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1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
Univerza na Primorskem deluje v strateško pomembnem kontaktnem prostoru JZ Slovenije.
Geografski prostori sveta, kjer se srečujejo narodi, kulture in jeziki, tradicije družbenih in
gospodarskih politik, so laboratoriji skupnosti socialne kohezije in razvojnih koalicij, ki bodo
povezali svet v uresničljiv in prijazen življenjski prostor, ali pa bodo mesto konfliktov in
nemirov. Na stari celini bodo ti prostori tudi preizkus uresničljivosti vizije evropeizma, nove
demokracije in prijazne globalizacije. Z ustanovitvijo tretje državne univerze, Univerze na
Primorskem (Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Uradni list RS, št. 13/03), je država
Slovenija v prostor sečišč nacionalnih in mednarodnih kulturnih, političnih ter ekonomskih
strategij umestila Univerzo na Primorskem, ustanovo razvojno-raziskovalnih in izobraževalnih
potencialov.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primorskem možnosti, da
evropsko tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa.
Minulo desetletje predstavlja enega od mejnikov v zgodovini Slovencev. Osamosvojitev,
konceptualni premiki v delovanju družbenega in političnega sistema, pridružitev mlade države
k evropskim integracijam in težnja po primerljivosti vseh družbenih podsistemov z razvitimi v
svetu so vplivali na podsistem izobraževanja in znanosti, bolj kot je bilo pričakovano. Evropo
so močno zaznamovale nove strategije razvoja, ki so dale vseživljenjskemu izobraževanju,
nastajanju novih znanj in njim povezanim tehnologijam za pospešen družbeni in gospodarski
razvoj nov zagon (Memorandum Evropske komisije o vseživljenjskem učenju, 2001,
Lizbonska strategija 2000 - 2010, Barcelonska in Bolonjska deklaracija, različni akcijski načrti
in agende). Mlada slovenska univerza te nove izzive sprejema in se nanje uspešno odziva. Z
večjo odprtostjo družb se mora tudi ustanova, ki ustvarja nova znanja in oblikuje kulturni
humus okolja, v katerem deluje, soočati z novimi vrednotami, kot so na primer: sodelovanje in
kooperativno učenje, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij, večjezičnost,
partnerstvo in mnoge druge.
V prenovo visokega šolstva po bolonjskih smernicah se Univerza na Primorskem vključuje od
začetka svojega delovanja.
Ob pristopu v Evropsko zvezo je Slovenija vstopila tudi v evropski visokošolski izobraževalni
prostor (European Higher Education Area) in v evropski raziskovalni prostor (European
Research Area). To pomeni, da so pred slovenskimi univerzami tako izzivi kot obveznosti, da
se v svoji organiziranosti približajo evropski ravni kvalitete vsebin in učinkov izobraževanja ter
raziskovanja ali jo celo presežejo. Novi državni univerzi je prenova visokega šolstva izziv in
obveza. Vanjo se vključuje s svojimi dejavnostmi, utečene prakse pa je pri uveljavljanju
sprememb in vzorcev, povzetih po dobrih izkušnjah drugih univerz, ne ovirajo.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo
slovenskih in srednjeevropskih univerz.
Ustanovitev Univerze na Primorskem je med največjimi, če ne celo največji projekt, ki jih je
država Slovenija namenila primorskemu prostoru po svoji osamosvojitvi. Država je s tem
projektom postavila center znanja in kulture v obmejnem prostoru, ki bo imel vlogo prenosnika
razvojnih potencialov mlade slovenske države v Evropo in svet. Poleg uspešnega
vključevanja v nacionalno in mednarodno univerzitetno mrežo, pa je njeno poslanstvo tudi
uveljavljanje intelektualnega potenciala, kulture in tradicije ter naravnih danosti, ki ohranja
narodnostno identiteto Slovencev, zagotavlja enake možnosti vključevanja in razvoja manjšin,
skrbi za sonaravni razvoj in zdravo okolje ter ohranja bogastva naravne in kulturne dediščine
Sredozemske Slovenije.
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Za novo državno univerzo je ob prenovi študija pomembno tudi njeno celostno učinkovanje
kot center znanja.
Univerza na Primorskem je v zasnovo svojega delovanja vključevala elemente prenove
visokega šolstva po smernicah bolonjskega procesa. Oblikovanje nove akademske
institucionalne kulture je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in državo, pri
načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in vrednotenja
študijskih učinkov, v partnerstvu med študenti in profesorji in razvijanju pripadnosti instituciji, ki
jo vsi udeleženci študijskega procesa sestavljajo. S prepletanjem raziskovalnega dela z
izobraževalnim, z bogatenjem temeljnih znanj z novimi raziskovalnimi dosežki, s tutortsvom in
mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju je Univerza na Primorskem v svoje
delovanje povezala zasnovo evropskih strategij znanosti in visokega šolstva.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje raziskovalcev in raziskav v
študijski proces ter mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov bodo
utemeljili prizadevanja Univerze na Primorskem, da postane raziskovalna univerza.
V skladu s politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega
visokošolskega prostora (EHEA) se Univerza na Primorskem vključuje v nacionalno
univerzitetno mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav. Poleg
uspešnega vključevanja v skupne študijske programe, pa je za univerzo v kulturno stičnem
prostoru enako pomemben cilj uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da na
Univerzi an Primorskem potrebujemo zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki
posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega znanja in tehnologij.

2 PREDSTAVITEV UNIVERZE
Zasnova organizacijske strukture Univerze na Primorskem je bila opredeljena že v Elaboratu
za ustanovitev Univerze na Primorskem, na katerem sloni Odlok o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04). Tudi Statut Univerze na Primorskem (Uradni list
RS, št. 73/03, 100/03) je temeljna izhodišča elaborata vgradil v strukturo delovanja in
organiziranosti Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP). Ta izhodišča poudarjajo
raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja študijskega procesa,
integriranost stroke in ved ter interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost
organiziranosti in povezovanje znanja in virov, primerljivost v kvaliteti izobraževanja in
raziskovanja. Poleg teh postulatov pa je UP dolžna upoštevati pri svoji organiziranosti
spremenjene razmere na področju visokega šolstva pri uveljavljanju države Slovenije v svetu
in Evropski uniji ter evolucijo sistema visokega šolstva v zadnjih nekaj letih na domačih tleh
(vključevanje Slovenije v bolonjski proces, v ERA in EHEA1). Tri avtonomije (avtonomija
poučevanja, raziskovanja in poslovno-finančna avtonomija) se lahko izvajajo le ob dobro
strukturirani, vendar fleksibilni organiziranosti. Usmeritve bolonjskega procesa pa že vplivajo
na spreminjanje institucionalne kulture visokega šolstva ter posledično tudi na spremembe
zakonodaje na področju visokega šolstva. Spremembe statuta so v sprejemanju, saj tako
novela Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 79/04) kot tudi novela Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list št. 63/04) terjata prilagoditve.
Članicam UP, visokošolskim zavodom (Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za
management Koper, Pedagoška fakulteta Koper, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož,
Visoka šola za zdravstvo Izola) ter raziskovalnima zavodoma (Znanstveno-raziskovalno
središče Koper, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper) se je v letu 2004
pridružila nova članica Univerza na Primorskem Študentski domovi. UP Študentski domovi so
zavod, ki je bil na podlagi novele Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 79/04) določen s
1. 8. 2004 in registriran kot nova članica UP dne 3. januarja 2005. Po tej noveli Odloka se je
1

European research Area, European Higher Education EREA.
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tudi Visokošolsko središče v Kopru s 1. 8. 2004 pripojilo k UP in posledično prenehalo z
delovanjem.
Visokošolsko središče v Kopru je svoje poslanstvo in vlogo inkubatorja nove univerze
udejanjilo, ohranilo le dejavnost študentskega standarda in bivalne ponudbe študentom ter se
s temi dejavnostmi pripojilo k UP. Nova članica Študentski domovi v veliki meri opredeljuje
vpetost v okolje, v katerem je potrebno koordinirati komunikacijo med različnimi subjekti:
študenti, njihovimi starši oziroma skrbniki, delavci, mestom in uradi, s katerimi poslujejo,
državo, ki postavlja pogoje, Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem in poslovnimi
partnerji. Poleg tega s svojo dejavnostjo pomembno bogati in dopolnjuje dejavnost UP s svojo
skrbjo za bivanjske probleme študentske populacije.
Upravni odbor UP je v letu 2004 okrepil svoje upravljavsko vlogo tudi s pomočjo večje
urejenosti članic in uprave (pravilniki, poslovniki) ter dograjevanju skupnih ciljev UP postavil
temeljne poslovno-pravne in finančne podlage delovanju UP. Posvetovalno telo – Svet
zaupnikov je trdneje zastavil svoje sodelovanje z UP (projekti, izobraževanje, univerzitetni
inkubator) in doprinesel k večji povezanosti UP z gospodarstvom. Senat je uveljavil svoje
poslanstvo s konstituiranjem vseh svojih teles in si prizadeval za učinkovito delovanje UP.
Statut UP v svojih členih (od 99. do 105. člena) omogoča nastajanje transverzalnih
organizacijskih enot (podiplomska šola, univerzitetna katedra), mrež (knjižnična mreža),
infrastrukturnih centrov (informacijsko-računalniški center, center za šport, center za jezike in
medkulturno komunikacijo) in služb na več področjih (strokovno-administrativno, kadrovsko,
študijsko, pravno, lastninsko-pravno, finančno, gospodarsko). V letu 2004 sta s sklepom
rektorice ustanovljena Računalniško-informacijski center UP (RICUP) in Center za jezike in
medkulturno komunikacijo. Zagonska sredstva za prvo med enotami je prispevalo MŠZŠ v
okviru razvojnih nalog UP, za zagon druge je UP kandidirala na sredstva PHARE –
Vseživljenjsko učenje. Slednji svoje delovanje postavlja tudi na raziskovalnih projektih UP
ZRS. Na UP deluje v okviru rektorata skupna mednarodna pisarna ter prijavno-informacijska
služba UP, ki bo tudi v letu 2004/2005 opravljala vpisna opravila pod mentorstvom prijavnoinformacijske službe Univerze v Ljubljani. Študentska pisarna, ki sedaj deluje v sklopu članice
študentski domovi, uspešno opravlja svoje delo.

3 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
3.1

Zakonske in pravne podlage

UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004), zakonov in njihovih podzakonskih
aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, predpisov drugih področij (javne
finance, delovna zakonodaja idr).
a) Zakonska regulativa na področju visokega šolstva







Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/95 Odl. US: U-I-22/94-15, 18/98
Odl. US: U-I-34/98, 35/98 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/99, 64/01, 100/03, 63/04),
Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02),
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 47/98, 55/03, 83/03 – UPB1),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 1/2004,
2/05),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94, 45/98),
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Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki
Sloveniji (Ur. l. RS, št. 5/94, 2/05),
Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Ur. l. RS, št.
24/95),
Odredba o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 36/00),
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta
2004 do leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04),
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
64/04),
Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove (Ur.
l. RS, št. 29/96),
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01),
Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št.
101/04),
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04)

in drugi podzakonski akti.
b) Zakonska regulativa na področju znanosti








Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Nacionalni raziskovalno-razvojni program (Ur. l. RS, št. 8/95),
Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS, št. 17/94, 33/96,
10/04),
Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter
spremljanju raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 65/94, 1/98, 35/98, 52/98 (72/98 popr.),
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04)

in drugi podzakonski akti.
c) Ostale pravne podlage za delovanje Univerze na Primorskem
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04),
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2004/2005
(Ur. l. RS, št. 45/04),

Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/03, 100/03),

Merila za razporejanje letnih sredstev Univerze na Primorskem (št. 286/04, 30.3.2004),

Pravilnik o študentski izkaznici (št. 0221-03/04, 15. 9. 2004 – UPB),

Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehod v višji letnik oz.
absolventski staž za študente športnike (12. 5. 2004),

Pravilnik o diplomi (3. 2. 2004 – UPB),

Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (št. 0221-06/04, 22. 12. 2004),

Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št.
500/2004, 31. 5. 2004),

Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
Koper (št. 499/04, 31. 5. 2004),

Merila za izvolitve v nazive visokošolski učitelj, znanstveni delavec in sodelavec Univerze
na Primorskem (št. 0221-07/04, 19. 1. 2005),

Merila UP za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št. 0221-1/05, 9. 2.
2005).
in drugi podstatutarni akti članic UP.
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3.2

Dolgoročni cilji univerze

V razvojnem programu UP 2004 – 2008, ki je bil dokončno sprejet na 5. izredni seji Senata,
16. 03. 2005) si je UP postavila cilje, ki jih s skrbnim izborom izobraževalnih in raziskovalnorazvojnih dejavnosti ter prenovo študijskih programov želi doseči. Ti so:
1. Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje ter raziskovanje. Na področju
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo UP kakovost svojega
delovanja gradila na primerljivem izobraževalnem in raziskovalnem delu ter na razvoju njej
lastnih raziskovalnih področij. Lastno kompetitivnost bo UP morala
utemeljiti z
nadpovprečno kakovostnim in mednarodno primerljivim raziskovalnim delom ter z
razvijanjem njej lastnih raziskovalnih področij. Na ta način se bo lahko po eni strani
enakovredno vključevala v mednarodne akademske in raziskovalne mreže, po drugi strani
pa utemeljevala svojo odličnost in prepoznavnost, s tem pa tudi mednarodno privlačnost,
na tistih raziskovalnih področjih, h katerim bo prispevala nova spoznanja. Že podpisanim
petim sporazumom o sodelovanju s tujimi univerzami v letu 2004 se bo v naslednjih petih
letih pridružilo vsaj 15 novih. Sodelovanje z univerzami se bo uresničevalo na osnovi
programov med sodelujočimi članicami univerz. Mednarodnim študijskim programom s
področja družboslovja in naravoslovja, ki jih že pripravljamo s sosednjimi univerzami
(Univerza v Trstu, Vidmu, Benetkah in Celovcu), ter mednarodnim projektom članic, bodo
sledili drugi študijski programi in raziskovalni projekti (Interreg projekti, programi EU),
najprej z bližnjimi univerzami, nato pa tudi z drugimi v Evropi in v svetu. Do leta 2010 naj
bi bilo v programe UP vpisanih 15.000 študentov iz Slovenije in zamejstva, privabili pa naj
bi najmanj 2000 študentov iz Srednje in Vzhodne Evrope.
2. Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države. UP bo razvijala
kooperativni odnos z družbenim okoljem v izmenjavah in prenosu znanj ter z oblikami
sodelovanja, s katerimi bo prevzemala neposredno odgovornost za družbeni, s tem pa tudi
regionalni razvoj. Svet zaupnikov UP (svetovalno telo upravnega odbora UP, sestavljeno
iz predstavnikov gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran,
Sežana) je ena od oblik sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja na regijski ravni pri
načrtovanju dejavnosti UP. To sodelovanje se bo z začetkom delovanja Univerzitetnega
inkubatorja (januar 2005) ki bo povezoval raziskovalne in izobraževalne učinke z
gospodarskimi razvojnimi načrti, še okrepilo.
3. Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev. V letih prenove (2005 – 2014)
po usmeritvah bolonjskega procesa bo UP poleg strukture in trajanja študija preoblikovala
tudi pot do znanja, tako v disciplinarni usmerjenosti ter preučevanju znanstvenih disciplin,
kot v prilagajanju zahtevam trga dela. Zato bo morala UP poskrbeti za povečevanje
sinergijskega delovanja med svojimi članicami pri razvijanju skupnih študijskih programov
na obeh podiplomskih stopnjah. Poleg prenove obstoječih študijskih programov s področij
družboslovja in humanistike, zdravstva, turizma, računalništva in aplikativne matematike,
bo na novo uvedla predvsem študij na drugi in tretji stopnji ter razvila nove dodiplomske
programe s področja naravoslovja (ekologije, prehrane, mehatronike). V proces prenove
UP uspešno vključuje študente, ki vse bolj postajajo partnerji in nosilci spodbud za
prenovo. Njihovi predstavniki bodo v ustreznem številu sooblikovali razvojne programe
UP, obenem pa si bodo prizadevali za kakovost študijskih dosežkov. Številni aplikativni
projekti in ciljni raziskovalni programi UP spodbujajo nova znanja, na katerih nastajajo novi
študijski programi. Kakovostno izvajanje nekaterih skupnih nalog članic UP omogoča tudi
statut UP z oblikovanjem infrastrukturnih enot, ki s svojim delovanjem pospešujejo
izbirnost in interdisciplinarnost študija. Ti bodo, na primer, usposabljali študente na
področju jezikovnega izobraževanja in informacijske pismenosti, Center za šport UP pa bo
usmerjal in spodbujal študente k športnemu udejstvovanju, tekmovanju in skrbi za zdravo
življenje.
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4. Prenova vsebine in izvajanja programov. V letu 2005/06 bo UP razpisala prvi
»bolonjski« študijski program s področja managementa. V novih in prenovljenih programih
bo sledila obema modeloma – 3+2 (triletni visoki strokovni in univerzitetni programi,
dveletni magisteriji) ter 4+1 (univerzitetni programi z enoletnim magisterijem). Dolžina
študija (3 ali 4 leta) bo odvisna od strokovnih utemeljitev študijskega programa in
posledično od delodajalčevih zahtev po znanju diplomantov. Prenova pa ne bo le v
strukturi študijskih programov, pač pa tudi v izvedbi (izbirnost in izmenljivost) ter v
vrednotenju učinkov (kreditni sistem). Po analizi potreb in možnosti preoblikovanja
obstoječih programov ter z oblikovanjem novih programov želimo ta proces zaključiti v letu
2009.
5. Zagotavljanje enakopravnega pristopa do šolanja in skrb za višjo raven izobrazbe
državljanov. Reforma visokega šolstva po smernicah bolonjskega procesa postavlja pred
UP nova razmerja med učitelji in študenti, med študenti in državo ter med državo in
univerzo. UP bo storila vse, da ostanejo študijski programi rednega študija javno dobro.
Poleg tega bo postopoma izenačevala izvedbo in kakovost rednega ter izrednega študija
(v številu ur, izvedbi predavanj in vaj, vključenosti kakovostnih učiteljev in sodelavcev, v
dnevih izvedbe itd.), okrepila uvajanje in uporabo aktivnejših metod poučevanja (e-učenje
in e-poučevanje) ter v izvajanje študija vključila sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Prehode med delom in izobraževanjem kreditno vrednotenje študijskih
programov po ECTS (European Credit Transfer System), priznavanje predhodno
pridobljenih znanj in usposobljenosti, krajše oblike doizobraževanja, programi
usposabljanja in izpopolnjevanja. V naslednjih štirih letih bo UP v različne oblike
doizobraževanja in izpopolnjevanja vključila najmanj 10.000 državljanov. Na ta način ima
UP možnost pritegniti trg dela kot bodočega sofinancerja programov visokošolskega
izobraževanja in izpopolnjevanja.
6. Vključenost UP v slovensko univerzitetno mrežo. Dejavno sodelovanje UP v slovenski
univerzitetni mreži (rektorska konferenca in sodelovanje z obema univerzama na vseh
ravneh dejavnosti) ji omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje smernic bolonjskega
procesa v Sloveniji. V okviru rektorske konference je UP pristopila v združenja evropskih
in regijskih univerz. Do leta 2007 bo s pretežno dopolnilnega zaposlovanja učiteljev drugih
visokošolskih zavodov UP prešla na najmanj 50% svojega učiteljskega in raziskovalnega
osebja.
7. Raziskovanje – temeljni pogoj za kvaliteto izobraževalnega dela. UP v svojo
organizacijsko strukturo vgrajuje oblike integralnosti raziskovalnega in pedagoškega dela
ter s tem zagotavlja učinkovitejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajočih in
zaposlenih med znanstveno-raziskovalno, pedagoško in širšo družbeno ter gospodarsko
sfero. Notranjo integracijo in mobilnost bomo zagotovili z ustrezno sistematizacijo in
organizacijo znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela na UP, z instrumentom
sobotnega leta za raziskovalce in učitelje UP, s štipendiranjem perspektivnih študentov
doma in v tujini, z vključevanjem študentov v raziskovalno delo, z razpisovanjem
raziskovalnih doktorskih tem in z večjo usmerjenostjo samega raziskovalnega dela v
domačem ter mednarodnem okolju. Posebno skrb bomo namenili spodbujanju mladih za
znanstveno in razvojno delo (mladi raziskovalci in mladi raziskovalci za gospodarstvo) ter
promocijo uveljavljenih raziskovalcev in njihovo vključenostjo v pedagoški proces. V okviru
sistema globalnega financiranja univerz bomo delež financiranja iz proračuna za
znanstveno-raziskovalno delo do leta 2008 dvignili s sedanjih 15 % na vsaj 35 %
(programsko in projektno financiranje NRRP), pri samem znanstveno-raziskovalnem delu
pa težili k povečevanju deleža za raziskave in inovacije (od sedanjih 10 % na 30 %)
pridobljenih sredstev iz gospodarstva in sredstev mednarodnih raziskovalnih programov
(7. okvirni program in Interreg projekti). Težili bomo k bolj uravnoteženi razporeditvi
znanstveno-raziskovalnih področij med humanistiko in družboslovjem na eni strani ter
naravoslovjem in tehniko na drugi strani. Ob tem pa bo UP sledila načelom utrjevanja
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trojne avtonomije univerz: avtonomije raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega
delovanja.
8. Vseživljenjsko učenje in izzivi novih študentskih populacij. Nova pričakovanja in
zahteve po vseživljenjskem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju temelječe
družbe – zahtevajo od UP prilagajanje novi »študentski populaciji«, tako po sistemskoorganizacijski plati kot glede učnega programa. Študentska populacija pokriva torej vse
starostne ravni, ki si želijo nadaljnjega izobraževanja in dejavnega vključevanja v kulturnoumetniško dogajanje okolja. V okviru ved, ki jih raziskuje, in izobraževalnih programov, ki
jih razpisuje, bo UP ponudila številne programe izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali
predhodno pridobljeno znanje študentov ter ponujali dopolnilna in nova znanja za nove
poklice.
9. Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje. UP bo spodbujala razvijanje
umetniških študijskih usmeritev in umetniško ustvarjalnost študentov ter učiteljev. Izbirne
vsebine / moduli umetniških usmeritev bodo le osnova za prihodnje oblikovanje študijskih
programov umetniških smeri. Kulturno življenje študentov bo bogatila razvejana kulturna
umetniška dejavnost študentov v okviru Kulturnega društva UP (akademski pevski zbor,
folklorna in igralska skupina, festival študentskih gledališč).
10. Sodelovanje in izmenjave med visokim šolstvom in gospodarstvom za trajnostni
razvoj. Z ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP
ohranila dosedanji vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko na ta način,
z opazovanjem in proučevanjem lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne
stvarnosti, tudi odgovorila na marsikatero vprašanje, ki zadeva bodočnost nove evropske
paradigme »združenosti v različnosti« v tem delu našega kontinenta in širše. Razvijanje
tesnejših oblik sodelovanja med UP in gospodarstvom, prehodi med trgom dela in
študijskim procesom niso le ob zaključkih posameznih ravni študija, temveč že med samim
študijem, tako na ravni vsebin kot v sodelovanju izvajalcev. UP v ta namen ustanavlja
univerzitetni inkubator, ki bo študentom omogočil, da pred zaključkom študija spoznajo
neposredno nastajanje gospodarskega poslovnega sistema, saj bodo udeleženi pri
oblikovanju »spin-off« podjetij in razvojnih centrov. UP bo s prizadevanji, da dobi Center
odličnosti za sonaravni razvoj in uspešno gospodarstvo ter s postavitvijo drugih centrov
uveljavljala znanstveno odličnost, razvojno učinkovitost in partnerstvo v mreži sodelujočih
nacionalnih ter mednarodnih institucij znanja in razvoja. Svet zaupnikov, svetovalno telo
upravnega odbora UP, bo s svojim programom 2005 – 2006 postavil osnove za trdno,
uresničljivo in učinkovito izmenjavo uslug in storitev ter podlago za vzajemno učenje in
prenos znanj med UP in uporabniki.
11. Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. Republika Slovenija je ob ustanovitvi
UP zagotovila neobhodno finančno podporo za investicije UP v Temeljne razvojne
programe na področju izobraževanja in znanosti, t. i. “tretji šolski tolar”. S sredstvi,
načrtovanimi 3,8 mrd, bo UP na osnovi investicijskega programa do leta 2008 zagotovila
izvajanje obstoječih programov, delno pa tudi razvoj novih študijskih programov in nove
raziskovalne infrastrukture. Za dokončno ureditev prostorskih pogojev članic in morebitnih
novih pristopnic pa bo UP zaprosila Vlado Republike Slovenije, da z Zakonom o državnem
poroštvu tudi na UP podpre vlaganje lastnih sredstev in posojil v prostorski standard. Tu
so pereči predvsem prostori za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (UP
FHŠ, UP Turistica, UP PINT), izgradnja študentskih domov in univerzitetne knjižnice ter
postavitev optične povezave med lokacijami univerze. V okviru nacionalnega projekta
»4000 postelj« UP pričakuje enako obravnavo kot ostali dve univerzi, ki z dolgoročnim
vlaganjem v študentski standard rešujeta bivalne stiske študentov. Le s sodelovanjem
univerze, lokalnih skupnosti, države in gospodarstva lahko UP zagotovimo prostorski
standard za izvajanje prenovljenega, tehnološko in znanstveno podprtega visokošolskega
izobraževanja ter ustrezno raven bivalne kulture študentov.
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Dolgoročne cilje UP dopolnjujejo dolgoročni cilji članic UP, ki jjih navajamo v nadaljevanju
(navajamo najprej visokošolske, nato raziskovalne zavode in na koncu ostale članice).
3.2.1

Strateški cilji Fakultete za humanistične študije Koper

1. Študijski programi in sistem študija. Dodiplomski in podiplomski študijski programi UP
FHŠ imajo že vgrajene temeljne novosti prenove visokošolskega študija, kot so: izbirnost
in interdisciplinarnost, modularne oblike študija, tutorska oblika dela, ECTS kreditni sitem
študija, zunanja in notranja evalvacija programov idr. Vse te oblike bodo v prihodnje še
dograjevali in v celoti uskladili z bolonjskimi smernicami, hkrati pa bodo v naslednjem
dvoletnem obdobju razvili še štiri nove univerzitetne študijske programe, skladne z
bolonjsko reformo (Dediščina, Filozofija, Italijanistika, Komunikologija). Pri tem bodo sledili
vnaprej zastavljeni strategiji, ki predvideva oblikovanje nekaj temeljnih stebrov
dodiplomskega študija, kot nadgradnjo le-teh pa v okviru podiplomskega študija vidi več
različnih bolj ali manj specializiranih smeri. Tako novi, na državni/evropski ravni
akreditirani programi kot prenovljeni obstoječi programi bodo utemeljeni s »tržno nišo«, tj.
s potrebami v slovenskem nacionalnem ali mednarodnem prostoru, in ustreznim
kadrovskim načrtom, sledili bodo okvirni specifiki fakultete, tj. interdisciplinarni obravnavi
sredozemskih prostorov kulturnega stika, in bili podprti z raziskovalnimi dosežki. Hkrati
bodo vključevali metode e-učenja in poučevanja, kar bo še posebej pomembno v okviru
izrednega študija, ki bo na tak način preoblikovan v študij na daljavo.
2. Kolektiv in notranja komunikacija. Z vidika kadrovske politike si bo fakulteta prizadevala
pridobiti čim več kakovostnega polno zaposlenega matičnega kadra, hkrati pa bo
dopolnilno zaposlovala oziroma gostila priznane strokovnjake iz različnih univerzitetnih in
drugih delovnih okolij iz Slovenije in tujine. Tesnejše sodelovanje tako med visokošolskimi
učitelji samimi kot med njimi in študenti vodi k oblikovanju takšne ustvarjalne klime, ki je
pogoj za kakovosten študijski proces. Del tega je tudi tutorski sistem, ki ga bo potrebno
nadaljevati v zastavljeni smeri oziroma ga še izpopolnjevati.
3. Študentje in zaposljivost diplomantov. UP FHŠ bo še naprej omogočala in spodbujala
aktivno in ustvarjalno vključevanje študentov v študijski proces in obštudijske dejavnosti.
S tem ko se krepi njihova vloga subjekta v teh procesih, se veča tudi njihova odgovornost
za študijski uspeh in posledično tudi njihova dejanska uspešnost. UP FHŠ načrtuje
povečano skrb za večjo zaposljivost svojih diplomantov, zato bo s tem namenom v
kratkem steklo kar nekaj dejavnosti. Večji poudarek bo tako na organizirani delovni praksi,
ki jo bodo študentje v glavnem opravljali z organizacijami, s katerimi bo fakulteta sklenila
dogovor. Prav tako bo fakulteta podpirala aplikativne in razvojne projekte, s katerimi se bo
utrjevala vključenost fakultete v lokalni, nacionalni, evropski in širši mednarodni prostor.
4. Povezovanje znotraj UP. Komplementarna povezava z UP ZRS na področju raziskovanja
se kaže kot model učinkovitega raziskovalnega dela v okviru funkcionalne povezanosti
UP, zato jo bodo ohranjali in še izpopolnjevali tudi v prihodnje. Nekatere nove študijske
programe bo fakulteta razvijala v sodelovanju z drugimi visokošolskimi ustanovami UP. Pri
tem računa predvsem na sodelovanje s Pedagoško fakulteto Koper, Turistico – Visoko
šolo za turizem Porotorož in Fakulteto za management Koper. UP FHŠ si bo prizadevala
podpirati tudi izhajanje monografij, učbenikov in skript svojih sodelavcev ter te in študente
spodbujala k objavljanju svojih raziskav v publikacijah univerzitetne založbe, ki bi se lahko
razvila iz založniške dejavnosti Annales UP ZRS. UP FHŠ bo sodelovala pri pripravi
jezikovnih programov Centra za jezike in medkulturno komunikacijo.
5. Povezovanje navzven. Tudi vzpostavljanje povezav z drugimi slovenskimi in tujimi
univerzami (učiteljske in študentske izmenjave, oblikovanje skupnih programov) ter drugih
povezav (s kulturnimi in drugimi družbenimi ustanovami, mediji, založniškimi, turističnimi in
drugimi gospodarskimi subjekti idr.) v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem
prostoru je eden od pomembnejših ciljev fakultete.
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6. Oprema in prostori. V letu 2006/07 je predvidena selitev v nove prostore v palači
Foresteria na Titovem trgu. Prostorski pogoji in oprema so osnova za delovanje in razvoj
fakultete, zato si na fakulteti prizadevajo za sprotno zagotavljanje ustreznih prostorov in
opreme, kamor sodita tudi skrb za širitev knjižničnega fonda in zagotavljanje čim večjega
števila različnih informacijskih virov.

3.2.2

Strateški cilji Fakultete za management Koper do leta 2010

1. Okrepiti in poglobiti raziskovalno dejavnost
• UP FM bo imela svoj raziskovalni program, vsako leto bo izvajala dva temeljna, pet
aplikativnih in pet ciljnih raziskovalnih projektov v okviru lastnega, nacionalnega in
mednarodnega (predvsem evropskega) raziskovalnega programa.
• UP FM bo do leta 2010 promovirala 20 novih doktorjev znanosti.
• UP FM bo z raziskovalnim delom ustvarjala 20 % svojega prihodka.
• UP FM bo ustanovila svojo znanstveno založbo.
2. Izvajati in nadgraditi izobraževalno dejavnost
• UP FM bo razširila ponudbo sodobnih in privlačnih mednarodno primerljivih študijskih
programov managementa, še posebej podiplomskih, ki bodo oblikovani po načelih
Bolonjske deklaracije.
• UP FM bo oblikovala in izvajala skupni študijski program s slovenskimi in tujimi
visokošolskimi zavodi.
• UP FM bo zaradi kakovostne izvedbe ter aktivnih in motiviranih študentov dosegala
vsaj 95 % zaposljivost svojih diplomantov.
• Delež podiplomskih študentov se bo povečal na 30 % vseh študentov.
• UP FM bo razvila koncept vseživljenjskega učenja.
3. Mednarodno uveljaviti fakulteto
• UP FM bo vzpostavila formalizirane oblike sodelovanja s 30 tujimi inštitucijami, v
okviru katerih bo letno ponudila študij v tujini za 40 svojih študentov, sprejela na
študij 30 tujih študentov, omogočila predavanja v tujini 10 svojim učiteljem in sprejela
kot gostujoče predavatelje 10 tujih učiteljev.
• UP FM bo izvajala dele študijskih programov v angleškem jeziku.
• UP FM bo izvajala poletno šolo.
• UP FM bo vsako leto organizirala mednarodno znanstveno konferenco.
• UP FM bo uvrstila revijo »Managing Global Transitions« v mednarodno bazo s
faktorjem vpliva.
4. Okrepiti partnerstvo z gospodarstvom in drugimi družbenimi dejavnostmi
• Strokovnjaki iz gospodarstva se bodo vključevali v izobraževalni proces na fakulteti v
obsegu 20 % izvedbe programov.
• UP FM bo razvila posebne oblike dela za odrasle in izvajala programe za
izpopolnjevanje po načelih vseživljenjskega učenja.
• UP FM bo letno prijavila dva aplikativna projekta z vključitvijo gospodarstva in
povezovala raziskave podiplomskega študija s prakso.
• UP FM bo ustanovila centre s področja prenosa znanja in tehnologij, managementa
znanja intelektualnega kapitala.
• Svetovalno delo bo prinašalo fakulteti 2 % prihodka.
• UP FM bo začela izdajati strokovno revijo za potrebe gospodarstva in drugih
dejavnosti.
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5. Vzpostaviti vrhunsko institucionalno urejenost fakultete
• UP FM bo uveljavila sodobna načela organiziranosti ter akademskega in
administrativnega vodenja visokošolskega zavoda.
• UP FM bo razvijala sistem meril za spremljanje kakovosti izobraževanja,
raziskovanja in institucionalnega delovanja.
• UP FM bo v sodelovanju z UP zagotovila ustrezne prostore (Servitski samostan v
Kopru) in tudi s tem prispevala k večjemu zadovoljstvu študentov in zaposlenih.
• UP FM bo naročila in izvedla mednarodno presojo kakovosti.

3.2.3

Dolgoročne usmeritve Pedagoške fakulteta Koper

Dolgoročne usmeritve UP PEF so opredeljene v njenem strateškem programu za obdobje do
leta 2008 in temeljijo na zagotavljanju kakovostnih pogojev za uresničevanje primarnega
poslanstva fakultete. To sta razvoj in nadaljnja profesionalizacija učiteljskega poklica v vseh
razsežnostih in odgovornostih, ki jih pred učitelja postavlja sodobna družba s ciljem izboljšati
kakovost izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji ter kakovost življenja posameznika.
Ta izziv in odgovornost bodo lahko udejanjali na naslednjih področjih razvoja:
1. Kakovostna prenova obstoječih in razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programov ter drugih programov vseživljenjskega učenja po smernicah
bolonjskega procesa, ki bodo zanimivi, sodobni, primerljivi in konkurenčni znotraj Slovenije
in izven tako za študente kot občane.
2. Oblikovanje mreže partnerskih institucij, šol, vrtcev in drugih udeležencev bo
omogočilo preučiti in izboljšati prakso, redefinirati vpeljavo učiteljev pripravnikov,
posodobiti model profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev in vzpostaviti boljše
akcijsko raziskovanje. Partnersko vključevanje študentov v vse aktivnosti fakultete je eden
od temeljev za kakovostno notranjo, didaktično in strukturno, prenovo študija.
3. Doseganje akademskih standardov na področju povezovanja izobraževalnega in
znanstveno-raziskovalnega dela daje tudi področju izobraževanja učiteljev novo
prepoznavnost. Raziskovanje na UP PEF poteka v okviru Inštituta za edukacijske in
informacijske študije, pred katerim je naloga nadgraditi obstoječe raziskovanje ter pridobiti
nove programe in raziskovalne projekte s poudarkom na raziskovanju področja zgodnjega
poučevanja in učenja. Na področju raziskovanja polja matematike in računalništva pa
predvidevajo razvoj samostojnega raziskovalnega jedra, ki bi zagotovilo podlago za
nastanek novega Inštituta za matematične in računalniške študije. S predstavitvijo
rezultatov njihovega raziskovalnega dela pa bodo postali prepoznavni doma in v
mednarodnem prostoru.
4. Razvoj obstoječega in pridobitev novega kakovostnega učiteljskega kadra je osnova
za konkurenčno izvedbo osnovne dejavnosti. Doseganje ustreznega deleža visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki so v celoti ali večinskem deležu zaposleni na UP PEF oz. UP je
zagotovilo, da bo razvoj fakultete in njenih programov interes in izziv večine zaposlenih.
5. Pridobitev novih prostorov in izboljšanje pogojev študija in raziskovalnega dela ter
organiziranja osnovnih dejavnosti fakultete je bistven predpogoj za nadaljnji obstoj in rast
fakultete. V naslednjem dvoletnem obdobju je treba zagotoviti nove prostorske zmožnosti
za nemoteno izvajanje obstoječih programov, v petletnem obdobju pa s selitvijo v nove
prostore trajno rešiti prostorski problem in zagotoviti za delo in razvoj ustrezno spodbudno
okolje.
3.2.4

Vizija razvoja UP Turistice – Visoke šole za turizem Portorož
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S svojim dosedanjim delom se je Turistica – Visoka šola za turizem Portorož uveljavila kot
vodilna izobraževalna inštitucija na področju turizma v Sloveniji. Ta položaj bodo utrdili z
uresničevanjem naslednjih razvojnih prioritet:
1. Razvoj raziskovalne dejavnosti in novih študijskih programov UP Turistice
• Razvoj znanstvene in RR dejavnosti za področje turizma in z njim povezanih
dejavnosti.
• Ustanovitev inštituta za turizem.
• Razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s področja turizma
in s turizmom povezanih dejavnosti.
• Vključevanje v razvojne projekte turističnega gospodarstva in lokalnih skupnosti.
2. Zagotavljanje boljših materialnih pogojev za delo
V ta namen bodo izvedli investicijo v novi šolski objekt na območju Korotana. Dvakrat večje
šolske površine bodo omogočale nemoteno izvajanje pedagoškega in raziskovalnega
procesa, moderna knjižnica bo omogočala sodoben pristop k organizaciji knjižničnega in
čitalniškega dela, študentje bodo imeli prostor za delo Študentskega sveta in tutorjev.
3. Kakovost pedagoškega dela
• Težili bodo k oblikovanju ter razvoju lastne pedagoške in raziskovalne ekipe z
vzpodbujanjem podiplomskega študija in znanstvenega dela.
• Večja pozornost bo posvečena kvalitetnemu pedagoškemu delu, samoevalvaciji in
evalvaciji izvajanja študijskega programa.
• Zahtevnost rednega in izrednega študija je potrebno izenačiti.
• Nove prostorske možnosti (kabineti) bodo omogočile kvalitetnejši odnos pedagoški
delavec – študent (govorilne ure).
• Vsak nosilec predmeta mora zagotoviti kvalitetno temeljno študijsko literaturo
(učbenik, skripta, delovno gradivo).
4. Trdnejše povezovanje s turističnim gospodarstvom
• Kvalitetno izvajanje delovne prakse.
• Razvoj trening centrov šole na različnih lokacijah v Sloveniji.
• Skupni razvojni projekti.
• Priprava in izvajanje študijskih programov za izpopolnjevanje in usposabljanje.
5. Mednarodno sodelovanje
• Nadaljevanje dvostranskih stikov in vzpostavljanje novih povezav.
• Sodelovanje v projektih in programih EU.
• Priprava dela študijskega programa v angleškem jeziku.
• Oblikovanje mednarodnega študijskega programa turizma.
6. Vidnejša vloga Turistice v okviru Univerze na Primorskem
7. Preoblikovanje Turistice v fakulteto za turistične študije
3.2.5

Dolgoročni cilji Visoke šole za zdravstvo Izola

Dolgoročni cilji Visoke šole za zdravstvo Izola so naslednji:
 Spodbujati izobraževanje visokošolskih učiteljev zlasti na področju zdravstvene nege.
 Razvijati raziskovalno dejavnost.
 Spodbujati vseživljensko učenje.
 Spodbujati zaposlene pri objavah strokovnih in znanstvenih člankov z indeksom SCI.
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Spodbujati zaposlene k aktivnem udeleževanju na različnih znanstvenih in strokovnih
konferencah, posvetih, seminarjih.
Sodelovati na mednarodnih in raziskovalnih projektih, ki so financirani s strani EU.
Oblikovati univerzitetni dodiplomski študijski program Zdravstvena nega in se
preoblikovati v Fakulteto za zdravstvo.
Povezovanje šole z učnimi bazami, ki temelji na prenosu teorije v prakso in prakse v
teorijo.
Izobraževanje in zaposlovanje mentoric-strokovnih sodelavk.
Sodelovati v programu Socrates-Erasmus in Leonardo da Vinci.
Pospeševanje izmenjave študentov in učiteljev.
Vključevanje gostujočih učiteljev v pedagoški proces; Sklepanje bilateralnih sporazumov s
sorodnimi tujimi visokošolskimi institucijami.
Vzpostaviti sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

3.2.6

Dolgoročni cilji Znanstveno-raziskovalnega središča Koper

UP ZRS si bo tudi v prihodnje prizadeval dosegati zastavljene cilje. Dolgoročni cilji so
opredeljeni tako, da so posamezni predstavljajo cilje do leta 2010, posamezni pa so naravnani
tudi za daljše obdobje, in sicer:
• UP ZRS si bo prizadeval za afirmacijo v domačem in mednarodnem znanstvenem
prostoru ter pridobitev kvalitativnega ugleda in prepoznavnosti doma in v svetu.
• UP ZRS si bo prizadeval za uveljavitev in priznanje kot osrednji znanstveno-raziskovalni
zavod UP.
• Nadaljevati prehod raziskovalcev iz raziskovalne v pedagoško sfero ter podajanje novih
znanj raziskovalcev v pedagoškem procesu.
• Do leta 2010 bodo poskušali ustanoviti od 3-5 novih raziskovalnih skupin UP ZRS.
• Povprečje znanstvenih nazivov zaposlenih raziskovalcev se bo moralo dvigniti, predvsem
s povečanjem uveljavljenih raziskovalcev (višji znanstveni sodelavec in znanstveni
svetnik).
• Sodelovanje pri ustanavljanju novih fakultet v okviru UP.
• Povečanje prepoznavnosti in uveljavitev ugleda založbe Annales (znanstvena revija
Annales, Acta Histriae ter monografska znanstvena in strokovna literatura).
• Izgradnja centra mediteranskih kultur v Izoli ter izgradnja in zagon prostorov Inštituta za
biodiverziteto ter Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo in Inštituta za
kineziološke raziskave.
• Izvajanje kar največ dejavnosti UP ZRS, ki so vpisane v Statut Univerze na Primorskem in
eventualna razširitev le-teh.
• Sodelovanje pri oblikovanju programa RRA.
• Aktivna vloga pri zagonu in razvoju univerzitetnega inkubatorja.
• Pomoči malim in srednjim podjetjem, kjer bo pomembno vlogo igral EIC Koper in njegova
dokončna uveljavitev ter oblikovanje mesta med malimi in srednjimi podjetji.
• Pridobitev VI. okvirnega programa kot izvajalec ali partner.
• Povečanje sredstev pridobljenih na trgu.
• Pridobitev Centra odličnosti.
3.2.7

Dolgoročni cilji Primorskega inštituta za naravoslovne in tehniške vede Koper

Inštitut je bil ustanovljen kot javni raziskovalni zavod z namenom, da postavi skupne
aplikativne in razvojne projekte z gospodarstvom Primorske pa tudi drugih delov Slovenije ter
da postavi podlage za ustanovitev fakultete z naravoslovnimi in tehnološkimi programi.
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Njegovo poslanstvo je tudi, da aktualna znanja, ki nastajajo v osnovnih raziskavah v Sloveniji
in v svetu, posreduje gospodarstvu Slovenije in posebej gospodarstvu Primorske.
Svoje poslanstvo bo uresničeval:
 ob stalnem in aktivnem sodelovanju z gospodarskimi subjekti v Sloveniji, še posebej na
Primorskem na področju tehnike, tehnologije in naravoslovja;
 z raziskovalno-razvojnimi aktivnostmi na področju obnovljivih virov energije in vključitev v
t. i. vodikovo ekonomijo; ob sodelovanju s tehnološkimi mrežami in ostalimi asociacijami,
ki povezujejo predvsem manjše gospodarske subjekt;
 s postavitvijo razmer, v katerih bo področje mehatronike pridobilo osnovna teoretična
izhodišča in aplikacijo v gospodarstvu;
 z aktivnim vključevanjem v okoljsko problematiko, posebej na obalnem področju in sicer
na področju zaščite voda, zraka in morja.
Za dosego navedenih dolgoročnih ciljev načrtujejo zaposlitev 5 do 10 raziskovalcev s področja
naravoslovja, tehnike in tehnologije, katerih strokovni profil in njihova aktivna vloga pri
izvajanju navedenih ciljev bo UP PINT dal maksimalne sinergijske učinke.
3.2.8

Dolgoročni cilji Študentskih domov Koper (obdobje do 2010)

Študentski domovi Koper so si zastavili naslednje dolgoročne cilje:
• Izvajanje ciljev programa izgradnje novih študentskih domov.
• Prilagajanje bivalnih kapacitet študentom z drugačnimi potrebami.
• Pridobivanje in aktiviranje novih dodatnih kapacitet.
• Prenova obstoječega doma.
• Prizadevanje za dvig standarda bivanja in pogojev za študij v študentskih domovih.
• Vzpostavitev mreže vseh študentskih domov in vseh kapacitet, kjer bivajo študentje (online).
• Začetek izgradnje študentskega doma.
• Dograditev in vselitev v nov študentski dom.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2005

Leto 2005 bo zaznamovala prenova študijskih programov in oblikovanje strukturiranih veznih
oblik delovanja UP pri skupnih nalogah. Na raziskovalnem področju bo temeljna skrb
usmerjena k razvoju določenih deficitarnih raziskovalnih usmeritev ter v splošnem k razvoju
dovolj velikega kritičnega intelektualnega jedra za nadaljnji razvoj univerzitetnega
izobraževanja v Sloveniji in evropskem prostoru. Ob utrjevanju obstoječega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega potenciala namerava UP v letu 2005 posvetiti večji poudarek
tudi razvoju nekaterih prioritetnih področij, predvsem na področju naravoslovja in tehnike kot
na primer: naravovarstva, biologije, ekologije, biodiverzitete, tehnike in mehatronike,
sredozemskega kmetijstva. Na ta način bo UP z bolj uravnovešeno ponudbo izobraževalnih in
raziskovalnih programov in projektov, prispevala k bolj poglobljenemu poznavanju
specifičnosti območja, v katerem deluje, in kjer lahko odigra ključno vlogo v razvijanju širših
družbenih potencialov sredozemske Slovenije.
Med temeljne razvojne naloge nadalje sodi težnja k odličnosti pri pedagoškem in
raziskovalnem delu ter njihovemu prilagajanju zahtevam evropskih strategij ERA in EHEA, ki
ponujata UP možnost, da se polnopravno in enakovredno vključi v širši evropski znanstveni in
akademski prostor.
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V okvir kratkoročnega razvojnega programa UP sodijo naslednje naloge:
• prioritetna in strukturirana obravnava implementacije bolonjskega procesa in uskladitve
statuta, pravilnikov UP, pravil in pravilnikov članic UP z novelo Zakona o visokem šolstvu
(Uradni list RS, št. 63/04) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
UP (Uradni list RS, št. 79/04);
• operacionalizacija razvojnega načrta UP 2004–2008 in razvojnih načrtov članic v letu 2005
(glej članice!);
• uveljavljanje odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela ob sprotnem spremljanju
učinkov, (samoevalvacijski in evalvacijski inštrumenti in postopki), oblikovanje sistema
dolgoročnega spremljanja kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela;
• oblikovanje raziskovalno-razvojnih struktur in sistemov (center odličnosti, univerzitetni
inkubator, centri za implementacijo raziskovalnih dosežkov posameznih področij, idr.) za
prenos znanja v gospodarstvo in oblikovanje razvojnih konzorcijev;
• obravnava in sprejem novih in prenovljenih študijskih programov ob uveljavljanju meril za
njihovo akreditacijo in meril kreditnega vrednotenja po sistemu ECTS;
• razvoj novih konceptov pedagoške etike in akademske institucionalne kulture;
• implementacija visokošolskih didaktik in vključevanje sodobne učne tehnologije v izvedbo
študija (študij na daljavo, e-učenje / izobraževanje, multimedijsko integrirano učenje/
poučevanje tujih jezikov, idr.);
• priprava izvedbenega načrta finančnih tokov na UP za uresničevanje globalnega
financiranja v letu 2005 ter izhodišča za uveljavljanje finančne avtonomije univerze v
okviru Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od
leta 2004 do leta 2008 (Ur.l. RS, št. 134/2003, 72/2004);
• spodbujanje medfakultetnega in meduniverzitetnega sodelovanje in razvijanje skupnih
študijskih programov, kateder in strokovnih služb na ravni UP;
• zagotovitev ustreznih kadrovskih in prostorskih potreb za nemoten potek študijskega
procesa;
• vzpostavitev enotnih evidenc (študentskih, kadrovskih, programskih);
• informatizacija upravljanja in izvajanja študijskega procesa;
• uresničevanje investicijskega načrta za leto 2005;
• operacionalizacija programa razvojnih konzorcijev v okviru programov in projektov UP z
gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi (Program sodelovanja med UP in pravnimi
osebami-zaupniki 2005/06).
3.3.1

Kazalniki merjenja uspešnosti izobraževalnega in raziskovalnega UP v luči
kratkoročnih ciljev

Komisije senata UP (Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,
raziskovalnega in umetniškega dela, Komisija za študijske zadeve in Komisija za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo) pripravljajo v sklopu inštrumentov za spremljanje Razvojnega
programa UP 2004-2008 glede na področja ustrezne kazalnike uspešnosti dejavnosti UP. V
letu 2005 bomo preizkusili uresničljivost kratkoročnih ciljev s kazalniki, ki so jih za to poskusno
obdobje predlagali komisiji za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter študijske zadeve.
Med pomembne dejavnosti UP sodi tudi integralna skrb za razvoj kakovosti na pedagoškem in
raziskovalnem področju. V tem pogledu so bila v letu 2004 sprejeta nova merila za
imenovanje v pedagoške in raziskovalne nazive UP, kjer se povezuje zahtevane kriterije za
obe področji in se za osnovno merilo izvolitve v naziv docenta ali znanstvenega sodelavca
vključuje zahtevo po izpolnjevanju pogojev za nosilstvo temeljnega raziskovalnega projekta.
Sprejeti so bili obenem kriteriji za spremljanje in usmerjanje znanstveno-raziskovalnega dela,
ki bodo v letu 2005 integrirani s skupnimi kazalniki za izobraževalno delo, Komisija za
spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na
17

Univerza na Primorskem – Università del Litorale

UP pa načrtuje pripravo metodologije, ki bi celostno spremljala UP kot javni visokošolski
zavod (izvajalec izobraževanja), njegove dejavnosti (izobraževalno in raziskovalno delo) ter
učinke te dejavnos ti (dosežke študentov, odziv uporabnikov).
a) Kazalniki za izobraževalno dejavnost
•
•
•

•

•
•
•

število novih študijskih programov; število prenovljenih študijskih programov; število
mednarodno akreditiranih študijskih programov; število študijskih programov, ki jih skupaj
izvajajo dve ali več članic UP;
uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri izvedbi študijskih programov;
dostopnost učiteljev, študentov in vsebin prek IKT, možnost izvedbe predmetov prek IKT;
število študentov UP, ki del študija opravijo na drugi slovenski univerzi; število študentov
UP, ki del študija opravijo na univerzi v tujini; število tujih študentov, ki del študija opravijo
na UP; število študentov drugih slovenskih univerz, ki del študija opravijo na UP; število
študentov, vključenih v mobilnost med članicami UP;
število učiteljev, ki poučujejo ali raziskujejo na dveh ali več visokošolskih ali raziskovalnih
članicah UP; število gostujočih učiteljev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu UP; število
učiteljev UP, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu na univerzi v tujini; število učiteljev, ki
se izobražujejo v tujini; odstotek mobilnosti v programih;
število študentov na visokošolskega učitelja/ sodelavca, število študentov na tutorja;
prehodnost iz 1. v 2. letnik študija na dodiplomskem in podiplomskem študiju; število let
trajanja študija na dodiplomskem in podiplomskem študiju; odstotek rasti rednega študija v
primerjavi z izrednim študijem;
število modulov / programov izpopolnjevanja; število občanov/ odraslih, vključenih v
programe izpopolnjevanja; število uveljavitev priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih
pred vpisom v program;

b) Kazalniki za raziskovalno in razvojno dejavnost
•
•

•

•
•

delež matično zaposlenih med raziskovalci; delež raziskovalcev med učitelji in učiteljev
med raziskovalci; razmerje med številom raziskovalnih ur na področju humanistike in
družboslovja ter na področju naravoslovja in tehnologije;
število raziskovalnih ur oziroma obseg skupne vrednosti projektov; delež finančnega priliva
iz raziskovalnega dela v okviru celotnega financiranja univerze; delež financiranja iz
mednarodnih projektov ter iz gospodarstva oziroma trga na skupno vrednost projektov,
število podjetniških pobud v univerzitetnem inkubatorju ter število patentov.
število doktorskih študijskih smeri in doktorskih študentov ter zaključenih doktoratov;
število mladih raziskovalcev; število štipendij domačim in tujim doktorantom; število
študentov prve in druge stopnje, ki se vključuje v raziskovalno delo (raziskovalne prakse,
skupne raziskovalne naloge).
število projektov na raziskovalca in število pridobljenih raziskovalnih ur oziroma obseg
skupne vrednosti projektov na raziskovalca; število in struktura znanstvenih objav na
raziskovalca; število organiziranih domačih in mednarodnih znanstvenih sestankov.
število bilateralnih mednarodnih projektov v sofinanciranju RS; število projektov v okviru 6.
OP EU; število drugih mednarodnih projektov (Interreg itd.).

Podrobneje so kratkoročni cilji razvoja po članicah naslednji (navajamo najprej visokošolske,
nato raziskovalne zavode in na koncu ostale članice).

3.3.2

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
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1. Študijski programi in sistem študija
• Oblikovanje novih in prenova obstoječih študijskih programov v skladu z Bolonjsko
deklaracijo.
• Razvoj e-učenja in poučevanja.
2. Raziskovalna dejavnost
• Povezovanje z UP ZRS na področju raziskovalnega dela.
• Vodenje aplikativnih in razvojnih projektov.
3. Kolektiv
• Povečati število matično zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
• Zaposlovanje in izobraževanje mlajšega kadra.
• Povečati število nepedagoškega kadra.
4. Študentje
• Povečati učinkovitost študija – povečati odstotek prehodnosti študentov.
• Spodbujanje kakovostnega programa obštudijskih dejavnosti na
izobraževanja, kulture in športa.

področju

5. Notranja komunikacija
• Izboljšati obveščenost študentov ter usmerjanje študentov v zvezi s študijem.
• Vzpostavitev evidenc za podiplomski študij.
• Oblikovanje spletnega foruma podiplomskih študentov.
6. Povezovanje navzven
• Povezovanje z drugimi članicami UP.
• Povezovanje s sorodnimi fakultetami v slovenskem prostoru.
• Pospeševanje mednarodnih oziroma meduniverzitetnih stikov in izmenjav študentov
in učiteljev.
• Povezovanje z lokalnimi gospodarskimi institucijami in institucijami iz širšega
območja RS.
7. Zaposljivost diplomantov
• Poklicno usmerjanje študentov.
8. Oprema in prostori
• Spremljanje dela odbora SPO-AF, ki je bil imenovan za nadzorovanje in načrtovanje
investicije v gradnjo oziroma obnovo stavb Armerije in Foresterije ter Aneksa št. 1 na
Titovem trgu, z namenom, da bi s pedagoškim in delovnim procesom v novih
prostorih lahko pričeli v študijskem letu 2006/07.
• Pospeševanje informatizacije fakultete.
• Nabava dodatne literature za nove študijske programe oziroma nove predmete.
• Nabava nove literature za evropski modul Jean Monnet.
• Povečanje števila obveznih izvodov posamezne literature.
9. Kakovost študijskega procesa
• Zagotavljanje in spremljanje kakovosti študijskega procesa.
• Promocija študijskih programov.
• Promocija študijskih programov UP FHŠ po Sloveniji, zamejstvu in tujini.
3.3.3

Fakulteta za management Koper (UP FM)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izboljšati izobraževalni proces, to je njegovo učinkovitost in uspešnost.
Razvijati in izvajati dodiplomske in podiplomske študijske programe.
Razviti mednarodne študijske programe.
Povečati mednarodno mobilnost študentov ter visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.
Uvajati koncept vseživljenjskega učenja.
Prijavljati se na razpise za znanstveno-raziskovane projekte RS.
Sodelovati pri prijavah na razpise Evropske unije.
Uveljaviti znanstveno revijo Managing Global Transitions.
Ustanoviti Knjižni klub Management.
Ustanoviti znanstveno založbo.
Povečati zadovoljstvo zaposlenih in študentov z izboljšanjem gmotnih in infrastrukturnih
razmer.
Izboljšati urejenost izobraževanja in zavoda.

3.3.4

Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)

1. Izobraževalna dejavnost
• Vzpostaviti organizacijsko strukturo, ki bo podpirala vsebinsko prenovo študijskih
programov.
• Oblikovati in ustanoviti katedre kot strokovna jedra za razvoj stroke in prenoviti
študijske programe.
• V skladu z zahtevami bolonjskega procesa, sprejetimi merili in na nacionalni ravni
(PeF UL, PeF UM in UP PEF) dogovorjenimi tezami o poenotenju izobraževanja
učiteljev pripraviti predlog strukture prenovljenih dodiplomskih študijskih programov.
• Povečati izbirnost vsebin in prehodnosti znotraj programov UP PEF.
• Začeti postopek posodabljanja obstoječih študijskih programov.
• Začeti postopek posodabljanja programov izpopolnjevanja.
• Začeti pripravo programa izpopolnjevanja Naravoslovje za poučevanje v tretjem
triletju.
• Nadgraditi in razširiti ponudbo programov profesionalnega razvoja učiteljev.
• Uskladiti pravila UP PEF in iz njih izhajajoče pravilnike z novo veljavno zakonodajo in
Statutom UP.
2. Razvojne dejavnosti
• Nadaljevati z zagotavljanjem kadrovskih in prostorskih potreb za nemoten potek
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela.
• Omogočati akademski, znanstveni in strokovni razvoj visokošolskim učiteljem in
sodelavcem.
• Redefinirati habilitacijska področja, matična na UP PEF, v skladu s sprejetimi
habilitacijskimi merili.
• Vzpostavljati instrumente za spremljanje kakovosti izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti.
• Izboljšati kakovost študijskega procesa in zanj potrebno informacijsko podporo.
3. Raziskovalna in razvojna dejavnost
• Ustanoviti Inštitut za matematične in računalniške študije in nadaljevanje izvajanja
projekta pospešenega razvoja matematike in računalništva v okviru UP.
• Razširiti raziskovalno dejavnost in pridobiti nove raziskovalne projekte, tudi v
sodelovanju z gospodarstvom in drugo zainteresirano javnostjo.
• Organizirati in izvesti mednarodni znanstveni posvet.
• Omogočiti visokošolskim učiteljem in sodelavcem vključevanje v sistem mobilnosti.
• Predstaviti rezultate znanstveno-raziskovalnega dela širši javnosti.
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•
•

Redefinirati praktični del izobraževanja.
Seznaniti zainteresirano javnost z računalniško gručo.

4. Umetniška dejavnost
• S študenti oblikovati in javno izvesti glasbeno pravljico kot integracijo različnih
umetniških dejavnosti.
• Omogočati študentom sodelovanje v Kulturno-umetniškem društvu UP in
obštudijskih dejavnostih UP PEF.
5. Knjižnična dejavnost
• Izboljšati kakovost dela in potrebne podpore študentom in učiteljem.
• Zagotoviti primernejše prostorske pogoje in potrebno opremo.
• Razširiti založniško dejavnost.
6. Skrb za slovenščino
• Seminarji slovenščine za učitelje slovenskih osnovnih šol na tržaškem in goriškem v
Italiji.
• Sodelovanje s slavističnim društvom v Italiji in organiziranje skupnih akcij.
• Sodelovanje s tržaško in videmsko univerzo, oddelkom za slovanske jezike –
sociolingvistične teme za pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji.
7. Informatizacija
• Uvedba ŠIS-a in informacijske podpore študijskim procesom.
8. Interesna dejavnost študentov
• Ustanovitev Društva za obštudijske dejavnosti UP PEF.
• Uspešno speljati projekt tutorstva (pomoč študent-študentu).
• Vzpostavitev e-točke za študente UP PEF.
9. Druga dejavnost
• Razvijati in oblikovati specifične didaktične programe in patente v
univerzitetnega inkubatorja.

vlogi

10. Sodelovanje z okoljem
• Nadaljevati že vzpostavljeno in zgledno sodelovanje z zavodi in organizacijami,
povezanimi z izobraževanjem.
• Izboljšati sodelovanje z lokalno oblastjo, predvsem na področjih skupnega interesa.
• Okrepiti sodelovanje z gospodarskimi subjekti.
11. Investicije in investicijsko vzdrževanje
• V sodelovanju z UP zaključiti pripravljalna dela in pričeti z investicijo »tretje stavbe«.
• V sodelovanju z UP pripraviti in sprejeti dolgoročni načrt reševanja prostorskega
problema UP PEF.
12. Kadrovsko področje
• Zaposliti ustrezen kader za kritje potreb pedagoškega in nepedagoškega ter
znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela.
• Nadaljevati postopke izvolitev v nazive za potreben pedagoški kader.
• Urediti status pedagoških delavcev in sodelavcev, ki so tudi znanstveni delavci ali
sodelavci, v registru raziskovalcev.
• Pridobiti in zaposliti dodatne mlade raziskovalce.
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3.3.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)

Izvedba obstoječega študijskega programa (redni študij v Portorožu; izredni študij v
Portorožu, Ljubljani, Radencih, Sežani).
Odprtje dveh novih DE v Mariboru in na Bledu kot nadgradnjo višješolskemu strokovnemu
izobraževanju za potrebe turizma v teh dveh krajih.
Prilagoditev in razvoj študijskih programov (na dodiplomski in podiplomski ravni)
spremembam Zakona o visokem šolstvu in Bolonjski deklaraciji ob upoštevanju Lizbonske
strategije.
Pričetek izvedbe novih programov na dodiplomski in podiplomski ravni.
Oblikovanje programov funkcionalnega izobraževanja in njihovo izvajanje.
Evalvacija obstoječega študija.
Prilagoditev organiziranosti in delovanja UP Turistice spremembam statuta UP.
Izpeljava nove organizacijske strukture v skladu s pravili UP Turistice in statuta UP.
Razvoj organizacijskih oblik za interaktivni prenos znanj iz UP Turistice v stroko ter
konceptualizacija spoznanj stroke na teoretsko raven in oblikovanje koncepta strokovne
prakse in vaj pri strokovnih predmetih rednega in izrednega študija v skladu s programom
Centra za načrtovanje kariere študentov in pedagoških delavcev.
Nadaljevanje mednarodne izmenjave naših in tujih študentov ter pedagoških delavcev v
okviru programa Erasmus-Socrates v sklopu načrta mednarodnega sodelovanja UP in v
intenzivnih programih EU (IP) in drugih oblik izmenjav.
Organizacija 2. Dnevov Turistice.
Obeležitev 10. obletnice Turistice (izdaja monografije, znanstveno in strokovno
posvetovanje).
Realizacija gradnje novega šolskega objekta na območju Korotana v skladu z
investicijskim načrtom UP;
Horizontalno in vertikalno povezovanje UP Turistice z institucijami turističnega
raziskovanja ter izobraževanja s področja turističnih disciplin in stroke na vseh ravneh
delovanja v domačem in mednarodnem okolju;
Podpis pogodb o mednarodnem sodelovanju z ustreznimi znanstvenimi, izobraževalnimi in
drugimi institucijami;
S ciljem hitrejšega napredovanja domačih kadrov bodo vzpodbujali vključevanje
pedagoških in znanstvenih sodelavcev za vključevanje v domače in mednarodne
izobraževalne ter raziskovalne procese;
Vzpostavitev pogojev za ustrezno izmenjavo mnenj na znanstveni in strokovni ravni ter
objavljanj pomembnih znanstveni rezultatov v reviji z indeksom SA (časopis Turistice),
založniške dejavnosti (vsaj objava zahtevanih monografij in učbenikov za potrebe
izvajanja pedagoškega procesa) in mednarodno sodelovanje pri vključevanju v
monografije tujih založniških hiš;
Ustanovitev Inštituta Turistice;
Pridobitev novih raziskovalnih projektov za potrebe gospodarstva in javne sfere doma in v
tujini.

3.3.6

Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)

1. Priprava študijskih programov
• Dietetika (3) in Nutricionizem (2).
• Okoljsko zdravje (3+2) v povezavi s članicami UP in drugimi.
• Management v zdravstvu v povezavi s UP FM.
2. Kadrovska politika
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•
•
•
•
•

Zaposlitev kakovostnih pedagoških delavcev, zlasti za področje zdravstvene nege za
polni delovni čas.
Imenovanje prodekana za študentske in študijske zadeve ter prodekana za
raziskovalno dejavnost.
Izobraževanje in habilitiranje mentorjev v učnih bazah.
Zagotovitev izobraževanja magistrskega in doktorskega študija redno zaposlenih.
Zaposlitev naslednjih nepedagoški delavcev: višjega strokovnega delavcainformatika, bibliotekarja, hišnika in snažilko.

3. Investicije in investicijsko vzdrževanje
• Oprema prostorov v prizidku SBI (cca. 2000m²) za potrebe šole.
• Opremljenost laboratorijev in specialnih učilnic z medicinsko opremo
opremljenost računalniške učilnice z računalniško informacijsko opremo.
• Pridobitev uporabnega dovoljenja prostorov.
• Pričetek obratovanja prostorov februar 2005.
• Kritje stroškov za vzdrževanje in obratovanje objekta.

ter

4. Knjižnica
• Vzpostavitev delovanja lastne knjižnice, ki bo založena zlasti s strokovno literaturo in
revijami na področju zdravstva.
• Pridobiti licenco za vnašanje osebnih bibliografij učiteljev in sodelavcev v okviru
sistema COBISS.
5. Povezovanje šole z okoljem
• Povezovanje šole s primorskimi in delno tudi notranjskimi zdravstvenimi zavodi in
vzpostavitev pogojev za delovanje učnih baz.
• Sodelovanje z visokošolskim središčem v Novi Gorici pri pripravi projektov v okviru
EU.
• Sodelovanje z drugimi visokošolskimi institucijami doma in v tujini pri pripravi
študijskih programov, izmenjavi študentov in učiteljev.
6. Mednarodno sodelovanje
• Vključitev v projekt Tempus s partnerskima univerzama Rijeka (Hrvaška) in Kent
(Velika Britanija z naslovom projekta: The Bioethically Defined Education in Palliative
Medicine (Bioetično izobraženje v paliativni medicini).
• Vključitev šole v UNESCO program podiplomskega izobraževanja.
• Vključitev v projekt s partnerskimi institucijami Visokošolsko središče v Novi Gorici in
Splošna Bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica pri pripravi projekta PHARE z
naslovom: Vzpostavitev dislociranega oddelka Univerze na Primorskem, Visoka šola
za zdravstvo Izola za študijski program Zdravstvena nega v Novi Gorici.
• Sklenitev bilateralnega sporazuma s tujo fakulteto: Universitá degli Studi di Udine.
7. Financiranje
• Zagotoviti redno financiranje s strani državnega proračuna.
• Pridobivanje sredstev s prijavljanjem na mednarodne projekte Tempus, Phare,
MŠZŠ.
• Zagotoviti dodatna sredstva za izvedbo kliničnih vaj iz zdravstvene nege.
3.3.7
•

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)

Povečanje znanstvene uspešnosti in odličnosti UP ZRS, ki bi se kazala v pridobitvi čim
večjega števila projektov, ki jih financirajo vladne in nevladne institucije.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Povečanje znanstvene uspešnosti in odličnosti, ki bi se kazala v povečanju števila
znanstvenih objav raziskovalcev UP ZRS.
Povečanje znanstvene uspešnosti in odličnosti, ki bi se kazala v povečanju števila
znanstvenih objav in pridobitvi povečanega števila mladih raziskovalcev na razpisu
MVŠZT.
Doseganje čim večje kakovosti dela vseh raziskovalnih programov UP ZRS.
Pridobitev čim večjega števila projektov iz nacionalnega raziskovalno-razvojnega
programa.
Pridobitev pomembnih projektov financiranih s stani EU in drugih tujih uveljavljenih
institucij.
Povečanje kakovosti in posledične prepoznavnosti seminarjev in delavnic za mentorje, ki
vodijo mlade pri oblikovanju raziskovalnih nalog ter zagotovitev kvalitete srečanj
organiziranih s strani UP ZRS.
Povečanje kakovosti in visoke znanstvene izvedbe pridobljenih raziskovalnih projektov in
programov.
Organizacija in uspešna izvedba mednarodnih znanstvenih sestankov na različnih
znanstvenih področjih.
Uspešnost sodelovanja na mednarodnih konferencah, ki jih prirejajo druge mednarodne
organizacije.
Nadaljevanje uspešnega izdajanja znanstvene revije Annales, Acta Histriae ter
monografske znanstvene in strokovne literature.
Povečanje objavljanja znanstvenih izsledkov raziskovalcev UP ZRS v domačih in tujih
znanstvenih publikacijah.
V okviru javnomnenjskega centra povečati število javnomnenjskih raziskav za naročnike z
negospodarstva in gospodarstva ter prispevati k prepoznavnosti in poslovni uspešnosti
javnomnenjskega centra.
Tesno sodelovanje z obalnimi lokalnimi skupnostmi in ohranitev partnerskega odnosa ter
priznanje lokalnega prostora, da je UP ZRS kot del UP nepogrešljiv subjekt
vsakodnevnega znanstvenega in raziskovalnega življenja.
V okviru EIC Koper nadaljevati s pomočjo malim in srednjim podjetjem (SME) po vstopu
Slovenije v Evropsko unijo (svetovanje, organizacija različnih seminarjev, delavnic).

3.3.8

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

V letu 2003 je bila ustanovljena posebna komisija, ki je do maja 2004 analizirala potencialne
možnosti, da se UP PINT uspešneje vključi v dejavnosti UP. Komisija verjame, da je UP
odločena, da bo razvijala izobraževalne in raziskovalne programe na področju naravoslovnih
ved in tehnologije. Pri tem lahko UP PINT odigra aktivno ali celo ključno vlogo, če se bo
dosegel kritično maso raziskovalcev ter si zagotovil stabilne vire financiranja. Zato je UP
zainteresirana, da se delovanje UP PINT-a sanira.
Usmeritve Komisije UP za UP PINT (povzeto iz končnega poročila Komisije, maj 2004):
• da v skladu z materialnimi in kadrovskimi možnostmi podpre vse možnosti, ki vodijo h
krepitvi raziskovalnih in izobraževalnih aktivnosti na področju naravoslovnih ved in
tehnologije.
• UP PINT naj v bilateralnih razgovorih z ostalimi članicami UP čim prej ugotovi, na katerih
področjih obstaja interes za sodelovanje in se dogovori o skupnih prijavah na raziskovalne
projekte ali skupen nastop na aplikativnih projektih za gospodarstvo.
• UP PINT mora v skladu s finančnimi možnostmi zagotoviti minimalno jedro raziskovalcev,
ki so lahko po veljavnih kriterijih nosilci projektov, ki jih razpisujejo slovenska ministrstva in
Evropska komisija. Če je možno, naj se že zaposleni zaposlijo v večjem odstotku
delovnega razmerja (več kot 50%).
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V letu 2005 bo UP PINT:
• dokončno uredil pravne podlage svojega delovanja, t. j. konstituiranje Znanstvenega sveta
(ZS) in drugih organov. Pri doseganju tega cilja je potrebno doseči zaposlitev kritične
mase raziskovalcev;
• organiziral delo uprave tako, da zaradi pomanjkanja kadra ne bodo trpeli finančnoračunovodski posli inštituta;
• zagotovitil ustrezne delovne prostore za raziskovalno-razvojno delo;
• povečal obseg pridobljenih sredstev iz naslova proračunskih sredstev iz sedanjih 0,75 FTE
na 2,5 FTE.
3.3.9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Študentski domovi Koper (UP ŠD)

Ob registraciji izpeljati in pripraviti vse aktivnosti do sprejetja vseh temeljnih notranjih aktov
članice ter jih prilagoditi državnim in evropskim zahtevam in določilom.
Selitev v prostore na Muzejskem trgu in ureditev petih delovnih mest, ureditev gretja,
hlajenja in celotne infrastrukture (telefon, fax, internet).
Pridobitev novih dodatnih bivalnih kapacitet, ustrezne ureditve (parkirišča, dostopi) za
študente s posebnimi potrebami.
Pridobiti in aktivirati nove dodatne kapacitete študentskega bivanja (delovanje
predstavnika UP v Svetu Vlade za študentska vprašanja in v Svetu Vlade za študentski
standard – projekt 4000 postelj).
Zagotoviti bivanje študentom mednarodne izmenjave (Socrates Erazmus, Ceepus).
Zagotoviti bivanje gostujočim profesorjem na UP.
Poskrbeti in urediti družinske apartmaje študentov, ki študirajo z otroki.
Povečati število študentskih ležišč pri zasebnikih.
Pridobiti v najem prostore bivših koprskih zaporov (30 ležišč).
Vzpostavitev mreže vseh najemodajalcev / subjektov upravljanja s študentskimi ležišči.

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2005
4.1

Izobraževalna dejavnost

Članice UP izvajajo v študijskem letu 2004/05 deset dodiplomskih in enajst podiplomskih
študijskih programov, skupaj 21 študijskih programov za pridobitev izobrazbe. V študijske
programe UP je v študijskem letu 2004/05 vpisanih skupaj 4.360 študentov (brez
absolventov).
V študijskem letu 2005/06 načrtujemo poleg izvedbe obstoječih študijskih programov še
začetek izvajanja prvih dveh »bolonjskih« študijskih programov UP, pripravljenih skladno z
novelo Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04) ter pripravo novih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov.
Poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe poteka izobraževalno delo tudi po
študijskih programih za izpopolnjevanje ter z različnimi oblikami neformalnega učenja.
Fakultete, zlasti UP FM in UP PEF so namreč aktivne tudi pri uvajanju oblik vseživljenjskega
učenja kot enega od pomembnih ciljev bolonjske reforme. Razvoj in izvajanje tega koncepta je
v slovenskem visokem šolstvu spodbudila tudi zadnja novela Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
RS, št. 100/04).
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Kratkoročni prednostni cilji za izobraževalno dejavnost v letu 2005. Članice UP v svojih
letnih programih dela navajajo kratkoročne prednostne cilje za leto 2005, izvedbene naloge za
uresničitev zastavljenih ciljev ter pričakovane rezultate v letu 2005. Cilji članic se v veliki meri
prekrivajo, zato smo pri oblikovanju integralnih ciljev za dodiplomski in podiplomski študij na
ravni UP, zaradi preglednosti in smiselnosti besedila, redakcijsko oblikovali sklope oziroma
(širše) kratkoročne prednostne cilje za leto 2005.
Ti cilji so:
• Prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo
Zakona o visokem šolstvu.
• Priprava in akreditacija novih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z
novelo Zakona o visokem šolstvu.
• Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega procesa.
• Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju
in aktivnostih članice.
• Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa in članice v celoti.
• Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja ter materialnih pogojev za delo in študij.
• Organizirana in uspešna izvedba (uvedba novih) študijskih programov oziroma letnikov.
• Sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim
okoljem.
Naj poudarimo, da dejstvo, da posamezna članica UP ni navedena pri posameznem
kratkoročnem prednostnem cilju, še ne pomeni, da ta cilj zanjo ni pomemben ali, da na tem
področju ni predvidela izvedbenih nalog. Le-te so lahko povzete v drugih poglavjih letnega
programa dela, še zlasti v poglavjih mednarodna dejavnost (4.2.1), kakovost (4.2.3),
informatizacija (4.8), nakup opreme (4.13.2) ali sodelovanje z okoljem (4.14). To velja za vse
kratkoročne prednostne cilje, z izjemo dveh ciljev - priprava in prenova študijskih programov.
Ta cilja sta v celoti povzeta po ciljih članic UP za področje izobraževalne dejavnosti.
Kratkoročni prednostni cilji, izvedbene naloge in pričakovani rezultati za leto 2005 za
izobraževalno dejavnost posameznih članic so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju,
podatki o številu študentov in diplomantov ter kazalniki učinkovitosti pa v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.
4.1.1

Dodiplomski študij

Študijski programi. Članice Univerze na Primorskem v študijskem letu 2004/05 izvajajo
deset dodiplomskih študijskih programov, med temi šest univerzitetnih in štiri visokošolske
strokovne programe. V študijskem letu 2005/06 se bosta tem programom pridružila še prva
»bolonjska« študijska programa UP FM, oblikovana skladno z novelo Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04).
Univerzitetne študijske programe izvajajo tri fakultete UP, in sicer:
• UP FHŠ študijske programe Geografija kontaktnih prostorov, Kulturni študiji in
antropologija, Slovenistika, Zgodovina;
• UP FM nov študijski program Management (prva izvedba v študijskem letu 2005/06);
• UP PEF študijska programa Matematika in računalništvo in Razredni pouk.
Visokošolske strokovne študijske programe izvajajo dve visoki strokovni šoli in dve fakulteti:
• UP FM študijski program Management iz leta 1996 in nov študijski program Management
(prva izvedba v študijskem letu 2005/06);
• UP PEF študijski program Predšolska vzgoja;
• UP Turistica študijski program Hotelirstvo in turizem;
• UP VŠZI študijski program Zdravstvena nega.
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Študenti. V študijskem letu 2004/05 je v dodiplomske študijske programe UP vpisanih 3.772
študentov (brez absolventov), od tega 1.721 rednih in 2.051 izrednih študentov, kar je za 4 %
več kot v preteklem študijskem letu (2003/04). Razmerje med številom rednih in izrednih
študentov je 54:46 v korist izrednega študija. Razlog za takšno razmerje je struktura članic
UP, saj kar dve petini članic izvaja programe s področja poslovnih ved in osebnih storitev (po
klasifikaciji ISCED), v okviru katerih je v Sloveniji podobno razmerje med izrednim in rednim
študijem.
V študijskem letu 2005/06 je predvideno povečanje števila študentov za približno 20% glede
na študijsko leto 2004/05.
Diplomanti. V letu 2004 je na dodiplomskih študijskih programih UP diplomiralo 137
študentov rednega in 205 študentov izrednega študija, skupaj 342 diplomantov. To so
diplomanti UP FM, UP PEF in UP Turistice. V letu 2005 načrtujemo porast števila
diplomantov, predvidoma 681 diplomantov; večje število diplomantov načrtujejo vse tri
omenjene članice, prve diplomante pa bo imela tudi UP VŠZI.
4.1.1.1 Kratkoročni prednostni cilji za leto 2005
Kratkoročne prednostne cilje članic UP na področju dodiplomskega izobraževanja smo na
ravni UP povzeli v (širše) kratkoročne prednostne cilje in pod vsakim ciljem zapisali izvedbene
naloge in pričakovane rezultate, ki so si jih zastavile članice UP za leto 2005.
Vse članice so med svoje letne cilje vključile aktivnosti za izboljšanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa, aktivnejše informiranje študentov in zaposlenih, pa tudi
širše javnosti z izobraževalno in drugimi dejavnostmi članice ter spremljanje in zagotavljanje
kakovosti izobraževanja. Štiri članice načrtujejo pripravo novih študijskih programov po
bolonjskih smernicah, tri članice pa prenovo obstoječih programov. Članice, ki letos prvič
izvajajo nov študijski program oz. letnik študija, so posebej izpostavile tudi uspešno izvedbo
(uvedbo) novih programov oziroma letnikov študija. Dve članici sta izpostavili aktivnosti za
izboljšanje organiziranosti in materialnih pogojev za delo in študij, ena članica pa sodelovanje
z okoljem na različnih ravneh.
Za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega procesa ter boljšo informiranost
študentov so na dveh članicah ustanovili samostojne centre, in sicer:
• UP FM: Center za svetovanje študentom pri študijskem in poklicnem razvoju, Center za eizobraževanje, Center za visokošolsko didaktiko in Center za kakovost in evalvacije;
• UP Turistica: Center za načrtovanje kariere študentov in pedagoških delavcev.
Kratkoročni prednostni cilj: Prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih
smernicah in v skladu z novelo Zakona o visokem šolstvu.
Članica
UP FHŠ

Izvedbene naloge v letu 2005
Pričetek prenove obstoječih študijskih
programov Kulturni študiji in antropologija,
Geografija kontaktnih prostorov, Slovenistika
in Zgodovina.
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Članica
UP PEF

UP
TURISTICA

Izvedbene naloge v letu 2005
Vzpostavitev ustrezne organizacijske
strukture za pripravo prenove obstoječih
študijskih programov Razredni pouk,
Matematika in računalništvo in Predšolska
vzgoja z imenovanjem delovne skupine za
pripravo načrta prenove obstoječih
programov.
Oblikovanje izhodišč za prenovo obstoječih
študijskih programov.
Analiza primerljivih študijskih programov iz
tujine.
Analiziranje obstoječih učnih načrtov za vse
obstoječe študijske programe.
Oblikovanje posodobljenih učnih načrtov v
skladu s kompetencami diplomanta za vse
obstoječe študijske programe.
Priprava predloga spremembe študijskega
programa Hotelirstvo in turizem –
sprememba vpisnih pogojev za diplomante
določenih višješolskih programov.
Priprava vloge in sprožitev postopka za
registracijo dveh novih dislociranih enot na
Bledu in v Mariboru.

Pričakovani rezultati v letu 2005
Imenovana šest članska skupina za pripravo
načrta prenove obstoječih študijskih programov.

Izdelana shema prenove.
Izdelana analiza treh primerljivih programov.
Predlog prenovljenih učnih načrtov za študijske
programe Razredni pouk, Matematika in
računalništvo in Predšolska vzgoja.
- Pridobitev soglasja Sveta RS za visoko šolstvo k
spremembi študijskega programa.
- Pričetek izvajanja prilagojenega programa na
dislocirani enoti na Bledu in v Mariboru.
Registracija dveh novih dislociranih enot – na
Bledu in v Mariboru.

Kratkoročni prednostni cilj: Priprava in akreditacija novih študijskih programov po
bolonjskih smernicah in v skladu z novelo Zakona o visokem šolstvu.
Članica
UP FHŠ

UP PEF
UP
TURISTICA

UP VŠZI

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Priprava petih novih študijskih programov 1.
stopnje, in sicer: Dediščina, Filozofija,
Komunikologija, Italijanistika, Poslovni jeziki
in medkulturna komunikacija.
Priprava enopredmetnih študijskih programov
za področje matematike in računalništva.
Priprava elaborata za pet novih študijskih
programov 1. stopnje: Poslovni sistemi v
turizmu, Management turističnih destinacij,
Jeziki in kulture turističnih trgov, Mednarodni
turistični marketing, E-turizem.
Priprava študijskega programa 1. stopnje
Dietetik.

Posredovanje elaboratov novih študijskih
programov v soglasje Svetu RS za visoko šolstvo.

Priprava študijskega programa 1. stopnje
Okoljsko zdravje (po sistemu 3+2 – glej tudi
cilje za podiplomski študij).

Pripravljen predlog študijskih programov.
Akreditacija študijskih programov.

- Akreditacija študijskega programa.
- Razpisati študijski program v študijskem letu
2006/2007 – 45 vpisnih mest na rednem študiju.
- Akreditacija študijskega programa.
- Razpisati študijski program v študijskem letu
2006/2007 – 40 vpisnih mest na rednem študiju.

Kratkoročni prednostni cilj: Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega procesa.
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Članica
UP FHŠ

UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005
Izpopolnitev tutorskega sistema kot posebne
oblike usmerjanja in pospeševanja sprotnega
študija.
Razvoj e-učenja in poučevanja s pripravo
prvih modelov in gradiv za e-učenje in
poučevanje.
Vodenje aplikativnih in razvojnih projektov kot
oblike raziskovalne prakse za študente.

Pomoč študentom pri premagovanju
študijskih težav ob začetku študija.
Usposabljanje učiteljev za uporabo aktivnih
metod poučevanja.

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v
izobraževalno dejavnost.
Uvajanje e-izobraževanja.

UP PEF

UP
TURISTICA
UP VŠZI

Seznanjanje kandidatov z možnostjo
dokončanja študija.
Razvijanje sistema tutorstva študent –
študent.
Razvoj sistema terenskih vaj oz. ekskurzij
študentov z izvedbo ekskurzij študentov: 1.
letnik – Milano, 2. letnik – Berlin, 3. letnik –
Florida.
Vzpostavitev informacijsko-komunikacijske
opreme za študente.
Izpeljati predmet Informatika v zdravstveni
negi.
Povezava ostalih predmetov z informatiko.
Nuditi znanje računalniških programov na
področju zdravstvene nege in medicine
(anatomija in patologija).
Omogočiti prost dostop do računalniške
učilnice in računalniških programov.
Izvajanje tutorstva (tutorji – študentje in
tutorji – učitelji).
Učinkovitejša organizacija izvedbe kliničnih
vaj zaključiti predavanja, seminarje in vaje
ob koncu letnega semestra.

Pričakovani rezultati v letu 2005
Povečanje študijske uspešnosti.
Priprava poskusnih gradiv za e-učenje in
poučevanje pri dveh predmetih.
- Prijava projekta PHARE 2003 Vseživljenjsko
učenje.
- Izvedba 1. faze projekta PHARE 2003
Vseživljenjsko učenje.
- Ponudba petih projektov za trg.
- Podpis dogovorov o izvedbi projektov.
- Izvedba petih projektov za trg.
Organizacija delavnic »Moj uspešen študij« in
»Izpiti do dna« za vse študente 1. letnika
dodiplomskega študija.
- Izvedba dveh pedagoških posvetov učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev.
- Izvedba treh torkovih tematskih razgovorov s
področja izobraževanja.
- Priprava ene delavnice za prenos primerov
dobre prakse učiteljev FM na visokošolske
sodelavce.
Povečanje vključenosti strokovnjakov iz prakse v
študijskem letu 2004/2005 za 5% glede na
študijsko leto 2003/2004.
- Razvoj in izvedba enega online predmeta na
rednem in izrednem študiju.
- Uporaba e-izpita pri enem predmetu
dodiplomskega študija.
- Izvedba usposabljanja mentorjev za eizobraževanje.
- Povečano število diplomantov.
- Večja prehodnost študentov med letniki.
- Predlog izvajanja sistema tutorstva »študent –
študentu«.
Izvedba terenskih vaj v skladu s planom in učnimi
načrti strokovnih predmetov.
- Študentje usposobljeni za uporabo računalnika
in osnovnih računalniških orodij ter računalniških
programov na področju zdravstva (anatomija,
patologija, itd.), ki so nepogrešljivi v obdobju
informacijske družbe.

Obisk računalniške učilnice 100 študentov/dan.
- Izboljšana prehodnost med letniki.
- Skrajšanje dolžine študije.
Večji uspeh pri opravljanju izpitov v letnem in
jesenskem izpitnem obdobju.

Kratkoročni prednostni cilj: Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih
kandidatov za vpis o študiju in aktivnostih članice.
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Članica/
Rektorat
UP FHŠ

UP FM

UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI

Rektorat

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Seznanjanje študentov s poklicnimi
možnostmi.
Informatizacija - nadgradnja oziroma
prenova spletnih strani z vsemi informacijami
in gradivi za študente.

Izvedba serije pogovorov z visokošolskimi učitelji
in drugimi strokovnjaki z različnih področij.
- Nemoten potek izbire izbirnih predmetov v
študijskem letu 2005/2006.
- Vzpostavitev in delovanje prenovljenih spletnih
strani, 40 % večji obisk spletnih strani.
- Promocija študijskih programov preko
- Večje zanimanje za študij, posledično zapolnitev
predstavitev na srednjih šolah, s
razpisanih mest (75 % v prvem prijavnem roku) in
promocijskimi zgibankami in brošurami ter z
omejitev vpisa.
objavami v časopisju.
- Vpis dveh tujih študentov.
- Oblikovanje angleške spletne strani za
- Vzpostavitev in delovanje prenovljenih spletnih
potencialne tuje študente.
strani.
- Predstavitev študijskih programov na stičnih - Za 50% povečan obisk spletnih strani.
študentskih točkah.
- Objava intervjujev in člankov koordinatorjev
programov v slovenskih in tujih medijih.
Informiranje študentov in zaposlenih ter
- Poglobitev komunikacije s študenti prek forumov
drugih uporabnikov storitev UP FM prek
znotraj ŠIS-a.
spletnih strani in publikacij.
- Priprava študijskega vodnika 2005/2006.
- Prenovljene spletne strani.
- Izdaja informativne publikacija Dodiplomska šola
FM.
- Izdaja informativne publikacije Podiplomska šola
FM.
Informatizacija – nadgradnja spletnih strani z Pet obiskov spletne strani na dan ob koncu leta
vsemi informacijami in gradivi za študente.
2005.
Informatizacija – vzpostavitev novih spletnih
20 obiskov spletne strani na dan ob koncu leta
strani z vsemi informacijami in gradivi za
2005.
študente.
Vzpostavitev nove spletne strani z vsemi
Povečan obisk uporabnikov – študentov šole in
informacijami.
ostalih članic UP ter dijakov, ki se zanimajo za
študij na UP VŠZI.
Priprava informativne publikacije s
Izdaja informativne publikacije s podrobnejšimi
podrobnejšimi informacijami o študiju.
informacijami o študiju na UP VŠZI.
Informiranje članic in širše javnosti prek
- Ažurno urejanje spletnih strani.
spletnih strani.
- Izdaja informativne publikacije o študijskih
programih UP.

Kratkoročni prednostni cilj: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa
in članice v celoti.
Članica
UP FHŠ

UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Notranja evalvacija (ankete študentov o delu
učiteljev in sodelavcev, samoevalvacija
učiteljev in tutorjev) in zunanja evalvacija
(strokovna in družbena) študijskih programov
in pedagoškega procesa nasploh.
Izboljšanje sistema anketiranja študentov.

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

Priprava poslovnika kakovosti UP FM.

UP PEF

UP
TURISTICA

Izgradnja sistema kazalnikov za ugotavljanje
učinkovitosti izobraževalne dejavnosti.
Priprava pravilnika o Spremljanju kakovosti
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.
Priprava pravilnika o izvajanju študentske
ankete in obdelavi podatkov.
Evalvacija obstoječega študija: zaključek
raziskave stališč o kakovosti programov in o
pričakovanjih ter usmeritvah študentov in
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Poenostavljene ankete in informacijsko podprt
sistem izdelave poročila o anketiranju.
Opredelitev procesov izobraževalne dejavnosti,
kot sestavnih delov poslovnika kakovosti.
Izgrajen sistem kazalnikov o učinkovitosti
izobraževalne dejavnosti.
- Pravilnik o spremljanju kakovosti izobraževalne
in raziskovalne dejavnosti.
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete in
obdelavi podatkov.
- Poročilo kakovosti za leto 2005.
Priprava strokovnih podlag za oblikovanje novih
študijskih programov.
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Članica
UP VŠZI

Izvedbene naloge v letu 2005
študentk 1., 2. in 3. letnika, absolventov in
visokošolskih učiteljev UP Turistice.
Izvedba ankete med študenti 1., 2. in 3.
letnika.

Pričakovani rezultati v letu 2005
Pridobitev podatkov o zadovoljstvu študentov z
izvedbo študijskega izobraževalnega procesa in
uvajanje izboljšav.

Kratkoročni prednostni cilj: Organizirana in uspešna izvedba (uvedba novih) študijskih
programov oziroma letnikov.
Članica
UP FHŠ

UP FM

UP VŠZI

Izvedbene naloge v letu 2005
- Vpisati drugo generacijo študentov v študijska
programa Slovenistika in Zgodovina (prvič
razpisana v študijskem letu 2004/2005).
- Izvajanje različnih aktivnosti za učinkovitejši in
uspešnejši študij.
- Iskanje začasnega, dodatnega prostora,
namenjenega izvedbi študijskega procesa za
študente druge generacije študijskih programov
Slovenistika in Zgodovina.
Razpis in izvajanje novih triletnih študijskih
programov 1. stopnje – univerzitetni in
visokošolski strokovni Management.
- Zagotovitev ustreznih finančnih sredstev in
materialnih pogojev za izvedbo 2. letnika
programa Zdravstvena nega v obsegu, ki ga
predvideva prenovljeni in z direktivami EU
usklajen študijski program.
- Pridobitev dodatnih finančnih sredstev za
kakovostno izvedbo 1. letnika programa
Zdravstvena nega.

Pričakovani rezultati v letu 2005
83 % prehodnost iz 1. v 2. letnik študija na
omenjenih študijskih programih.

- Zapolnitev razpisanih vpisnih mest za nova
študijska programa.
- Izvedba 1. letnika in 3. letnika rednega in
izrednega študija dveh novih študijskih
programov.
Izvedba programa v predvidenem obsegu ur,
skladno z verificiranim študijskim programom.

Kratkoročni prednostni cilj: Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja ter
materialnih pogojev za delo in študij.
Članica /
Rektorat
UP FM

UP PEF

Rektorat

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje
dejavnosti članice (cilj je splošen za področje
izobraževanja)..
Zagotovitev materialnih pogojev za
intenzivnejše uvajanje informacijske
tehnologije v izobraževanje.
Izboljšanje urejenosti s spremembami in
dopolnitvami pravilnikov na področju
izobraževalne dejavnosti.
- Analizirati pravila in pravilnike in ugotoviti
neskladja.
- Dopolniti pravila in pravilnike v skladu z
reorganizacijo fakultete.

- Nove učilnice in seminarske sobe v II. stavbi.
- Pridobitev dokumentacije za Servitski samostan.

- Priprava pravilnika za ustanavljanje in
delovanje kateder.
- Aktivnosti za ustanovitev strokovnih
kateder.
Evidentiranje, prioritetizacija in priprava
pravilnikov in drugih splošnih aktov za
področje izobraževanja.

Ustrezna opremljenost učilnic z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (IKT) za izvedbo eizobraževanja.
Spremenjeni pravilniki na področju izobraževalne
dejavnosti.
- Sprejeta popravljena in dopolnjena pravila UP
PEF.
- Sprejeti in popravljeni pravilniki UP PEF,
usklajeni s popravljenimi in dopolnjenimi pravili
UP PEF.
Ustanovitev strokovnih kateder.

- Evidenca pravilnikov.
- Priprava prioritetnih pravilnikov.
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Članica /
Rektorat

Izvedbene naloge v letu 2005
Priprava in izvedba delavnic v sodelovanju s
članicami UP in drugimi strokovnjaki.

Priprava elaborata o integralni informatizaciji
sektorja za izobraževalno dejavnost.

Pričakovani rezultati v letu 2005
- Izvedba delavnice o kreditnem sistemu ECTS.
- Izvedba delavnice o sodobnih oblikah
poučevanja.
- Izvedba delavnice s primeri dobre prakse pri
pripravi študijskih programov.
Elaborat.

Kratkoročni prednostni cilj: Sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje
ter povezovanje s širšim okoljem.
Članica
UP FHŠ

UP FHŠ

UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Naloge na področju povezovanja z drugimi
članicami UP:
- Prijavljanje raziskovalnih projektov na UP
ZRS.
- Soorganizacija znanstvenih sestankov z UP
ZRS.
- Publiciranje znanstvenih del pri založbi
Annales.
- Sodelovanje z UP PEF pri izvedbi
pedagoško-andragoškega modula – podpis
sporazuma in pogodbe.
- Sodelovanje z UP PEF, UP Turistiko in UP
FM pri pripravi novih študijskih programov.
- Priprava programa za Center za jezike in
medkulturno komunikacijo (CJMK).

- Prijava temeljnih, podoktorskih in aplikativnih
projektov UP ZRS z visokošolskimi učitelji UP
FHŠ kot nosilci ali sodelavci projekta.
- Soorganizacija treh znanstvenih sestankov z UP
ZRS.
- Objava znanstvenih prispevkov v reviji Annales
in monografij v zbirkah Annales visokošolskih
učiteljev UP FHŠ.
- Izvedba pedagoško-andragoškega modula na
UP PEF za študente UP FHŠ.
- Dogovor o skupnih predmetih in programih UP
FHŠ, UP PEF, UP Turistike in UP FM.
- Priprava programov za poučevanje slovenskega
jezika kot tujega jezika ter italijanskega,
angleškega, nemškega in francoskega jezika na
CJMK.
- Podpis pogodb.
- Izmenjave učiteljev.

Naloge na področju povezovanja s sorodnimi
fakultetami v slovenskem prostoru:
- Sodelovanje z UL FF, UL FDV in UM PEF.
Naloge na področju pospeševanja
mednarodnih in meduniverzitetnih stikov in
izmenjav študentov in učiteljev:
- Izmenjave v okviru programa Socrates /
Erasmus in CEEPUS.
- Sklenitev novih bilateralnih sporazumov za
izmenjavo na področju študija kulturnih
študijev z državami Mediterana.
- Priprava skupnega programa slovenističnih
študijev s Tehnično-humanistično fakulteto
Bielsko – Biala na Poljskem.
Naloge na področju povezovanja z lokalnimi
gospodarskimi institucijami in institucijami iz
širšega območja RS:
- Podpis dogovorov o sodelovanju na
področju študijske prakse študentov in na
področju projektnega dela.
Povečati mobilnost študentov.

Povečati mobilnost učiteljev.

- Deset izmenjav študentov in pet izmenjav
učiteljev.
- Priprava koncepta skupnega programa
slovenističnih študijev s Tehnično-humanistično
fakulteto Bielsko – Biala na Poljskem.

- Sklenjeni dogovori s 30 institucijami po Sloveniji.
- 50 % opravljene študijske prakse študentov 4.
letnikov.
- Štirje izvedeni projekti.
- Več študentov članice na drugih zavodih in v
tujini.
- Več študentov drugih članic in zavodov in tujih
študentov na UP FM.
- Izvedba Summer School UP FM 2005.
- Več učiteljev UP FM v tujini.
- Več tujih učiteljev na UP FM.
- Izvedba Summer School UP FM 2005.

4.1.1.2 Načrt vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2005/06
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UP je za študijsko leto 2005/06 razpisala 1610 vpisnih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskega
študija, kar je za 170 vpisnih mest več kot v študijskem letu 2004/05 (1440 vpisnih mest).
Razmerje med vpisnimi mesti za redni in izredni študij je 46:54 v korist izrednega študija (v
študijskem letu 2004/2005 44:56 v korist izrednega študija).
Razpis za vpis v študijskem letu 2005/06 prinaša nekaj novosti glede na študijsko leto
2004/05, in sicer:
• UP FHŠ ni razpisala vpisnih mest na izrednem študiju, saj so analize pokazale, da le
izvedba na rednem študiju omogoča zares kakovostno izvedbo programov humanistike;
• UP FM je prvič razpisala vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija na novem
univerzitetnem študijskem programu, hkrati pa je prvič razpisala redni študij na dislocirani
enoti v Celju, in sicer za oba nova študijska programa 1. stopnje;
• UP VŠZI bo prvič razpisala vpisna mesta na izrednem študiju študijskega programa
Zdravstvena nega.
Pri UP PEF in UP Turistici ni sprememb pri vpisnih mestih za 1. letnik glede na študijsko leto
2004/05.
Primerjava vpisnih mest za študijski leti 2004/05 in 2005/06 je predstavljena v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.
Z vidika financiranja novih študijskih programov oziroma letnikov na rednem študiju, ki
vplivajo na obseg finančnih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti, bi posebej izpostavili
izvedbo na treh članicah:
• UP FHŠ bo v študijskem letu 2005/06 prvič izvajala 2. letnik študijskih programov
Slovenistika in Zgodovina; študijska programa je UP FHŠ prvič razpisala v študijskem letu
2004/05;
• UP FM bo v študijskem letu 2005/06 prvič izvajala 1. in 3. letnik novega univerzitetnega
študijskega programa Management;
• UP VŠZI bo v študijskem letu 2005/06 prvič izvajala 2. letnik po prenovljenem študijskem
programu Zdravstvena nega, ki je usklajen z direktivami Evropske unije; število ur
prenovljenega programa (4600 ur) bistveno presega obseg programa pred prenovo (2250
ur).
Za vse navedene programe UP pričakuje povečana finančna sredstva za študijsko dejavnost,
ki bodo omenjenim članicam UP omogočila kakovostno izvedbo programov, skladno z
verificiranimi študijskimi programi. Nove zaposlitve, vezane za realizacijo novih letnikov, so
razvidne iz poglavja 5 (Kadrovski načrt in kadrovska politika) in posledično tudi iz finančnega
načrta članic UP in UP.
4.1.1.3 Kazalniki uspešnosti izobraževalne dejavnosti
V tabeli 1 je predstavljeno povprečje za vse dodiplomske študijske programe članic UP.
Natančnejši podatki o kazalnikih učinkovitosti študija po posameznih članicah in načinu
izračuna posameznih kazalnikov so predstavljeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
Tabela 1: Kazalniki učinkovitosti dodiplomskega študija

Kazalnik

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %*

Študijsko leto
2004/05
(Leto 2004)

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2005/06
(Leto 2005)

Redni
študij

Izredni
študij

Redni
študij

Izredni študij

67,9 %

29,4 %

73,1 %

32,8 %
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Odstotek ponavljalcev*
Povprečno število let trajanja študija na
študenta

8,3 %
**

28,5 %
**

7,4 %
**

24,4 %
**

* V izračunu ni upoštevana UP Turistica, ker njihovih podatkov za izračun nismo dobili.
** Podatka ni bilo mogoče izračunati za UP kot celoto, zato so v prilogi »Izobraževalna dejavnost« navedeni le
podatki za posamezne članice.

Iz predstavljenih podatkov je razvidno, da se v študijskem letu 2005/06 pričakuje povečanje
prehodnosti iz 1. v 2. letnik tako na rednem kot tudi izrednem študiju.
Povprečno število let trajanja študija je izračunano le na podlagi podatkov za UP FM in UP
Turistico, za UP PEF, ki sicer že ima diplomante, pa ta podatek ni dostopen, saj je članica v
fazi vzpostavljanja lastnega informacijskega sistema, ki bo omogočal tovrstne analize (članica
je bila do lanskega leta v sestavi Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljana, zato je bila
vezana na informacijski sistem slednje).
Tabela 2: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij

Kazalnik

Redni študij

Izredni študij

Študijsko
leto
2004/05

Načrt za
študijsko
leto
2005/06

Študijsko
leto
2004/05

Načrt za
študijsko
leto
2005/06

-

17

-

3

-

14

-

3

-

16

7

10

Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici UP
Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi
Število študentov drugih slovenskih
univerz, ki so izbrali vsaj en predmet na
članici

Na UP spremljamo podatke o meduniverzitetni mobilnosti na mednarodni2 in nacionalni ravni
ter mobilnosti med članicami UP. Kot je razvidno iz podatkov v tabeli 2, je ta še skromna in jo
izvajajo ter načrtujejo le na dveh članicah UP – UP FHŠ in UP FM (glej tudi podatke v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«).
4.1.2

Podiplomski študij

Študijski programi. Podiplomski študij izvajata v študijskem letu 2004/05 UP FHŠ in UP FM,
in sicer enajst podiplomskih študijskih programov, med temi štiri doktorske, štiri magistrske in
tri specialistične študijske programe.
Obe fakulteti izvajata magistrske in doktorske študijske programe, in sicer:
• UP FHŠ naslednje magistrske in doktorske študijske programe: Geografija kontaktnih
prostorov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Filozofija in teorija vizualne kulture;
• UP FM magistrski in doktorski študijski program Management.
Specialistične študijske programe izvaja le UP FM, in sicer Management v izobraževanju,
Management v evropskem okolju in Management.
2

Podatki o mednarodni mobilnosti so navedeni v poglavju 4.2.1 – Mednarodna dejavnost.
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UP FM že šesto leto izvaja tudi študijski program Master in Education po pogodbi o franšizi
med Manchester Metropolitan University iz Velike Britanije (MMU), UP FM in Šolo za
ravnatelje, Ljubljana; listino po zaključenem študiju podeljuje MMU.
Vsi navedeni podiplomski študijski programi so sprejeti skladno z Zakonom o visokem šolstvu
iz leta 1994 in bodo v naslednjih študijskih letih prenovljeni, oblikovani pa bodo tudi novi,
»bolonjski« študijski programi.
Študenti. V študijskem letu 2004/05 je v podiplomske študijske programe UP vpisanih 588
študentov (brez absolventov), kar je za 128 % več kot v študijskem letu 2003/04. V študijskem
letu 2005/06 je predvideno približno 20 % povečanje števila študentov glede na študijsko leto
2004/05.
Diplomanti. Diplomante podiplomskega študija je imela v letu 2004 le UP FM, in sicer 136
diplomantov specialističnih študijskih programov. Ker izvedba na prvih magistrskih in
doktorskih študijskih programih UP FHŠ in UP FM še ni zaključena, v letu 2005 ne načrtujemo
povečanja števila diplomantov podiplomskega študija.
4.1.2.1 Kratkoročni prednostni cilji
UP FHŠ in UP FM imata podobne kratkoročne prednostne cilje za področje podiplomskega
študija. Poudarek je na aktivnostih za izboljšanje učinkovitosti izobraževalnega procesa, na
aktivnejšem informiranju študentov, zaposlenih in širše javnosti z izobraževalno in drugimi
dejavnostmi članice, na spremljanju in zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa ter
izboljšanju urejenosti delovanja in materialnih pogojev za delo in študij.
V študijskem letu 2005/06 pripravo in akreditacijo podiplomskih študijskih programov po
bolonjskih smernicah načrtujejo štiri članice (UP FHŠ, UP FM, UP Turistica in UP VŠZI), dve
članici pa naj bi akreditirana magistrska študijska programa razpisala in izvajala že v
študijskem letu 2005/06 (UP VŠZI v sodelovanju z UP FM program Management v zdravstvu
in UP Turistica program Turizem).
Posebej velja izpostaviti pripravo skupnih študijskih programov s tujimi univerzami. Te
programe načrtujeta UP FM in UP VŠZI; izvedbene naloge so podrobneje predstavljene v
poglavju Mednarodna dejavnost (4.2.1).
Kratkoročni prednostni cilj: Priprava in akreditacija novih študijskih programov po
bolonjskih smernicah in v skladu z novelo Zakona o visokem šolstvu.
Članica

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

UP FHŠ

Priprava novih študijskih programov 2. in 3.
stopnje.

Posredovanje elaboratov novih študijskih
programov v soglasje Svetu RS za visoko šolstvo.

UP FM

Priprava dveh novih podiplomskih študijskih
programov 2. stopnje – nadgradnja novih
»bolonjskih« študijskih programov 1. stopnje
(visokošolski strokovni Management in
univerzitetni Management).
Priprava skupnih študijskih programov –
doktorski program in magistrski programi.

Akreditacija dveh študijskih programov 2. stopnje.
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financiranja so navedeni v poglavju Mednarodna
dejavnost.)
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Članica
UP
TURISTICA

UP VŠZI

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Zaključek raziskave stališč o področjih znanj
na podiplomski ravni izobraževanja, v kateri
so sodelovali redni in izredni študenti in
študentke 1., 2. in 3. letnika rednega in
izrednega študija ter visokošolski učitelji in
diplomanti UP Turistice.
Priprava elaborata za podiplomski študijski
program.
Priprava novega študijskega programa 2.
stopnje Management v zdravstvu v
sodelovanju z UP FM.
Priprava študijskega programa 2. stopnje
Okoljsko zdravje kot nadgradnja študijskega
programa 1. stopnje Okoljsko zdravje (po
sistemu 3+2).
Priprava skupnega podiplomskega programa.

Priprava strokovnih podlag za oblikovanje novega
podiplomskega programa.

- Akreditacija študijskega programa.
- Vpis prve generacije študentov v študijskem letu
2005/2006.
- Akreditacija študijskega programa.
- Razpisati študijski program v študijskem letu
2005/2006.
- Vpisati 60 študentov v študijski program.
- Akreditacija študijskega programa.
- Razpisati študijski program v študijskem letu
2006/2007.
(Naloge, pričakovani rezultati in predvideni viri
financiranja so navedeni v poglavju Mednarodna
dejavnost - 4.2.1.)

Kratkoročni prednostni cilj: Izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega procesa.
Članica
UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Uvajanje izvedbenih načrtov in poročil o izvedbi Evalvacija izvajanja podiplomske šole ter
izobraževalnega dela.
korekcija v sistemu načrtovanja in poročanja o
izvedbi.
Usposabljanje učiteljev za uporabo aktivnih
- Izvedba dveh pedagoških posvetov učiteljev in
metod poučevanja.
sodelavcev ter raziskovalcev.
- Izvedba treh torkovih tematskih razgovorov s
področja izobraževanja.
- Priprava ene delavnice za prenos primerov
dobre prakse učiteljev UP FM na visokošolske
sodelavce.
Vključevanje strokovnjakov iz prakse v
Povečevanje vključenosti strokovnjakov iz prakse
izobraževalno dejavnosti.
v študijskem letu 2004/2005 za 5% glede na
študijsko leto 2003/2004.
Intenzivnejše uvajanje informacijske tehnologije - Izvedba online predmeta na podiplomskem
v izobraževanje.
študiju.
- Usposabljanje mentorjev za e-izobraževanje.

Kratkoročni prednostni cilj: Izboljšanje obveščenost študentov, zaposlenih in potencialnih
kandidatov za vpis o študiju in aktivnostih članice.
Članica
UP FHŠ

Izvedbene naloge v letu 2005
Oblikovanje in vzpostavitev spletnega foruma.
Nadgradnja spletne strani z vsemi podatki o
podiplomskem študiju.
Oblikovanje spletne strani v angleškem jeziku
za potencialne tuje študente.
Predstavitev študijskih programov na stičnih
študentskih točkah.
Objava intervjujev in člankov koordinatorjev
programov v medijih.
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Pričakovani rezultati v letu 2005
Izmenjava mnenj, tekoče komuniciranje glede
aktualnih vprašanj v zvezi s študijem.
- Nadgradnja spletne strani z vsemi podatki o
podiplomskem študiju.
- Zapolnitev razpisanih mest na vseh študijskih
programih.
- Vpis petih tujih študentov.
- Zaznano večje zanimanje za študij.
- Vzpostavitev in delovanje prenovljenih spletnih
strani.
- Za 50% večji obisk spletnih strani.
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Članica
UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Informiranje študentov in zaposlenih ter drugih - Poglobitev komunikacije s študenti prek forumov
uporabnikov storitev UP FM prek spletnih strani znotraj ŠIS-a.
in publikacij.
- Priprava študijskega vodnika 2005/2006.
- Prenovljene spletne strani.
- Izdaja informativne publikacije Podiplomska šola
FM.

Kratkoročni prednostni cilj:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja ter
materialnih pogojev za delo in študij.
Članica
UP FHŠ
UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v letu 2005

Vzpostavitev elektronske evidence vseh
podiplomskih študentov z dograjevanjem
informacijskega sistema VIS.
Izboljšanje urejenosti s spremembami in
dopolnitvami pravilnikov na področju
izobraževalne dejavnosti.
Zagotovitev materialnih pogojev za
Intenzivnejše uvajanje informacijske tehnologije
v izobraževanje.

- Priprava evidence vseh podiplomskih študentov
v informacijskem sistemu VIS.
- Oblikovanje elektronskih indeksov.
Spremenjeni pravilniki na področju izobraževalne
dejavnosti.
Ustrezna opremljenost učilnic z informacijskokomunikacijsko tehnologijo (IKT) za izvedbo eizobraževanja.

Kratkoročni prednostni cilj: Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa
in članice v celoti.
Članica
UP FHŠ

UP FM

Izvedbene naloge v letu 2005
Vabljeni gostujoči tuji predavatelji –
strokovnjaki.
Notranja evalvacija (ankete študentov o delu
učiteljev in sodelavcev, samoevalvacija
učiteljev) in zunanja evalvacija (strokovna in
družbena) študijskih programov in
pedagoškega procesa nasploh.
Dodatno izpopolnjevanje in sodelovanje
študentov na seminarjih, simpozijih in
konferencah.
Izboljšanje sistema anketiranja študentov.
Priprava poslovnika kakovosti UP FM.
Izgradnja sistema kazalnikov za ugotavljanje
učinkovitosti izobraževalne dejavnosti.
Zagotavljanje kakovosti izvedbe novih
podiplomskih študijskih programov.

Pričakovani rezultati v letu 2005
Devet gostujočih tujih predavateljev.
Povprečna ocena učiteljev oziroma sodelavcev
nad 4 (prav dobro).

- Povečana prepoznavnost študijskih programov
fakultete na lokalni, državni ter mednarodni ravni.
- Potrjevanje strokovnega znanja študentov.
Poenostavljene ankete in informacijsko podprt
sistem izdelave poročila o anketiranju.
Opredelitev procesov izobraževalne dejavnosti,
kot sestavnih delov poslovnika kakovosti.
Izgrajen sistem kazalnikov o učinkovitosti
izobraževalne dejavnosti.
Izvedba štirih srečanj z učitelji predmetov na
podiplomskih študijskih programih.

4.1.2.2 Načrt vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2005/06
Vpis v 1. letnik podiplomskega študija v študijskem letu 2005/06 je v veliki meri odvisen od
realizacije ciljev glede priprave in akreditacije novih študijskih programov.
Če bodo cilji, ki so si jih zastavile članice pri pripravi, akreditaciji in razpisu podiplomskih
študijskih programov realizirani, bo mogoče na UP v študijskem letu 2005/06 študirati na
trinajstih podiplomskih študijskih programih, in sicer: treh specialističnih (UP FM), šestih
magistrskih (trije UP FHŠ, en UP FM, po en UP Turistica in UP VŠZI v sodelovanju z UP FM)
in štirih doktorskih študijskih programih (trije UP FHŠ, en UP FM).
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Če novi študijski programi ne bodo akreditirani v roku, ki bo omogočal objavo razpisa za vpis v
zakonsko predvidenih rokih, bo število izvedenih študijskih programov enako kot v študijskem
letu 2004/05, torej skupaj 11 podiplomskih študijskih programov (trije specialistični, štirje
magistrski in štirje doktorski študijski programi).
Podobno velja tudi za število razpisanih vpisnih mest. Teh bo vsaj toliko kot v študijskem letu
2004/05, če bodo razpisani novi podiplomski študijski pa še vsaj 100 vpisnih mest več
(natančnejši podatki so predstavljeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«).
V študijskem letu 2004/05 je na podlagi Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.
l. RS, št. 77/04) in Razpisa za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu
2004/2005 (Ur. l. RS, št. 80/04) sofinanciranih osem študijskih programov UP – vseh šest
podiplomskih študijskih programov UP FHŠ (magistrski in doktorski Geografija kontaktnih
prostorov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Filozofija in teorija vizualne kulture) in programa
UP FM (magistrski in doktorski Management).
Na razpis za sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu 2005/06 se bosta
ponovno prijavili obe omenjeni članici UP, verjetno pa tudi ostale članice, ki bodo vključene v
razpis za vpis v podiplomske študijske programe UP v študijskem letu 2005/06.
4.1.2.3 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
V tabeli 3 je predstavljeno povprečje za tri podiplomske študijske programe, ki jih izvaja UP
FHŠ. Na vseh programih načrtujejo 100 % prehodnost.
UP FM je v študijskem letu 2004/05 šele pričela z izvajanjem magistrskega in doktorskega
študijskega programa, zato za študijsko leto 2004/05 nimajo podatkov o prehodnosti, za
študijsko leto 2005/06 pa načrtujejo 60 % prehodnost. Specialistični študijski programi so
enoletni, zato pri njih ni možno meriti prehodnosti iz 1. v 2. letnik študija.
Tabela 3: Prehodnost na podiplomskem študiju

Kazalnik

Študijsko leto 2004/05

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2005/06

V sofinanciranih V nesofinanciranih V sofinanciranih V nesofinanciranih
študijskih
študijskih
študijskih
študijskih
programih
programih
programih
programih

Odstotek prehodnosti
študentov iz 1. v 2.
letnik magistrskega
študija

-

100 %

65 %

-

Tabela 4: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij

Kazalnik

Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici
UP
Število študentov članice, ki so izbrali

Redni študij

Izredni študij

Študijsko
leto
2004/05

Načrt za
študijsko
leto
2005/06

Študijsko
leto
2004/05

Načrt za
študijsko leto
2005/06

-

5

-

-

12

20

11

20
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najmanj en predmet na drugi
slovenski univerzi
Število študentov drugih slovenskih
univerz, ki so izbrali vsaj en predmet
na članici UP

-

10

-

5

Opomba: UP FHŠ izvaja podiplomske študijske programe na način izrednega študija, UP FM pa na način rednega
študija.

Podatki o meduniverzitetni mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP na podiplomskem
študiju kažejo nekaj boljšo sliko mobilnosti kot na dodiplomskem študiju. Pri izmenjavah sta
trenutno aktivni le dve članici – UP FHŠ in UP FM. Izmenjav je še vedno premalo in jih bo
treba v prihodnje bolj spodbujati, še posebej med članicami UP.
Podatki o mednarodni mobilnosti so navedeni v poglavju 4.2.1 – Mednarodna dejavnost.
4.1.3

Programi vseživljenjskega učenja

Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uvajanje koncepta vseživljenjskega učenja.
Ta koncept v visoko šolstvo bolj eksplicitno uvaja tudi novela Zakona o visokem šolstvu (Ur. l.
RS, št. 100/04), ki med programe vseživljenjskega učenja uvršča programe za
izpopolnjevanje, različne oblike neformalnega učenja ter priznavanje neformalnega učenja,
znanj in spretnosti v okviru programov za pridobitev izobrazbe.
Pri izvajanju različnih oblik vseživljenskega učenja so trenutno najbolj aktivne fakultete (UP
FHŠ, UP FM in UP PEF), neformalne oblike izobraževanja pa uvaja tudi UP Turistica.
Najbolj sistemsko je k uvajanju koncepta vseživljenjskega učenja pristopila UP FM. V letu
2005 načrtuje ustanovitev Centra za vseživljenjsko izobraževanje, v okviru katerega bodo
preučili tudi možnosti vrednotenja neformalnega izobraževanja in znanj, pridobljenih pri delu in
njihovega priznavanja v okviru programov za pridobitev izobrazbe.
Hkrati je UP FM s prvima »bolonjskima« programoma 1. stopnje kot prva na UP akreditirala
dele študijskih programov, in sicer pet programov izpopolnjevanja, ki jih bo, ob ustreznem
interesu kandidatov, izvajala že v študijskem letu 2005/06. Vsi programi so kreditno
ovrednoteni, po zaključenem programu pa udeleženci prejmejo potrdilo, ki je javna listina
(32a. člen Zakona o visokem šolstvu).
4.1.3.1 Programi za izpopolnjevanje
Programe izpopolnjevanja imajo akreditirane vse tri fakultete (UP FHŠ, UP FM, UP PEF).
UP FM in UP PEF v študijskem letu 2004/05 načrtujeta izvedbo skupno treh programov, v
študijskem letu 2005/06 pa naj bi se izvajalo osem programov izpopolnjevanja.
Hkrati bodo potekale aktivnosti za pripravo novih in posodabljanje obstoječih programov
izpopolnjevanja, kar je razvidno iz ciljev, nalog in pričakovanih rezultatov, predstavljenih v
nadaljevanju.
V nadaljevanju so navedeni javnoveljavni programi za izpopolnjevanje; po opravljenem
programu udeleženci prejmejo javno listino.
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Članica
UP FHŠ

UP FM

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Priprava programa
Poletnih tečajev
slovenskega jezika po
javnoveljavnem
programu Slovenščina
za tujce za UP ZRS in
Center za jezike in
medkulturno
komunikacijo UP.
Uvajanje koncepta
vseživljenjskega
učenja.

Priprava programa Poletnih Izvedba Poletnih tečajev
tečajev slovenskega jezika slovenskega jezika.
po javnoveljavnem
programu Slovenščina za
tujce za tuje študente in
študente na izmenjavi.

Razvoj in izvedba
novih študijskih
programov za
izpopolnjevanje.

Izvedba že akreditiranih
študijskih programov za
izpolnjevanje.

Uvajanje vseživljenjskega
učenja v akreditirane
dodiplomske študijske
programe.

Priprava in izvedba dela
akreditiranih študijskih
programov na ravni 1.
stopnje.
Razvoj študijskega
programa za
izpopolnjevanje na 2.
stopnji.
Razvoj vsebin za
mednarodno poletno šolo
UP FM 2006.
Izvajanje posameznih
predmetov iz
akreditiranih študijskih
programov.

Izvedba mednarodne
poletne šole UP FM 2005.

40

- Ustanovitev Centra za
vseživljenjsko učenje.
- Izdelava pravilnika, ki bo
sistemsko povezal
vseživljenjsko učenje z
akreditiranimi študijskimi
programi.
Izvedba ene skupine.

Predvideni
viri
financiranja
MŠ, MVZ,
Socrates/Erasm
us.

Lastna sredstva
in sredstva
udeležencev.

Izvedba dveh delov študijskih Sredstva
programov.
udeležencev.
Razvoj enega študijskega
Sredstva
programa za izpopolnjevanje. projekta.

- Izvedbeni načrt Poletne šole Lastna
2006.
sredstva.
- Publikacija Poletne šole UP
FM 2006.
Udeležba 45 udeležencev.
Lastna sredstva
in sredstva
udeležencev.
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Članica
UP PEF

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Izpopolnjevanje
učiteljev in učiteljic
razrednega pouka za
poučevanje
italijanskega jezika.

- Razpis za vpis leto
2005/06.
- Izvajanje programa v letu
2005/06.
- Izvedba in sprotno
spremljanje izvajanja
programa s ciljem
izboljšanja procesa.
- Razpis za vpis leto
2005/06.
- Izvajanje programa v letu
2005/06.
- Izvedba in sprotno
spremljanje izvajanja
programa s ciljem
izboljšanja procesa.
- Razpis za vpis leto
2005/06.
- Izvajanje programa v
študijskem letu 2005/06.
- Izvedba in sprotno
spremljanje izvajanja
programa s ciljem
izboljšanja procesa.
- Analiziranje obstoječih
učnih načrtov.
- Oblikovanje
posodobljenih učnih
načrtov v skladu s
kompetencami
diplomanta.
- Imenovati programsko
skupino za pripravo
programa.
- Vzpostaviti sodelovanje
s sorodnimi fakultetami in
institucijami.
- Opredeliti vsebine in
obseg študijskega
programa.

Pedagoško in
pedagoško
andragoško
izobraževanje.

Pedagoška izobrazba
za vzgojiteljice in
vzgojitelje predšolskih
otrok.

Začetek postopka
posodabljanja
programov
izpopolnjevanja.

Začeti pripravo
programa
izpopolnjevanja
Naravoslovje z
vezavo
(NARA-KE, NARAFIZ, NARA-BIO).

4.1.4

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni
viri
financiranja

- Vpis 15 kandidatov.
- Evalvacija in nabor
možnosti za izboljšave.

Proračun RS.

- Vpis 45 kandidatov.
- Evalvacija in nabor
možnosti za izboljšave.

Proračun RS in
drugi prihodki –
kotizacije.

- Vpis 30 kandidatov.
- Evalvacija in nabor
možnosti za izboljšave.

Proračun RS in
drugi prihodki –
kotizacije.

Predlog prenovljenih učnih
načrtov.

Sodelovanje treh
pedagoških fakultet in
Morske biološke postaje.
Predlog programa
izpopolnjevanja.

Oblike neformalnega učenja

Štiri članice v študijskem letu 2004/05 načrtujejo izvedbo programov neformalnega učenja,
zlasti seminarjev, programov strokovnega izpopolnjevanja pedagoških delavcev, programe za
učitelje, tečaje tujih jezikov in tečaje za turistične informatorje ter računalniška usposabljanja.
Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2005

UP FHŠ

Priprava programa za
Center za jezike in
medkulturno
komunikacijo UP.

UP FM

Izdelava kataloga

Priprava programov za
poučevanje
slovenskega jezika kot
tujega jezika ter
italijanskega,
angleškega, nemškega
in francoskega jezika na
CJMK.
Organizacija in izvedba
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Pričakovani
rezultati v letu
2005

Predvideni viri
financiranja

Izvedba dveh
tečajev po
oblikovanih
programih.

Phare 2003,
Socrates/Erasmus,
projekti MZVŠ, Proteus
program,
gospodarstvo, šolnine
udeležencev.

Izvedba treh

Kotizacija
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Članica

UP PEF

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2005

Pričakovani
rezultati v letu
2005

seminarjev.

seminarjev.

Izobraževanje
pedagoških delavcev.

Priprava in izvedba
izobraževanj.

Izvajanje posameznih
predmetov iz
akreditiranih
študijskih programov.
Nadgraditi in razširiti
ponudbo programov
profesionalnega
razvoja učiteljev.

Izvedba mednarodne
Poletne šole UP FM
2005.

seminarjev s
skupno 50
udeleženci.
Udeležba več kot
polovice
pedagoških
sodelavcev.
Udeležba 45
udeležencev.

Povečati obseg
ponudbe programov
profesionalnega
razvoja.
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Izvedba
predpisanih
programov,
odobrenih v letu
2004.
Izvedba
programov za
učiteljske zbore,
odobrenih v letu
2004.
Izvedba nekaterih
na novo
odobrenih
programov v letu
2005.

Predvideni viri
financiranja
udeležencev.
Lastna sredstva.

Lastna sredstva in
sredstva udeležencev.
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Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2005

Izvedba predpisanih
programov iz
astronomije.

Priprava in izvedba
programa Daljnogledi in
planeti.
Priprava in izvedba
programa Zvezde in
vesolje.
Priprava in izvedba
programa Sonce, Luna,
Zemlja.
Priprava in izvedba
programa
Računalništvo.

UP
TURISTICA

4.2
4.2.1

Izvedba
predpisanega
programa iz
računalništva.
Izvedba
Priprava in izvedba
predpisanega
programa Matematična
programa iz
delavnica.
matematične
delavnice.
Izvedba naslednjih programov za učiteljske
zbore:
program Višješolska didaktika
program Mentorstvo v višješolskem
izobraževanju
program Aktivne metode in motivacija pri
poučevanju manj izobraženih udeležencev v
višjih strokovnih šolah
program Z lutkovno in gledališko igro
povezujemo predmetno področje
program Porajajoča se pismenost v vrtcih
program Gledališka vzgoja
program Načrtovanje in izvajanje glasbenih
dejavnosti v vrtcu
program Metodike področij dejavnosti v
vrtcu – plesno-gibalna vzgoja
program Metodike področij dejavnosti v
vrtcu – gib, ples, kreativnost
program Aktivna vloga otroka v vzgojnoizobraževalnem procesu v vrtcu
program Socialne interaktivne igre v vrtcu
program Glasbene aktivnosti v prvem
starostnem obdobju v vrtcu
Izvajanje programov
V sodelovanju s STO
usposabljanja v
izvesti program
sodelovanju s
usposabljanja za
Slovensko turistično
turističnega
organizacijo (STO).
informatorja.
Izvedba tečaja
Samostojno izvesti
Turistični animator.
tečaj.

Pričakovani
rezultati v letu
2005

Po ena izvedba
programa z 32
udeleženci, za
vsak program.

Predvideni viri
financiranja

Proračun RS.

Ena izvedba
programa s 17
udeleženci.

Proračun RS.

Ena izvedba
programa s 35
udeleženci.

Proračun RS.

Po ena izvedba
vsakega
programa.

Drugi prihodki.

Izveden program
usposabljanja z
vključitvijo 12 -14
kandidatov.

Drugi prihodki.

Izveden tečaj z
vključitvijo 15 – 20
kandidatov.

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe.

Razvojna dejavnost univerze
Mednarodna dejavnost

UP je članica Evropskega združenja univerz (EUA) in se vključuje v okviru meduniverzitetnih
in drugih mednarodnih povezav na področju visokega šolstva v strategijo Skupnega
evropskega visokošolskega prostora in Skupnega evropskega raziskovalnega prostora. UP
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sprejema okvirne sporazume o sodelovanju na univerzitetni ravni, tem pa sledijo programi
sodelovanja med članicami UP in organizacijskimi enotami UP. Postopke sprejemanja in
izvajanja sporazumov in programov o sodelovanju koordinira mednarodna pisarna UP.
Skladno z Razvojnim programom 2004-2008 bo UP v letu 2005 nadaljevala proces
internacionalizacije, ki ga je začela že ob svojem nastanku. Kakovost svojega delovanja bo
gradila tako na izobraževalnem kot raziskovalnem področju, s pomočjo izmenjav na področju
študijskega in znanstveno-raziskovalnega dela, z razvojem novih študijskih programov v
sodelovanju s partnerskimi tujimi univerzami (joint degree, double degree) in z
nadgrajevanjem že obstoječega sodelovanja na podlagi bilateralnih meduniverzitetnih
sporazumov in z vzpostavljanjem sodelovanja z novimi univerzami.
UP dejavno sodeluje tudi v slovenski univerzitetni mreži kot članica rektorske konference, kar
ji omogoča načrtno koordinirano uveljavljanje smernic razvoja bolonjskega procesa v
Sloveniji. Uspešno se povezuje v mednarodnem prostoru, kjer s sosednjimi univerzami iz
Italije in Avstrije sodeluje pri razvoju novih študijskih programov in se aktivno vključuje v
evropske programe mobilnosti in povezovanja tako na področju izobraževanja kot
znanstveno-raziskovalnega dela. S članstvom v evalvacijskih procesih okvirnih programov EU
in Evropskih magisterijev Erazmus Mundus se dejavno vključuje v strategije Evropske
komisije pri vzpostavitvi ERA in EHEA.
UP si je v letu 2005 zadala naslednje prioritetne naloge:
• povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev in
izboljšanje kakovosti izobraževanja;
• aktivno sodelovanje s tujimi univerzami;
• povezovanje in sodelovanje z univerzami držav srednje in jugovzhodne Evrope ter
vključevanje v Evro-mediteranske pobude;
• vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže;
• udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma
in v tujini.
UP FHŠ se namerava vključiti v Ceepus mrežo izmenjav študentov in pripravlja nove pogodbe
(bilateralne sporazume) s sorodnimi visokošolskimi institucijami v okviru programa
Socrates/Erasmus (Univerza v Bologni, Univerza v Bratislavi, Univerza Nitra itd.). Z Univerzo
Ca'Foscari iz Benetk UP FHŠ pripravlja program sodelovanja pri izvedbi študijskega programa
1. in 2. stopnje Italijanistika.
Učitelji UP FHŠ so sodelavci na več tujih univerzah bodisi kot redni sodelavci ali kot vabljeni
gostujoči predavatelji (na Univerzi v Trstu, Univerzi na Rijeki, nemških, ameriških univerzah
itd.). Poleg tega se udeležujejo številnih mednarodnih konferenc in posvetov s strokovnega in
raziskovalnega področja, ki ga pokrivajo.
UP FM že od ustanovitve posveča veliko pozornosti sodelovanju z drugimi visokošolskimi in
izobraževalnimi organizacijami ter univerzami tako v Sloveniji kot v tujini. UP FM uspešno
sodeluje v programih Evropske komisije Socrates/Erasmus in Leonardo da Vinci. Izvajajo tudi
programe mobilnosti za učitelje in študente ter programe izvajanja strokovne prakse v tujini.
Leta 2005 se nameravajo vključiti v mrežo CEEPUS, načrtujejo pa tudi začetek oblikovanja
skupnega doktorskega študija in nadaljevanje začete aktivnosti pri oblikovanju skupnega
magistrskega programa. Krepijo sodelovanje v mednarodnih programih Interreg II, Phare in
Tempus. V letu 2005 bodo izvedli tudi prvo mednarodno poletno šolo.
UP TURISTICA bo na področju mednarodnega sodelovanja sledila evropskim trendom.
Sodelovanje se bo počasi a redno povečevalo, kar je razvidno iz rezultatov prejšnjih let in
napovedi izmenjave študentov in učiteljev v študijskem letu 2004/05 v okviru programa
Socrates/Erasmus in posameznih napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz.
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Sodelovanje in podpora pri organizaciji in koordinaciji obiskov tujih študijskih delegacij in
gostujočih profesorjev, kot tudi pri pripravah mednarodnih konferenc.
UP VŠZI se bo v študijskem letu 2004/05 vključevala v nekatere mednarodne projekte kot so
projekt PHARE, TEMPUS, ACENDIA ipd. Njihov cilj je okrepiti mednarodno dejavnost, tako,
da se povežejo s tujimi univerzami pri izmenjavi študentov in pedagoških delavcev ter
sodelujejo pri projektnih dejavnostih. Pedagoški delavci UP VŠZI se bodo udeleževali vseh
pomembnejših mednarodnih srečanj na področju zdravstvene nege. Število obiskov
pedagoških delavcev želijo v tem letu še povečati.
Tabela 5: Kazalniki mednarodne mobilnosti

Kazalnik

Dodiplomski študij

Število študentov, ki opravljajo del
študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu v
tujini kot gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki
se izobražujejo v tujini

Podiplomski študij

Študijsko
leto
2004/05

Plan za
študijsko leto
2005/06

Študijsko
leto
2004/05

Plan za
študijsko leto
2005/06

23

44

0

4

17

37

0

2

11

20

7

10

17

24

3

7

1

3

1

1

4.2.1.1 Programi mobilnosti

Kratkoročni prednostni cilj univerze: Povečanje mednarodne mobilnosti študentov,
visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, izboljšanje kakovosti izobraževanja.
Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge
UP FHŠ
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Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja
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Cilj članice/rektorata
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
izboljšati kakovost študija z
izmenjavo učiteljev.

Izvedbene naloge
Sodelovanje v programu
študijskih izmenjav v okviru
programa
Socrates/Erasmus.

Vključitev v program
izmenjav in opravljanja
študijske prakse v okviru
programa Leonardo da
Vinci.
Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Ceepus.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

- Deset študentov bo
opravilo del študijskih
obveznosti na partnerski
instituciji, 10 tujih študentov
bo opravilo del študijskih
obveznosti na UP FHŠ.
- Pet učiteljev na izmenjavi v
tujini in 5 tujih učiteljev na
UP FHŠ.
Pet študentov bo opravilo
obvezno študijsko prakso na
partnerski instituciji v tujini.

Evropska komisija

Izmenjava šestih študentov.

Proračun RS

Pet študentov UP FM opravi
del študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, deset
tujih študentov opravi del
študijskih obveznosti na UP
FM.

Proračun RS

Evropska komisija

UP FM
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
izboljšati kakovost študija z
izmenjavo učiteljev.

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
CEEPUS.

UP FM
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
izboljšati kakovost študija z
izmenjavo učiteljev.

Sodelovanje v programu
študijskih izmenjav v okviru
programa
Socrates/Erasmus.

Izmenjava – 10 učiteljev in
15 študentov v okviru
programa Erasmus.

Evropska komisija

Začeti z mednarodno
izmenjavo raziskovalcev.

Vključitev v programe
znanstvenega sodelovanja z
državami, ki predvidevajo
mobilnost raziskovalcev.
Vključitev projekta v
program Leonardo da Vinci.

Izmenjava 2 raziskovalcev.

Proračun RS

Pričetek aktivnosti projekta.

Evropska komisija

Sodelovanje v projektu
Quality Measurement in
Higher Education.

UP PEF
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
izboljšati kakovost študija z
izmenjavo učiteljev.

Povečati število izmenjav v
okviru programa Erasmus.

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Arion.

- Devet študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji,
9 tujih študentov opravi del
študijskih obveznosti na UP
PEF.
- Izmenjava 5 učiteljev v
okviru programa Erasmus.
Izmenjava enega učitelja v
okviru programa Arion.

UP TURISTICA
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Cilj članice/rektorata
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
izboljšati kakovost študija z
izmenjavo učiteljev.

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Sodelovanje v programu
izmenjav Erasmus.

- Štirje študenti opravijo del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, trije tuji
študenti opravijo del
študijskih obveznosti na UP
Turistici.
- Izmenjava treh učiteljev v
okviru programa Erasmus.

Evropska komisija

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Ceepus.

Navezati stike s sorodnimi
institucijami iz sodelujočih
držav.

Proračun RS

UP VŠZI
Vključitev v programe
izmenjav.

Florence network:
Sodelovanje med sorodnimi
visokošolskimi institucijami z
namenom izmenjave
učiteljev in študentov.

Udeležba dveh študentov in
enega učitelja.

Proračun RS

UP ZRS
Povečati mednarodno
mobilnost
izkušenih
raziskovalcev
(več kot 4 let raziskovalnih
izkušenj).

Vključitev v projekte
bilateralnega znanstvenotehnološkega sodelovanja.
Vključitev v program Marie
Curie.
Prijava na razpis za
pridobitev štipendij tujih vlad
(Fulbrightova štipendija,
štipendije DAAD).

Povečati mednarodno
mobilnost mladih
doktorandov

Vključitev v program
Marie Curie.
Vključitev v program
»Job Vacancies«.

Mednarodna aktivnost
raziskovalcev UP ZRS.
Povečati mednarodno
mobilnost mladih
raziskovalcev
(do 4 leta raziskovalnih
izkušenj).

Vključitev v projekte
bilateralnega znanstvenotehnološkega sodelovanja.
Prijava na nacionalne
razpise za pridobitev
raziskovalnih in
podiplomskih štipendij ter
denarnih pomoči.
Raziskovalno delo na
mednarodnem področju.
Vključitev v program
»Job Vacancies«.
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Osem izkušenih
raziskovalcev bo gostovalo
na partnerski instituciji z
raziskovanjem in
predavanjem.
Dva raziskovalca se bosta
raziskovalno usposabljala v
izbranih evropskih
organizacijah.
Dva raziskovalca gostujeta
kot predavatelja in
raziskovalca na tujih
univerzah oz. raziskovalnih
inštitutih.
Dva mlada doktoranta se
bosta raziskovalno
usposabljala v izbranih
evropskih organizacijah
En mladi doktorand se bo
usposabljal na izbrani tuji
ustanovi.
Trije mladi doktorandi bodo
raziskovali na partnerski
instituciji.

Proračun RS

Evropska komisija

Tuje vlade

Evropska komisija

Evropska komisija
Proračun RS
Javni sklad AD
Futura; Slovenska
znanstvena fundacija

Mednarodno priznanje
raziskovalnega dela.
En mladi raziskovalec se bo
usposabljal na tuji ustanovi.

MVŠZT
drugo
Evropska komisija
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Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP ŠD
Izboljšati bivalne možnosti
za tuje študente.

Zagotovitev ustreznih
bivalnih kapacitet za
študente in učitelje na
izmenjavi.

Izmenjava mednarodnih
študentov do 20 ležišč,
druga mobilnost do 20
ležišč.

Proračun RS,
proračun lokalne
skupnosti,
drugo.

Zagotovitev vseh potrebnih
pogojev za izmenjave
učiteljev in študentov.

Izdelava informativne
brošure za tuje študente.

Povečanje števila tujih
študentov na izmenjavah na
članicah UP.

Evropska komisija

Organizacija in izvedba
tečaja slovenskega jezika za
gostujoče študente na UP.

Vključitev vseh gostujočih
študentov v tečaj
slovenskega jezika –
izvedba 50 urnega
začetnega in nadaljevalnega
tečaja 2 x letno.

Evropska komisija,
Razvojne naloge po
uredbi

REKTORAT UP

UP FHŠ sodeluje v okviru programa Socrates/Erasmus pri izmenjavi študentov in profesorjev
z osmimi visokošolskimi institucijami iz Evrope: Univerza v Trstu, University of Graz,
University of Antwerpen, Universite Libre de Bruxelles, Universite Paris-Sorbonne, University
of Groningen, University of Bielsko-Biala, Univerza v Celovcu.
UP FM sodeluje v programih mobilnosti Socrates/Erasmus in Leonardo da Vinci. Izvaja tudi
mobilnost študentov na podlagi bilateralnega sporazuma s Švico. Leta 2005 se bo vključila v
mrežo CEEPUS, ki jo vodi Kodolanyi Janos University College iz Madžarske. V okviru
znanstvenega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko bodo pričeli tudi z
izvajanjem mobilnosti raziskovalcev.
UP ZRS spodbuja mednarodno mobilnost raziskovalcev, še posebej mladih doktorantov, ki z
raziskovalnim usposabljanjem na tujih institucijah pridobijo neprecenljive raziskovalne izkušnje
in reference za nadaljevanje znanstvene kariere v slovenskem in širšem evropskem prostoru.
Pomemben instrument in priložnost vidi UP ZRS v dveh shemah programa »Človeški viri in
mobilnost - dejavnosti Marie Curie«, ki predstavlja instrument za strukturiranje evropskega
razoiskovalnega prostora (ERA):
• Evropske štipendije Marie Curie / Marie Curie intra-european fellowships,
• Izhodne mednarodne štipendije Marie Curie / Marie Curie outgoing international
fellowships.
4.2.1.2 Druga mednarodna dejavnost na področju izobraževanja
Zaradi boljše preglednosti smo to poglavje razdelili v dve podpoglavji, in sicer:
• evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja in
• drugi mednarodni projekti in aktivnosti.
4.2.1.2.1

Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja

Kratkoročni prednostni cilj univerze: Aktivno sodelovanje s tujimi univerzami.
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Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v letu
2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Povečati število
mednarodnih sporazumov
s sorodnimi institucijami v
tujini.
Pospeševanje
medkulturnih stikov in
medsebojnega
spoznavanja študentov.
Pospeševanje
mednarodnega
sodelovanja študentov.

Združevanje
raziskovalnega dela s
teoretičnim znanjem.

Skleniti sporazume v okviru
mednarodne izmenjave
Erasmus / Socrates z
univerzami
V Bologni, Bratislavi, Nitri in
Celovcu.
Organizacija poletne šole
Bovec in sofinanciranje
udeležbe študentov.

Podpisi dvostranskih
sporazumov (4) z vsemi
naštetimi univerzami.

Evropska
komisija

- Udeležba 4 študentov UP
FHŠ.
- Pridobitev novih izkušenj in
znanj.
- Organizacija 4.
Mednarodnega
humanističnega tabora.

Razvojne naloge
po uredbi

- Opravljanje terenske prakse
za študente.
- Pridobivanje gradiv za
nadaljnje raziskave.
- Pridobitev gradiva za objave
v strokovnih revijah.
Izboljšanje učinkov učenja
italijanskega jezika.

Razvojne naloge
po uredbi

Izboljšanje metod poučevanja.

Evropska
komisija

Vključitev programa v redni
študijski program kot izbirni
predmet.

Razvojne naloge
po uredbi,
Drugi viri

Definirati skupni program z
Univerzo Aargau.
Joint Master Degree in
European Governance:
Economic and Competition
Law.

Določitev nalog posameznega
partnerja.
Priprava predmetov v skladu z
Bolonjsko deklaracijo.

Lastna sredstva

Sodelovanje v projektu Asia
Link.
Izvedba poletne šole.

Odobritev projekta.

- Spodbujanje znanstvenoraziskovalnih, kulturnih,
družabnih ter izobraževalnih
srečanj tujih in naših
študentov.
- Izmenjava izkušenj in znanja
med tujimi in našimi študenti.
Etnološka in antropološka
raziskava v okviru
mednarodne Poletne šole
Rakitovec.

Izobraževanje učiteljev za
poučevanje italijanskega
jezika učencev v zgodnji
fazi učenja tujega jezika.

- Sodelovanje v projektu
Hocus&Lotus -izobraževanje
učiteljev.
- Preverjanje rezultatov pri
učencih.

Izobraževanje učiteljev za
poučevanje z vidika
manjšin.

Sodelovanje v projektu
Comenius in priprava
elaborata in izdelava
didaktičnih gradiv učiteljev.
- Koordinacija projekta CCBC.
- Vključevanje v mednarodno
mrežo in poučevanje jezikov in
interkulturne komunikacije
znotraj mreže (sodelujoče
države HR, AT, RO, HU, IT,
Estonija, Litva, Indija).
- Širitev mreže.

Vključitev v Evropsko
visokošolsko mrežo za
kvaliteto izobraževanja.

Drugi viri

Drugi viri

UP FM
Priprava skupnega
doktorskega programa.
Priprava skupnih
magistrskih programov.

Mednarodna poletna šola.

UP PEF
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Udeležba najmanj 10
udeležencev iz tujine in 20 iz
Slovenije.

Evropska
komisija,
razvojne naloge
po uredbi,
lastna sredstva
Evropska
komisija
Kotizacija
udeležencev
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Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v letu
2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Povečati število
mednarodnih sporazumov
s sorodnimi institucijami v
tujini.

Pridobiti nove pogodbe za
izmenjave v okviru programa
Erasmus.

Nadaljevanje Izvajanja
projekta Comenius.
Nadaljevanje projekta
Partnerstvo.

Po programu za leto 2005.

Pridobitev pogodbe s
Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vlaanderen, Belgija in s
University of Turku, Dept. of
Preschool Education Rauma,
Finska in drugimi.
Po programu.

Evropska
komisija

Po programu za leto 2005.

Po programu.

Prijava na projekte Phare
– vseživljenjsko učenje.

Priprava projektne
dokumentacije in prijava na
razpis.

Pridobitev razpisa – dogovor o
partnerskem delu in nalogah.

Pospeševanje
medkulturnih stikov in
medsebojnega
spoznavanja študentov.
Sodelovanje z Univerzo
Zahodna Anglija, Bristol.

Sodelovanje na poletni šoli
Bovec.

3 študentje, 1 učitelj

Lastni, IRD,
razvojne naloge
po uredbi

Skupne terenske vaje tujih
podiplomskih in študentov
TURISTICE, januar 2005.
Skupne terenske vaje tujih
dodiplomskih študentov in
študentov TURISTICE,
november 2005.
Področje: raziskave v turizmu.

Predštudija pregled razvoja
piranske občine na področju
turizma.
Obdelava podatkov: pregled
razvoja piranske občine na
področju turizma.

UWE,
TURISTICA,
Občina Piran
UWE,
TURISTICA,
Občina Piran

gostovanje Prof. Anders
Steene.

Lastni,
razvojne naloge
po uredbi

Področji: hotelski
management, animacija v
turizmu.

gostovanje Prof. Zdenko
Cerović.

Lastni,
razvojne naloge
po uredbi

Področje: mednarodni
marketing.

Gostovanje Dr. Sanda Weber.

Področje: management
prireditev.

Gostovanje Prof. Donald Getz.

Lastni,
razvojne naloge
po uredbi
Lastni,
razvojne naloge
po uredbi

Področje: potovalne agencije,
teorija turizma.

Gostovanje Prof. Jörn Mundt.

Področje: mednarodni turizem.

Gostovanje Prof. Frédéric
Dimanche,

Področje: informatika.

Gostovanje Prof. Martin Hitz.

Mednarodna šola animacije v
hotelirstvu in turizmu.

Animacija v turizmu.

Evropska
komisija
Evropska
komisija –
socialni sklad
Evropska
komisija –
PHARE

UP TURISTICA

Meduniverzitetno
sodelovanje: Univerza
Södertorn, Inštitut za
izobraževanje, Stockholm,
Švedska.
Meduniverzitetno
sodelovanje: Univerza
Rijeka, Hrvatska,
Fakulteta za hotelirstvo in
management, Opatija.
Meduniverzitetno
sodelovanje:Institut za
turizam, Zagreb.
Meduniverzitetno
sodelovanje:Univerza
Haskayne, Alberta,
Kanada.
Meduniverzitetno
sodelovanje:Univerza
Ravensburg, Nemčija.
Meduniverzitetno
sodelovanje:CERAM
Sophia Antipolis, Francija.
Meduniverzitetno
sodelovanje:Univerza
Celovec, Avstrija.
Meduniverzitetno
sodelovanje: Univerza v
Podgorici.

Lastni,
razvojne naloge
po uredbi
Lastni,
razvojne naloge
po uredbi
Lastni,
razvojne naloge
po uredbi
Ministrstvo za
turizem, Črne
Gore

UP VŠZI
Projekt TEMPUS - The
Bioethically Defined
Education in Palliative
Medicine (Bioetično
izobraženje v paliativni
medicini).

Vključitev v projekt s
partnerskima univerzama
Rijeka (Hrvaška) in Kent
(Velika Britanija).
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Vzpostavitev tesnega
mednarodnega sodelovanja na
področju izobraževanja in
izmenjave študentov in
profesorjev.

Evropska
komisija Program
TEMPUS
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Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v letu
2005

Povečati število
meduniverzitetnih
bilateralnih sporazumov s
tujimi univerzami.

Uskladitev vsebin sodelovanja
in priprava sporazumov.

Sodelovanje na podlagi
bilateralnih sporazumov.

- Organizacija skupne poletne
šole z Univerzo v Trstu.
- Sodelovanje z Univerzo v
Celovcu pri organizaciji in
izvedbi poltene šole Bovec.
- Sodelovanje pri razvoju
skupnega podiplomskega
programa z Univerzo v Vidmu.
- Sodelovanje pri razvoju
dodiplomskega študijskega
programa italijanistika z
univerzo Ca'Foscari.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
Podpis sporazumov z
Univerzami Queensland,
Brisbane, Avstralija, Sarajevo,
BiH, Reka, Zadar in Zagreb,
HR, Karlova v Praze, CZ,
Bielsko -Biala, PL, Beograd,
SČG
- Udeležba študentov UP na
poletnih šolah in sodelovanje
učiteljev pri izvedbi programov.
- Oblikovanje študijskih
programov.

Razvojne naloge
po uredbi

Razvojne naloge
po uredbi,
Evropska
komisija,
drugi viri

UP FM bo v letu 2005 nadaljevala aktivnosti v zvezi z razvojem skupnega

magistrskega študijskega programa z Univerzo v Vidmu. Na podlagi dogovorov
načrtujejo, da bodo v letu 2005 pričeli tudi z razvojem skupnega doktorskega študija
z University of Applied Sciences Aargau iz Švice. Predvidevajo, da bodo s
partnerskimi institucijami pripravili več projektov - programov izobraževanj, ki jih bodo
prijavili na različne razpise EU.
Projekt »Bioetično izobraženje v paliativni medicini« je rezultat skupnih naporov Medicinske
fakultete Reške univerze in UP VŠZI. Ideja projekta je, da se vzpostavi skupni podiplomski
program izobraževanja v paliativni medicini in bioetiki. Projekt bi potekal s partnersko univerzo
Kent iz Velike Britanije, ki velja za vodilno inštitucijo pri razvoju tega znanstvenega področja.
Poleg vzpostavitve skupnega podiplomskega programa, ki bi združeval skupne visokošolske
učitelje, bi program omogočal tudi možnosti nadaljevanja mednarodnega študija našim
diplomantom. Seveda pa gre pri pripravi projekta še posebej izpostaviti začetke dobrega in
tesnega sodelovanja Visoke šole za zdravstvo in Reške Medicinske fakultete, kakor obeh
univerz. NI potrebno omenjati, da geografski in kulturni prostor, kjer se obe univerzi nahajata
zahteva tesno sodelovanje inštitucij in zato štejemo takšen projekt kot izjemno dobrodošel.
4.2.1.2.2

Drugi mednarodni projekti in aktivnosti

Kratkoročni prednostni cilj univerze: Povezovanje in sodelovanje z univerzami držav
srednje in jugovzhodne Evrope ter vključevanje v Evro-mediteranske pobude.
Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v letu
2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP FM
Priprava skupnih
magistrskih programov.

Priprava mednarodnega
magistrskega programa za
južno in vzhodno Evropo.
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Odobritev projekta in
izvedba prve faze.

Evropska komisija,
Drugi viri
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Cilj članice/rektorata
Sodelovanje v programu
TEMPUS.

Izvedbene naloge v letu
2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Priprava programa
preoblikovanja ukrajinskega
izobraževalnega sistema.

Potrditev programa.

Evropska komisija

Oblikovanje centra za strateški
management Univerze v
Beogradu.

Potrditev programa.

Evropska komisija

Po programu.

Razvojne naloge po
uredbi in UP PEF

Ustanovitev posebnega
konzorcija visokošolskih
institucij Poljske, Češke,
Slovaške, Madžarske in
Slovenije, ki bi bile nosilke
podiplomskega programa s
področja bioetike pod
okriljem UNESCO.

UNESCO

UP PEF
Nadaljevanje sodelovanja
v projektu CEEPUS II.

Po programu za leto 2005.

UP VŠZI
Vključitev VŠZ v UNESCO
program podiplomskega
izobraževanja.

Vzpostavitev formalnega
sodelovanja s sorodnimi
institucijami iz Srednje in
Vzhodne Evrope pod okriljem
UNESCO.

REKTORAT UP
Vključevanje v
Evromediternaski
visokošolski prostor.

Vključevanje v
Evromediteransko
fundacijo za dialog med
kulturami in civilizacijami.

Udeležba na konferenci za
vzpostavitev
Evromediternaskega
visokošolskega prostora in
sodelovanje pri drugih
aktivnostih, ki jih bodo
pripravili pobudniki.
Ugotoviti interes UP za
sodelovanje v fundaciji.

Vzpostaviti stike s
sodelujočimi institucijami in
ugotoviti možna področja
sodelovanja.

Razvojne naloge po
uredbi,
drugi viri

Aktivnosti skladno z
ugotovljenimi interesi.

Razvojne naloge po
uredbi,
drugi viri

UP VŠZI. Idejo o prirpavi skupnega podiplomskega programa s področja bioetike v Srednji in
Vzhodni Evropi je nastala po vzoru tovrstnih obstoječih programov v Zahodni Evropi. Idejo je
predstavil UNESCO na mednarodni konferenci o izobraževanju s področja bioetike v
Budimpešti meseca oktobra 2004. UP VŠZI bi postala članica mednarodnega konzorcija in
ena izmed nosilk programa. Po vzoru na tovrstne obstoječe programe bi en sklop
izobraževanja potekal tudi na UP VŠZI (predvidoma en mesec v letu).
Kratkoročni prednostni cilj univerze: Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in
mreže.
Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v
letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
International Pragmatic
Association, Società
Linguistica Italiana,
IATEFL, Slovene Studies,
Societa` geografica
Italiana EAA, MPRG.

Vzdrževanje in
vzpostavljanje članstva v
mednarodnih mrežah.

15 visokošolskih učiteljev
UP FHŠ včlanjenih v
mednarodne mreže, od
tega 4 nove včlanitve.

Razvojne naloge po
uredbi

UP FM
CEEMAN

Vzdrževanje in
vzpostavljanje članstva v
mednarodnih združenjih.

Vključitev v vsaj eno novo
združenje.
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Razvojne naloge po
uredbi
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Cilj članice/rektorata

Izvedbene naloge v
letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP PEF
EAS

Vzdrževanje in
vzpostavljanje članstva v
mednarodnih združenjih.

Vključitev v vsaj eno novo
združenje.

Razvojne naloge po
uredbi

UP TURISTICA
AIEST, ATLAS, IHRA

Vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih.

IATEFL, EAA, MPRG,
Società Linguistica
Italiana, IATEFL, Slovene
Studies, Societa`
geografica Italiana.

Vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih.

Vključevanje v aktivnosti v
okviru združenj.

Razvojne naloge po
uredbi,
lastni

UP ZRS
Vključevanje v aktivnosti v
okviru združenj.

Razvojne naloge po
uredbi,
lastni

REKTORAT UP
EUA, OECD, IAU, EAIE

Vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih in
vključevanje v nova.

Vključevanje v aktivnosti v
okviru združenj.

Razvojne naloge po
uredbi,
lastni

UP FM je vključena v mednarodno mrežo CEEMAN (Central and Eastern European
Management Development Association), načrtujejo vključitev v še eno mednarodno mrežo, v
katero so vključene fakultete s področja managementa. Visokošolski učitelji UP FM bodo
aktivno sodelovali na različnih mednarodnih konferencah in posvetih v tujini. Načrtujejo obisk
treh predstavnikov tujih univerz zaradi navezave in poglobitve medfakultetnega sodelovanja.
Predstavniki UP FM bodo predvidoma obiskali štiri tuje univerze z namenom vzpostavitve
tesnejših oblik sodelovanja.
Kratkoročni prednostni cilj univerze: Udeležba na mednarodnih konferencah in
predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in v tujini.
Cilj članice/retorata

Izvedbene naloge v
letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Udeležba učiteljev in
študentov na konferencah,
simpozijih in seminarjih.

Udeležba na 19
mednarodnih konferencah.

Povečati število učiteljev,
ki se bodo udeleževali
mednarodnih konferenc.

Udeležba na konferencah.

Udeležba na konferencah,
simpozijih in seminarjih.

Udeležba učiteljev na 17
mednarodnih konferencah.

Udeležba 20 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter 15
študentov na mednarodnih
konferencah in simpozijih.

Razvojne naloge po
uredbi

UP FM
Povečanje števila vpisov
znanstvenih prispevkov iz
mednarodnih konferenc v
COBISS.

Razvojne naloge po
uredbi
Lastna sredstva

UP PEF
Izmenjava dosežkov in
strokovno izpopolnjevanje
zaposlenih.

Razvojne naloge po
uredbi,
lastna sredstva

UP VŠZI
Family Health Nurse Pilot
Meeting Glasgow,
Scotland, 20-21 January
2000.
13th International
Conference on HPH.

Izvedba pilotske študije za
področje patronažnega
zdravstvene nege.
- Izvedba v Dublin Irska.
- Promocija zdravja in
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- Udeležba 2 visokošolskih
učiteljev.
- Patronažna zdravstvena
nega.
Udeležba dveh visokošolskih
učiteljev.

Ministrstvo za
zdravje, Zbornica
zdravstvene nege
Ministrstvo za
zdravje, Zbornica
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Cilj članice/retorata

ACENDIO – mednarodna
konferenca: informatika v
zdravstveni negi Bled maj
2005.
5. mednarodni kongres
zdravstvene nege – skrb
za človeka Ljubljana 2005.

Izvedbene naloge v
letu 2005
zdravstvena vzgoja v
bolnišnici.
Pridobiti znanje za uporabo
informacijske tehnologije in
sistemov za zbiranje in
iskanje informacij za
upravljanje in administriranje
zdravstvene nege.
Pridobiti poglobljeno znanja
iz zdravstvene nege.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja
zdravstvene nege

Udeležba štirih visokošolskih
učiteljev.

Proračun RS

Udeležba štirih visokošolskih
učiteljev.

Proračun RS

UP ZRS
Udeležba raziskovalcev
UP ZRS na mednarodnih
konferencah in seminarjih
z vabljenimi predavanji.
Povečati udeležbo
raziskovalcev na
mednarodnih simpozijih z
vabljenimi predavanji.

Udeležba raziskovalcev UP
ZRS na mednarodnih
konferencah in seminarjih z
vabljenimi predavanji.
Prijava na nacionalne razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih simpozijih z
vabljenimi predavanji.

Pozitivna ocena izvedenih
seminarjev in predavanj
raziskovalcev UP ZRS.

Razvojne naloge po
uredbi
drugo

Raziskovalci se bodo udeležili
mednarodnih simpozijev v
tujini z vabljenim predavanjem.

Proračun RS

REKTORAT UP
Seznanjanje zaposlenih
na rektoratu s smernicami
v EHEA in ERA.

Udeležba na konferencah in
izobraževanjih v okviru
mednarodnih združenj
OECD, EUA, EAIE.

Predstavitev UP v
domačem in
mednarodnem prostoru.

Udeležba na mednarodnem
izobraževalnem sejmu
Best3 na Dunaju in
Študentska arena v Ljubljani

Strokovno izpopolnjevanje
zaposlenih na rektoratu za
področje izobraževanja,
znanstveno-raziskovalnega
dela in mednarodnega
sodelovanja.
Informiranje bodočih študentov
o možnostih študija in
študijskih izmenjavah na UP.

Razvojne naloge po
uredbi,
Evropska komisija,

Razvojne naloge po
uredbi,
drugi viri

Raziskovalci UP ZRS se bodo v letu 2005 udeleževali mednarodnih konferenc in seminarjev z
vabljenimi predavanji, in sicer predvsem v naslednjih državah: Italija, Bosna in Hercegovina,
ZDA, Hrvaška, Poljska, Velika Britanija, Avstrija, Rusija, Španija, Francija in drugi. Poudarek
pri mednarodni dejavnosti raziskovalcev UP ZRS bo na kvaliteti raziskovalnega dela in
mednarodni prepoznavnosti.
4.2.2

Pomlajevanje kadrov

Po 42. členu Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od
leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št.134/2003 in spremembe št. 72/04) se s sredstvi za
pomlajevanje strukture spodbuja zaposlovanje mladih visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(npr. asistenti stažisti). Sredstva za razvojne naloge se določijo v finančnem načrtu
ministrstva. Dodeljujejo se z javnim razpisom in v skladu s pravilnikom ministra.
Članice UP skladno z Uredbo postavljajo naslednje kratkoročne cilje:
1. Zaposlovanje novega kadra
• Zaposlovanje asistentov.
• Zaposlovanje docentov za pokrivanje potreb pedagoškega, znanstvenoraziskovalnega dela in umetniškega dela.
• Asistentom stažistom do izteka sklenjenih pogodb nuditi pogoje, kot so jih pridobili na
podlagi Pravilnika o sofinanciranju asistentov stažistov.
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2. Izobraževanje mlajšega kadra
• Spodbujanje nadaljnjega podiplomskega izobraževanja (sofinanciranje magistrskega
in doktorskega študija).
• Razvoj podiplomskega študija (UP VŠZI in s tem omogočiti podiplomski študij
diplomantom).
3. Napredovanje mlajših kadrov
• Spodbujati mlade kadre h kandidiranju za izvolitev v višji naziv.
• Pomoč pri doseganju pogojev za izvolitev v višji naziv (predvsem docentov).
4. Pridobivanje mladih raziskovalcev
• Kandidiranje na razpise ministrstva za sofinanciranje mladih raziskovalcev.
• Uspeti s prijavami na postdoktorske projekte.
5. Vključevanje, vzpodbujanje in vzgajanje asistentov za delo v raziskovalnih projektih,
predvsem na visokih strokovnih šolah in fakultetah
Kratkoročni
prednostni cilji
Zaposlovanje novega
kadra.

Izobraževanje mlajšega
kadra.

Napredovanje mlajših
kadrov.

Pridobivanje mladih
raziskovalcev.

Vključevanje,
vzpodbujanje in vzgajanje
visokošolskih asistentov
za delo v raziskovalnih
projektih.

4.2.3

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

- Razpisi za mesta VU/VS
docentov asistentov.
- Minimalna pedagoška
obremenjenost za asistente
stažiste v korist čimprejšnjega
zaključka študija.
- Spodbujanje nadaljnjega
podiplomskega izobraževanja
(sofinanciranje magistrskega in
doktorskega študija)
- Razvoj podiplomskega
študija (VŠZI in s tem
omogočiti podiplomski študij).
- Spodbujati mlade kadre k
kandidiranju za izvolitev v
višji naziv.
- Pomoč pri doseganju
pogojev za izvolitev v višji
naziv (predvsem docentov,
objave, udeležba na
konferencah).
- Kandidiranje na razpise
ministrstva za sofinanciranje
mladih raziskovalcev.
- Kandidiranje mentorjev za
mlade raziskovalce.
- Uspeti s prijavami na
postdoktorske projekte.
Vključitev kadrov v
raziskovalne projekte in v
vsebinsko administriranje
projektov.

- Realizacija predvidenih
zaposlitev.
- Zaključek študija na
mag. oz. na doktorskem
študijskem programu.

Kakovost

55

- Uspešen podiplomski
študij določenih
kandidatov.
- Verificiran program
podiplomskega
študijskega programa.

Predvideni viri
financiranja
Proračun,
razvojne naloge po
uredbi,
drugi viri za
opravljanje javne
službe.
Proračun,
razvojne naloge po
uredbi,
drugi viri za
opravljanje javne
službe.

Doseči predvideno število
izvolitev v predvidene
nazive kandidatov.

Proračun,
drugi viri za
opravljanje javne
službe.

- Temeljito pripravljene
kandidature in uspešno
kandidiranje na razpisu.
- Realizacija sklenjenih
pogodb o sofinanciranju
MR v višini 50% od
prijavljenih kandidatov.
Vključitev asistentov z
ustreznih področij
raziskovanja, sodelovanje
na raziskovalnih projektih
in osvojeno znanje o
projektnem delu in
administriranju.

Proračun,
drugi viri za
opravljanje javne
službe.

Proračun RS, evropski
programi in strukturni
skladi.
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Med pomembne dejavnosti UP sodi tudi integralna skrb kakovosti izobraževanja in
raziskovanja ter univerze kot celote.
Za spodbujanje in spremljaje kakovosti UP je bila 7. julija 2004 konstituirana univerzitetna
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in
umetniškega dela, komisije za kakovost pa delujejo tudi na članicah – visokošolskih zavodih
UP.
Za leto 2005 so si tako članice kot tudi univerzitetna komisija zastavili določene cilje.
Univerzitetna komisija bo določene cilje realizirala v sodelovanju s Komisijo za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP in Komisijo za študijske zadeve UP: v okviru Razvojnega
programa univerze 2004 – 2008 bodo komisije senata pripravile, uskladile in predložile senatu
v sprejem metodologijo spremljanja kakovosti UP in članic.
Letni cilji in naloge univerzitetne Komisije za spodbujanje in spremljaje kakovosti
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela so naslednji:
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2005

Informiranost članic,
vodstva in uprave o
aktivnostih na nacionalni in
mednarodni ravni.

- Tekoče obveščanje članic o
aktivnostih na nacionalni ravni.
- Udeležba na delavnicah in
delovnih srečanjih.
- Urejanje spletnih strani UP za
področje kakovosti.
- Priprava predloga navodil za
izvajanje anketiranja na UP.

- Ažurirane spletne strani.
- Ustrezna informiranost
članic.

- Priprava predloga navodil za
izvajanje anketiranja na UP.
- Priprava samoevalvacijskega
poročila rektorata UP.
- Priprava predloga strukture
samoevalvacijskega poročila za
raziskovalne zavode UP.
- Priprava skupnega poročila
UP (članice in uprava UP).
- Priprava instrumentov za
spremljanje razvojnega
programa UP 2004 – 2008.

- Sprejet skupni del ankete za
vse študente UP.
- Obravnava in sprejem
skupnega poročila o
kakovosti UP za študijsko
leto 2004/2005.

Poenotenje postopka
anketiranja in priprave
poročil znotraj UP.
Delno poenotenje
študentske ankete.
Priprava poročila o
kakovosti UP za študijsko
leto 2004/05.

Integralno spremljanje
kakovosti na UP.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

- Sprejem in implementacija
postopka na članicah UP.

- Potrditev instrumentarijev
na senatu UP.

Članice UP so si za leto 2005 zastavile naslednje cilje in naloge:
Članica
UP FHŠ

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani
rezultati
v letu 2005

Predvideni
viri
financiranja

Načrtno spremljanje in
ugotavljanje kakovosti
pedagoškega procesa in
stanja na fakulteti s
ciljem dviga kakovosti.

- Redne seje Komisije za
kakovost.
- Anketiranje študentov o
delu visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
ter stanju fakultete
nasploh.
- Samoevalvacija
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter tutorjev.
- Analize anket
študentov in učiteljev.
- Priprava zaključnih
poročil in seminarjev.

- Anketiranih 2/3
študentov o delu
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
- Samoevalvacijsko
poročilo vseh učiteljev in
sodelavcev.
- Opravljena analiza
2000-ih anket.
- Izpostavljene težave in
predlogi rešitev.

Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti javne
službe
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Članica

UP FM

UP PEF

Kratkoročni
prednostni cilji

Izdelati sistem meril za
spremljanje kakovosti
izobraževanja,
raziskovanja in
institucionalnega
delovanja.
Priprava poročila o
organizaciji, raziskovalni
in študijski dejavnosti v
skladu z Merili za
spremljanje kakovosti.
Spremljati izvedbo
novih podiplomskih
študijskih programov,
prvič razpisanih v
študijskem letu
2004/2005.
Vzpostavljanje
instrumentov za
spremljanje kakovosti
izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti.

Izboljšati kakovost
študija.

UP
TURISTICA

Samoevalvacija

Evalvacija izvedbe
študijskega programa,
storitev administrativnotehničnih služb,
informiranost študentov.
Analiza uspešnosti
študija.

UP VŠZI

Izvedba študijskega
programa Zdravstvena
nega, redni študij.

Izvedbene naloge
v letu 2005
- Predlog in proučevanje
rešitev za izboljšanje
stanja.
Oblikovanje dokumenta
o urejenosti področja.

Pričakovani
rezultati
v letu 2005

Predvideni
viri
financiranja

Dokument (Poslovnik
kakovosti).

Lastni viri

Izvedba anket o
študijskem procesu
Analiza uspešnosti
raziskovalnega dela za
2005.
Analizirati izvedbo
podiplomskega študija.

Objava dveh poročil,
skupno organizacijsko
in izobraževalno ter
ločeno poročilo o
raziskovalni dejavnosti.
Analiza podiplomskega
študija z vidika
načrtovanja, poročanja
in izvedbe ter
zadovoljstva študentov.

Lastni viri

Priprava pravilnika o
Spremljanju kakovosti
izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti.
Priprava pravilnika o
izvajanju študentske
ankete in obdelavi
podatkov.

Pravilnik o Spremljanju
kakovosti izobraževalne
in raziskovalne
dejavnosti.
Pravilnik o izvajanju
študentske ankete in
obdelavi podatkov.
Poročilo kakovosti za
leto 2005.
Povečano število
diplomantov.
Večja prehodnost
študentov med letniki.
Predlog izvajanja
sistema tutorstva
»študent – študentu«.
Samoevalvacijska
poročila za vse
pedagoške delavce in
službe.
Poročilo študentskega
sveta.

Proračun RS.

Seznanjanje kandidatov
z možnostjo dokončanja
študija.
Razvijanje sistema
tutorstva študent –
študent.
Anketiranje študentov
glede primernosti dela,
vsebin in organiziranosti
izvedbe predmetov.
Evalvacijo pripravi
študentski svet.

Analiza statističnih
kazalcev (%
prehodnosti študentov,
% diplomantov v
rednem roku,
povprečne ocene).
Vključitev strokovnjakov
iz prakse na področju
medicine.
- Usposabljanje,
izobraževanje
mentorjev za izvajanje
kliničnih vaj.
- Redni sestanki s
predstavniki učnih baz.

57

Lastni viri

Proračun RS.

Proračun RS.

Zaokroženo poročilo
komisije za kakovost.

Povezovanje šole z 8
učnimi bazami in
habilitiranje 20
priznanih strokovnjakov
v ustrezne nazive.
- Habilitiranje 60
mentoric v naziv
strokovnega sodelavca.
- Izvedba 3 tečajev in 1
seminar za mentorstvo
v visokošolskem
izobraževanju.

Razvojne
naloge po
uredbi
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Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani
rezultati
v letu 2005

Informatika na področju
zdravstven nege.

Vpeljava računalniških
aplikacija računalniških
sistemov na področju
zdravstvene nege.

Tutorski sistem.

Vključitev študentov
višjih letnikov in
tutorjev-učiteljev.
Izvedba študentske
ankete med študenti.

Študentje usposobljeni
za načrtovanje, uporabo
in vrednotenje
računalniških
programov, ki podpirajo
zdravstveno nego.
10 študentov iz 3.
letnika in 4 učitelje.

Spremljanje
zadovoljstva študentov.
UP ZRS

4.2.4

Oblikovanje kratkoročnih
in daljnosežnejših
strateških smernic
delovanja UP ZRS po
obdobju prvih desetih let.
Vrednotenje delovanja
UP ZRS v skladu s
kazalniki kakovosti.
Dvigniti raven raziskav
na evropsko
kompatibilno raven in
komparativno višino
znanstvenih vsebin.
Vzpostavljanje
instrumentov za
spremljanje kakovosti
raziskovalne dejavnosti.

Priprava strateškega
načrta inštitutov in
organizacijskih enot UP
ZRS in UP ZRS kot
celote.
Priprava
samoevalvacijskega
poročila.
Sodelovanje s tujimi
inštituti pri pripravi
programov,
samoevalvacija.
Priprava pravilnika o
Spremljanju kakovosti
raziskovalne dejavnosti.

Uporaba rezultatov
ankete za izboljševanje
kakovosti študija.
Izdelana strategija
delovanja inštitutov in
enot in skupna strategija
razvoja UP ZRS.

Predvideni
viri
financiranja
Razvojne
naloge po
uredbi

Proračun RS

MVŠZT

Izdelano
MVŠZT
samoevalvacijsko
poročilo ob koncu 2005.
Dvig ravni raziskovanja v MVŠZT
kvalitativnem in
kvantitativnem smislu.
Pravilnik o Spremljanju
kakovosti raziskovalne
dejavnosti.

MVŠZT

Druge razvojne naloge

Dodatne razvojne naloge UP:
• Zagotoviti osnovno informacijsko infrastrukturo Visoki šoli za zdravstvo Izola (povezava v
mestno akademsko optično omrežje, postavitev lokalnega administrativnega omrežja,
postavitev študentskega omrežja UP VŠZI,
izdelava dokumentacije o postopkih
administracije omrežja).
• Povečati števila naročil Javnomnenjskega centra ter njegovo boljšo vpetost med lokalno
skupnostjo, gospodarstvom in akademsko sfero na UP ZRS.
• Razviti znanstvenoraziskovalne podlage ter projekt »Profil diplomanta Turistice« kot
podlage za načrtovanje novih programov na UP Turistici.
• Razširiti dejavnosti Centra za medkulturno jezikovno komunikacijo, pripraviti ponudbe za
trg znanja, ki vključuje učenje /poučevanje jezikov v integralno razvojno strategijo regije in
vseživljenjsko učenje / izobraževanje državljanov (kandidatura Phare Vseživljenjsko
učenje).

4.3

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Pomemben poudarek bomo na UP namenili razvoju UP kot raziskovalno usmerjenega
univerzitetnega središča. V tem pogledu bomo spodbujali predvsem naslednje temeljne
elemente oziroma korake:
• usklajevanje raziskovalnega dela z določanjem in razvijanjem strategij organizacije
pedagoško-raziskovalnega dela na horizontalni in vertikalni ravni, se pravi v omrežju
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•
•

univerzitetnih članic in njihovih partnerjev ter na različnih ravneh znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela v domačem in mednarodnem okviru;
spodbujanje in povečevanje pretoka med pedagoško in raziskovalno sfero z določanjem
prioritetnih vsebin in programov na raziskovalnih in študijskih področjih ter z razvijanjem
raziskovalnih potencialov učiteljev oziroma raziskovalcev in študentov na teh področjih;
polno vključevanje v evropske in druge mednarodne raziskovalne programe in projekte z
razvijanjem ustrezne strukture, ki bi po eni strani omogočala izmenjave učiteljev /
raziskovalcev in študentov, po drugi strani pa v sodelovanju s partnerji razvijala lastne
mednarodne raziskovalne in pedagoške projekte v okviru programov in aktivnosti EU.

Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti bo UP z letom 2005 prioritetno poskrbela za
ustrezno reintegracijo tega področja dela v celovit izobraževalni in raziskovalni univerzitetni
sistem v skladu z zahtevami lizbonskega procesa ter v uvodu prikazanami dolgoročnimi cilji
UP.
V zvezi z vprašanjem povečevanja vertikalne mobilnosti oziroma konkretne sistemske
operacionalizacije ustreznejšega pretoka in integracije med znanstveno-raziskovalno in
pedagoško sfero bo potrebno sprejeti fleksibilnejši okvir za določanje načina in vsebin
delovnih obveznosti univerzitetnih učiteljev, ki bi ob različnih oblikah pedagoškega dela
primerno upošteval tudi raziskovalno delo. V ta namen bi bila za raziskovalno delo na UP
praviloma rezervirana tretjina skupnih delovnih obveznosti učiteljev, v podobni obliki pa bi se
tudi raziskovalci vključevali v pedagoško delo do tretjinske skupne obveznosti. Uveljavljeni
raziskovalci oziroma znanstveniki z nadpovprečno kakovostjo in obsežno bibliografsko
produkcijo bi se na ta način lahko tudi pretežno ukvarjali z raziskovanjem ter svoje znanje
prenašali na študente predvsem na podiplomskih študijskih programih (zgled je lahko status
»raziskovalnega profesorja« na britanskih univerzah).
V ožjem smislu bo UP poskrbela tudi za ustrezno horizontalno organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela. V tem pogledu se bo struktura oziroma organizacija raziskovalnega dela
na UP prioritetno razvijala na dveh temeljnih stebrih, kjer bi prvi pokrival v glavnem
družboslovno-humanistično področje, drugi pa naravoslovne, matematične in tehnične vede.
Znotraj teh dveh raziskovalnih področij, ki jih prvenstveno gojita UP ZRS in UP PINT, se bodo
razvijali posamezni inštituti, ki bodo praviloma bolj disciplinarno usmerjeni in predstavljali
raziskovalno plat študijske organiziranosti oddelkov na fakultetah ali medfakultetnih katedrah.
Bolj disciplinarna usmerjenost inštitutov bi bila prilagojena po eni strani potrebam
dodiplomskega študija (prva stopnja) in razvijanja kadrov znotraj discipline na podiplomskem
študiju (druga in tretja stopnja), a tudi slovenskega »načina« financiranja raziskovalnega dela,
ki je praviloma neprijazno do interdisciplinarnih projektov in programov.
Koordinacija med oddelki oziroma katedrami in inštituti (predstojniki inštitutov bi bili praviloma
tudi predstojniki oddelkov/kateder in obratno) bi omogočala konkreten pretok med
pedagoškim in raziskovalnim delom. Znotraj inštitutov bi se tako formirale raziskovalne
skupine, ki bi razvijale nacionalne raziskovalne projekte in programe. Programsko
usklajevanje raziskovalnega dela na tej ravni bi potekalo znotraj posameznih raziskovalnih
enot v okviru znanstvenih svetov raziskovalnih enot, nato pa še v okviru ustreznih teles UP.
Tehnično-administrativni servis raziskovalnemu delu na nacionalni ravni bi verjetno najbolj
smiselno potekal v okviru obeh že obstoječih raziskovalnih enot, a vendar koordinirano. Tudi v
primeru ločenega izvajanja raziskovalnega dela po članicah oziroma oblikovanja raziskovalnih
skupin po fakultetah pa bi lahko te skupine predstavljale dislociran inštitut ene ali druge
raziskovalne enote, bile zastopane v njenem ZS in uživale njeno tehnično-administrativno
pomoč.
V tem pogledu nameravamo na UP razviti tudi integrirano evalvacijo raziskovalne in
pedagoške uspešnosti in kakovosti ter povezati kriterije vrednotenja, ki so bili doslej različni na
univerzah ter v javnih raziskovalnih organizacijah. Reintegracija raziskovanja na univerze bo
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seveda zahtevala natančnejše vrednotenje raziskovalnega dela, ki bi se po svojih
kvantitativnih merilih naslonilo na kriterije, ki jih določa Ministrstvo oziroma njegov Pravilnik o
vrednotenju kakovosti in financiranju programa dela JRO ter kriterijev vzpostavljenih
ekspertnih sistemov za znanstveno-raziskovalno delo v RS. V tem smislu je UP že povezala
vrednotenje izobraževalnega in raziskovalnega dela z novimi Merili za izvolitve v nazive in je
tudi že razvila ustrezne kriterije in merila za samoevalvacijo in spremljanje raziskovalne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2005 vgradila v skupni sistem spremljanja kakovosti na področju
izobraževanja in raziskovanja.
Reintegracija raziskovalnega dela na UP pa ne zadeva le univerzitetne učitelje, ampak tudi
študente in celoten študijski proces. Zato bi za študente višjih letnikov dodiplomske oziroma
prve stopnje kazalo uvesti obvezno raziskovalno prakso (praviloma v povezavi s pripravami
seminarskih in zaključnih del na prvi in drugi stopnji v okviru razpisanih tem ali obstoječih
raziskovalnih programov in projektov UP).
Pri modularnem študiju oziroma diferenciranemu usmerjanju v študijski in aplikativni steber bi
kazalo seveda tudi raziskovalno prakso študentov ustrezno prilagoditi študijski smeri. UP bo
še posebej poskrbela za načrtno uvajanje podiplomskih študentov, se pravi študentov druge in
tretje stopnje, v obstoječe raziskovalne projekte in programe UP, tudi kot raziskovalne
asistente v okviru prioritetnih raziskovalnih področij UP. Zaradi načrtnejšega raziskovalnega
usmerjanja študentov je predvideno, da bi se zlasti teme doktoratov v prenovljenih programih
razpisovale, področja specialističnih in doktorskih študijev pa povezovalo s temeljnimi
raziskovalnimi področji in vsebinami, ki jih goji UP.
Ker je dobršen del inovativnega raziskovalnega dela v okviru pedagoških enot osredotočen na
podiplomskih študijskih programih, bi kazalo razmišljati o možnosti, da se ob disciplinarno
usmerjenih specialističnih in magistrskih študijih razvijajo še skupni oziroma interdisciplinarno
usmerjeni podiplomski programi, še zlasti taki, ki bi omogočali mednarodni pretok učiteljev in
študentov oziroma uveljavljenih in mladih raziskovalcev. Tovrstni skupni programi bi se lahko
organizirali ločeno v okviru Podiplomske šole, ki bi poskrbela za bolj usklajeno in načrtno
promocijo svojih pedagoških programov in sodelovala tudi z raziskovalnimi enotami pri
razvijanju in usklajevanju raziskovalnih programov in projektov. UP bi v ta namen načrtno
razvijala prioritetne študijske in raziskovalne smeri, ki bi s povezovanjem teorije in prakse
ponujale ustrezen odziv na zahteve in potrebe tako domačega in mednarodnega trga dela kot
sodobnih družbenih in drugih razvojnih izzivov. V tem smislu bi UP lahko tudi konkretno
udejanjala programe EU o oblikovanju skupnega evropskega raziskovalnega in
univerzitetnega prostora (ERA in EHEA) in dajala v tem okviru poseben poudarek izmenjavam
in pretokom med prostorom EU in jugovzhodno Evropo. Seveda bi moral biti komunikacijski
oziroma učni jezik v Podiplomski šoli prilagojen mednarodnemu okolju.
Zelo pomembno področje zadeva tudi povezovanje raziskovanja in univerzitetnega
izobraževanja z gospodarskim in širšim družbenim prostorom ter njegovim razvojem. V tem
smislu je UP zaorala ledino in že pri svojem nastajanju vzpostavila zelo tesen in ploden odnos
z gospodarstvom in lokalnimi oblastmi. V sodelovanju s tema dvema sferama je oblikovala
novo posvetovalno in usmerjevalno telo – Svet zaupnikov UP, ki si je v svoj program že
postavil nekaj konkretnih ciljev. Prvi cilj zadeva spodbujanje sodelovanja med UP in
gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi na področju priprave, oblikovanja in izvajanja
dejavnosti Univerzitetnega podjetniškega inkubatorja, ki bo skrbel za prenos znanja iz
akademske sfere v gospodarstvo in obratno, povezoval izobraževalni in raziskovalni proces
UP, še posebej pri prenosu konkretnih projektov v gospodarstvo. Tak sistem povezovanja UP
z gospodarstvom bo omogočal tudi razvoj novih študijskih programov, ki bodo prilagojeni
zahtevam trga dela in razvojnim potrebam na skupnih prioritetnih področjih.
Za spremljanje in povečevanje zaposljivosti študentov bo UP ustanovila Center za razvoj
osebnostne kariere diplomantov UP, ki bo spremljal študente že med študijem (tutorstvo,
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strokovna študijska praksa), jih seznanjal s ponudbo na trgu dela ter spremljal kariere
diplomantov po zaključku študija na UP. Posebno skrb bo v pogledu integriranega razvoja
univerze v širšem družbenem kontekstu UP namenila tudi vseživljenjskim oblikam učenja.
UP bo v sodelovanju s Svetom zaupnikov namenila večjo pozornost tudi kadrovskemu
štipendiranju študentov UP, koordinacijo pri kandidiranju mladih raziskovalcev za
gospodarstvo ter aplikativnih in ciljnih projektov UP. Nenazadnje bosta UP in Svet zaupnikov
težila tudi k oblikovanju Centra Marie Curie v okviru okvirnega programa EU pri spemljanju
dejavnosti, ki so namenjene podpori raziskovalnih mrež, raziskovalnih organizacij in podjetij.
Primeri usmerjenega izobraževanja za gospodarstvo ter projektov lokalnih skupnosti, ki jih
nameravamo na UP še okrepiti in razviti, so: Center mediteranskih kultur v Izoli, ki skrbi za
identifikacijo, vrednotenje in trženje tipičnih pridelkov in izdelkov Obalno-kraškega področja,
Center za medkulturno jezikovno komunikacijo v Izoli, ki bo ponujal uporabnikom ciljno
naravnan program usposabljanja v slovenščini in več tujih jezikih za potrebe trga dela, EuroInfo center ter Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru UP ZRS in tudi predstavljata
pomembno stičišče med univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem ter gospodarstvom.
Pomemben element razvoja raziskovalno-pedagoškega dela je ob dobrih profesorjih in
raziskovalcih povsod tudi ali predvsem dobra infrastruktura. V okviru UP bo treba zato v okviru
novega univerzitetnega središča poskrbeti za nastanek in razvoj univerzitetne knjižnice, v
okviru katere bi se lahko v skladu z organizacijo dela na UP razvijale tudi specialne
dokumentacijske enote. Za potrebe izmenjav z drugimi univerzitetnimi središči ter večje
razpoznavnosti in širjenja znanstveno-raziskovalnih rezultatov pa bo seveda UP razvijala tudi
ustrezno znanstveno založništvo in publicistiko, ki bo temeljila na obstoječih založbah in
znanstvenih revijah znotraj UP.
Med pomembnimi instrumenti pridobivanja in širjenja informacij in znanj sodijo tudi elektronski
mediji, ki bi morali na ustrezen način odražati znanstveno-raziskovalno delovanje UP in
poskrbeti za njeno promocijo v domačem in mednarodnem prostoru, hkrati pa bi predstavljali
nosilno strukturo za vzpostavljanje novih oblik »e-študija«.
Med potrebno infrastrukturo sodi nedvomno še univerzitetni Center za mednarodno
sodelovanje, ki bo usklajeval in usmerjal horizontalno mobilnost univerzitetnih učiteljev,
raziskovalcev in študentov, še posebej kar zadeva programe ERA-MORE in ERA-NET, okvirni
program EU in s tem povezane aktivnosti »Marie-Curie« ter izmenjave v okviru programov
Erasmus, Socrates in Leonardo. Za uspešno pripravo in izvajanje mednarodnih projektov bo
morala nenazadnje UP usposobiti ekipo »project-managerjev«, ki bodo delovali usklajeno z
nosilci mednarodnega sodelovanja na pedagoškem in raziskovalnem področju. V pogledu
vzpostavljanja meduniverzitetnega sodelovanja bo regionalno sodelovanje v okviru srednje in
jugovzhodne Evrope nedvomno odigralo pomembno vlogo, UP pa bo obenem težila k
organizaciji širše mreže malih, raziskovalno usmerjenih evropskih univerz, s katerimi si bo
prizadevala za udejanjanje principov ERA in EHEA ter na znanju temelječe združene Evrope.
Sintetični prikaz prednostnih ciljev na ravni UP:
Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Usklajevanje
raziskovalnega dela z
določanjem in razvijanjem
strategij organizacije
pedagoško-raziskovalnega
dela na horizontalni in
vertikalni ravni.

Izvedbene naloge v letu
2005
Povečevanje vertikalne
mobilnosti oziroma
konkretne sistemske
operacionalizacije
ustreznejšega pretoka in
integracije med
znanstveno-raziskovalno

Pričakovani rezultati v letu
2005
- Spodbujanje in povečevanje
pretoka med pedagoško in
raziskovalno sfero.
- Evalvacija raziskovalne
uspešnosti univerzitetnih učiteljev
uvajanje dodiplomskih, še zlasti pa
podiplomskih študentov v
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v letu
2005
in pedagoško sfero.

Razvijanje integriranih in
specializiranih
univerzitetnih programov ter
enot.

- Povezovanje raziskovanja
in univerzitetnega
izobraževanja z
gospodarskim in širšim
družbenim prostorom ter
njegovim razvojem.
- Polno vključevanje v
evropske in druge
mednarodne raziskovalne
programe in projekte.

Pričakovani rezultati v letu
2005

Predvideni
viri
financiranja

obstoječe raziskovalne projekte in
programe UP.

- Razvoj skupnih oziroma
interdisciplinarno
usmerjenih podiplomskih
programov ob
disciplinarno usmerjenih
specialističnih in
magistrskih študijih.
- Razvoj specialnih
študijsko-raziskovalnih
enot ali Centrov v okviru
univerzitetne Podiplomske
šole.
- Razvoj osrednje
univerzitetne knjižnice.
- Razvoj ustreznih/e
znanstvenih/e revij/e in
univerzitetne založbe.
- Razvoj novih oblik »eštudija«.
- Razvijanje usmerjenega
izobraževanja za
gospodarstvo ter projektov
lokalnih skupnosti.
- Razvoj univerzitetnega
Centra za mednarodno
sodelovanje.

- Razpisi
NRRP in
razpisi za
razvojne
naloge v
visokem
šolstvu
- EU projekti

- Oblike kadrovskega štipendiranja
študentov UP.
- Oblikovanje Centra za razvoj
osebnostne kariere diplomantov
UP.

Trg

Na ravni članic UP so svoje prednostne cilje prikazale:
•

UP FHŠ
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Povezovanje z UP ZRS na
področju raziskovalnega
dela.

- Prijavljanje raziskovalnih
projektov na UP ZRS.
- Soorganizacija
znanstvenih sestankov z
UP ZRS.
- Publiciranje znanstvenih
del pri založbi Annales.

Vodenje aplikativnih in
razvojnih projektov.

- Prijava projekta PHARE
2003 Vseživljenjsko
učenje.
- Ponudba 5 projektov za
trg.

- Prijava temeljnih,
podoktorskih in aplikativnih
projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji UP
FHŠ kot nosilci ali sodelavci
projekta.
- Soorganizacija dveh
znanstvenih sestankov z UP
ZRS.
- Objava znanstvenih
prispevkov v reviji Annales in
monografij v zbirkah Annales
visokošolskih učiteljev UP
FHŠ.
- Izvedba 1. faze projekta
PHARE 2003.
- Izvedba 5 projektov za trg.
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- Podpis dogovorov o
izvedbi projektov.

Kvalitativne cilje aplikativnih in razvojnih projektov, ki jih bo izvajala UP FHŠ samostojno,
lahko razdelimo v tri skupine:
• pripraviti raziskovalne in razvojne podlage za programe vseživljenjskega učenja na
področju poučevanja jezikov; gre za oblikovanje teoretskih podlag s področja medkulturne
vzgoje in poučevanja tujih jezikov in oblikovanje konkretnih modelov poučevanja
medkulturne sporazumevalne zmožnosti kot sodobnega koncepta tujejezične zmožnosti;
• v okviru projektnega dela na področju medijskih študijev bi bil namen ugotoviti, kakšne so
bralne navade v primorski regiji in kolikšna je informativna vrednost Primorskih novic ter
kako se ta vrednost spreminja v času; raziskovanje informacijske vrednosti in bralnih
navad je mogoče raziskati z ustreznim prepletom več konkretnih metod: (a) metod, ki
merijo posamezne parametre časopisnih besedil, (b) metod, ki ugotavljajo dejansko
vrednost teh parametrov med bralci, (c) metod kvantitativne analize medijskih besedil
(anketne raziskave), (d) različnih kvalitativnih metod, zlasti fokusne skupine in poglobljeni
intervju; zaradi posebnih lastnosti tega prepleta (regionalni časopis, homogena struktura
analitikov) bi bilo treba razviti tudi nekaj inovativnih metodoloških orodij;
• v okviru projektnega dela na področju turizma gre za razvijanje vsebinskih elementov
turistične ponudbe predvsem primorske regije; pri tem gre tako za inovativne pristope pri
trženju kulture in dediščine kot osnovne turistične ponudbe kot celovit interdisciplinarni
pristop k oblikovanju turističnega diskurza.
•

UP FM

Poglavitni cilj UP FM na znanstvenem področju je poglobiti in okrepiti znanstvenoraziskovalno delo na področju družbenih ved (predvsem na področju ekonomije, upravnih in
organizacijskih ved, pravnih ved in vedenjskih ved), pa tudi s področja multidisciplinarnih in
interdisciplinarnih raziskav.
V ta namen so ustanovili inštitute in centre UP FM, ki delujejo na posameznih raziskovalnih
področjih, ki jih izvaja UP FM. V letu 2005 nameravajo te inštitute in centre okrepiti tako
kadrovsko kot tudi vsebinsko s pridobivanjem novih raziskovalnih projektov. Prek njih
nameravajo vzpostaviti tesnejše stike z okoljem v konkretnih raziskovalnih in razvojnih
projektih.
V raziskovalno delo bodo vključevali podiplomske študente, ki so se v študijskem letu 2004/05
vpisali na magistrski in doktorski študij. Za študente so pripravili poseben predmet
Raziskovalna metodologija v družboslovju, pri katerem so se seznanli z metodami
raziskovalnega dela. Pričakujejo, da bo njihovo sodelovanje v raziskovalnih projektih
pripomoglo k bolj kakovostnim raziskavam in deloma razbremenilo raziskovalce UP FM, ki se
bodo lahko zaradi tega posvetili novim vsebinam raziskovalnega dela in tako prispevali k
razvoju raziskovalne dejavnosti.
Revijo Managing Global Transitions, ki sedaj izhaja že drugo leto in med drugim objavlja tudi
članke s področja našega raziskovalnega dela, nameravajo uvrstiti med indeksirane revije in
začeti izdajati namesto dveh štiri številke letno. To bo pripomoglo k večji prepoznavnosti revije
in k pritoku vedno bolj kakovostnih člankov, tako tujih kot domačih.
V letu 2005 bodo ustanovili tudi novo strokovno revijo s področja managementa.
Okrepiti nameravajo raziskovanje tistih vsebin, v okviru katerih raziskave že potekajo,
predvsem pa:
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•
•
•
•
•
•
•

razvoj konceptov vseživljenjskega izobraževanja,
raziskave na področju e-izobraževanja in e-poslovanja,
raziskave s področja pravnih vidikov managementa,
raziskave na področju gospodarske rasti in tehnološkega razvoja,
interdisciplinarne raziskave s področja managementa tehnologij,
makro- in mikroekonomske analize ter analize konkurence,
raziskave managerskih pristopov, vrednot in diskurza.

V nadaljevanju so navedene izvedbene naloge, pričakovani rezultati in predvideni viri
financiranja za določene cilje UP FM:
Kratkoročni
prednostni cilji

•

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Oblikovanje projektov.

Pridobitev treh novih
raziskovalnih projektov,
temeljnega in dveh
aplikativnih.

Proračun RS

Razviti znanstveno revijo
Managing Global
Transitions.

Izdaja štirih številk.

Objava kakovostnih
znanstvenih člankov.

Proračun RS in lastna
sredstva

Sodelovanje pri prijavah
na razpise evropske unije.

Iskanje partnerjev v
projektih.

Sodelovanje v enem
projektu 6. okvirnega
programa EU.

Sredstva EU

Prijava na razpise za
znanstveno-raziskovane
projekte RS.

UP PEF
Kratkoročni
prednostni cilji
Razvoj in nadgradnja
raziskovalnega dela.

Nadaljevanje izvajanja
projekta pospešenega
razvoja matematike in
računalništva v okviru
UP.

•

Izvedbene naloge
v letu 2005

Izvedbene naloge v
letu 2005
- Kandidatura na
objavljene razpise
aplikativnih, temeljnih in
ciljnih raziskovalnih
projektov.
- Prijava na
mednarodne projekte.
Podoktorsko
usposabljanje.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri financiranja

Odobritev
petih projektov.

Proračunska sredstva
(predvidena je prijava na javni
razpis).

Samostojnejši
raziskovalci.

Proračunska sredstva
(pospešeni razvoj in sredstva
za raziskovalne programe).

UP TURISTICA
Kratkoročni
prednostni cilji
Prijava in priprava novih
raziskovalnih nalog.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Interni razvojni projekt
»Delovne vrednote
študentov Turistice«.
Projekt na temo »Delovne
vrednote zaposlenih v
turistični dejavnosti v
Sloveniji«.
Projekt na temo
»Percepcija gostov na
destinaciji«.
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Zaključki projekta.

Lastna sredstva

Prijava projekta.

MVŠZT

Prijava projekta.

MVŠZT
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Kratkoročni
prednostni cilji
10. obletnica Turistice

Organizirana znanstvena
in razvojna dejavnost

•

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

- 2. Dnevi Turistice
(znanstveno in strokovno
posvetovanje

- Domača konferenca z
mednarodno udeležbo
- mednarodna konferenca

- izdaja serije 5 knjig
(monografij), ki bodo
izdane v tujini

5 znanstvenih monografij v
tuji založbi z 2 slepima
recenzentoma (vrednost
SCI)
- Podpis pogodb o
mednarodnem sodelovanju
z ustreznimi znanstvenimi,
izobraževalnimi in drugimi
inštitucijami
- Pridobitev novih
raziskovalnih projektov za
potrebe gospodarstva in
javne sfere doma in v tujini.

Ustanovitev Inštituta
Turistice

Predvideni viri
financiranja
Razvojne naloge po
uredbi
Predvidena je prijava
na razpis
Drugi, lastna sredstva

Predvidena je prijava
na razpis

UP ZRS
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Okrepitve mednarodnega
znanstvenega sodelovanja
s partnerji v okviru EU,
Jugovzhodne Evrope in
ZDA.
Varstvo in zaščita
ogroženih habitatov ob reki
Dragonji.
Povečanje in ohranjanje
znanstvene produkcije,
mednarodna primerljivost

Priprava novih kandidatur
na bilateralnih projektov s
poudarkom na raziskovanju
v območju Jugovzhodne
Evrope in Sredozemlja.
Life Dragonja.

Kandidatura na
mednarodnem razpisu 6.
OP EU.

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Uspešna izvedba na
obstoječih temeljnih, ciljnih
in aplikativnih raziskovalnih
projektih ter pridobitev
novih.
Priprava zahtevne
kandidature na evropskem
projektu in v evropski
konkurenci.

Predvideni viri
financiranja

Uspešna kandidatura.
MVŠZT
Medsebojno sodelovanje in
izmenjava
Pridobitev bilateralnih
projektov.
Pridobitev sredstev,
EU
nastavitev dela,
podatkovna baza.
Nadaljevanje dela, pridobitev MVŠZT
sredstev, nastavitev dela v
skladu s cilji.

Temeljni projekt – »Prostor
zahodne Slovenije v novem
veku«.
Ohranjanje naravnih virov
in razvoj modelov
trajnostnega razvoja.
Inventarizacija genskih
virov sredozemskih kultur
(ISKO).
Razvoj in nadgradnja
raziskovalnega dela –
pogojev dela.

Priprava kandidature za
razpis MVŠZT.

Uspešna kandidatura in
pridobitev sredstev za
izvedbo mednarodnega
sodelovanja, prvi sestanki,
mednarodni znanstveni
posvet in izdaja zbornika.
Uspešna kandidatura.
Prvi znanstveni posvet.

Interreg IIIa – Slovenija –
Hrvaška – Madžarska.

Pridobitev sredstev in
začetek dela.

EU

Postdoktorski projekt.

Prijava projekta in pridobitev
sredstev.

MVŠZT

Rešitev prostorske
problematike.

Priprava prostora in
potrebne raziskovalne
opreme.

Predvidena je prijava
na razpis
MVŠZT in UP

Prijava več CRP projektov
na posamezne razpisane
teme.
Črno gorsko sodelovanje.

Izdelan projekt, uspešna
prijava.

Pridobitev projektov.

MVŠZT
idr. ministrstva

Na področju analiz oljčnega
olja
Na področju kemijskih
analiz.

Izvedba po sprejetem
projektu.
Sofinanciranje referenčnih
standardov.

Oddana je prijava na
razpis.
MVŠZT-MIRS

Zagotavljanje merilne
sledljivosti.
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UP ZRS si je zadala naslednje letne cilje, ki zadevajo tehnologijo in metodologijo
raziskovalnega dela ter njihovo izboljšanje:
• Povečevanje sistematike raziskovalnega dela, ustvarjanje novih podatkovnih baz in
intenzifikacija terenskega dela na prioritetnih raziskovalnih področjih, povečevanje
raziskovalnih potencialov in vključevanje študentov v raziskovalne projekte, povečano
usmerjanje raziskovalnega dela na mednarodne bilateralne in multilateralne projekte ter
na delo za trg oziroma širše družbeno in gospodarsko okolje, izboljšanje delovnih pogojev
ter okrepitev tehnične opreme.
• Strateška področja, v katera bi veljalo vlagati in s katerimi bi si v slovenskem prostoru
lahko izoblikovali zelo močno identiteto, ne glede na tematske usmeritve, so zlasti
metodologije raziskovanja in njihova aplikacija na tematskih primerih, organizacija
raziskovalnega dela na skupinski osnovi, ki bi delovala v povezavi s pedagoškim
procesom na UP prek vključevanja interesentov iz študentskih vrst (neke vrste praktična
šola raziskovanja), in ovrednotenje »alternativnih« virov ter prijemov, kar pomeni hkrati
tudi ustvarjanje sistematičnih zbirk »s terena«.
• Za pokrivanje potreb naročnikov, kot so posamezna slovenska ministrstva, potreb po
nadgrajevanju učinkovitega in evropsko konkurenčnega pedagoškega procesa na UP in
nenazadnje tudi zadovoljevanja potreb civilne družbe in najširše slovenske javnosti v
prostoru zahodne Slovenije, nam primanjkuje tako prostorskih kapacitet kakor opreme,
predvsem pa novih kadrov, ki bodo v bodočnosti nujno morali pokriti »bele lise« v
slovenski znanosti na tem zgodovinsko bogatem in hkrati občutljivem področju.
Vsebinski cilji v smislu raziskovalnih področij in tematik ter samih rezultatov raziskovalnega
dela:
• Med prioritetna raziskovalna področja se na področju humanistike in družboslovja uvrščajo
študije na področju identitete, razmerja med etnosom in demosom na področju ohranjanja
izvorne etnične in jezikovne identitete v stiku z drugimi kulturnimi in družbenimi sistemi,
študije manjšinskih situacij, migracij in integracijskih procesov v multikulturnih stvarnosti,
študije spola in interetničnih odnosov na lokalni in družinski ravni, študije obmejnosti in
čezmejne integracije v družbenem in prostorskem kontekstu, medijske študije in
javnomnenjske raziskave sodobnih družbenih dogajanj in procesov, študije na področju
filozofije in zgodovine evropskih družbenih integracij in identitet, regionalne študije s
poudarkom na slovansko-romanskem-germanskem območju družbenega in kulturnega
stika ter med prostorom EU in Jugovzhodno Evropo. Zgodovinske študije se bodo
prvenstveno usmerjale v proučevanje politične in nacionalne zgodovine, zgodovine
diplomacije, gospodarske, demografske in socialne zgodovine ter historične antropologije
in umetnostne zgodovine.
• Druga prioritetna področje zadevajo študije biodiverzitete, sredozemskega kmetijstva in
oljkarstva, kulturne dediščine Sredozemlja, slovenskega jezikoslovja ter kineziologije.
• Med pomembnimi rezultati dela sodijo objave monografij in odmevnih znanstvenih člankov
v mednarodnih in osrednjih domačih znanstvenih revijah na navedene teme, sodelovanje
in koordiniranje bilateralnih ter multilateralnih mednarodnih projektov na navedene teme,
organiziranje večjih mednarodnih konferenc ter seminarjev.
•

UP PINT
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Razvoj mobilnega očem
varnega lidarja.

Izdelava lidarja (prototipa),
testne meritve.

Izvajanje testnih meritev na
terenu.

Phare projekt.

Meritve onesnaženosti
ozračja z aerosoli
(vzorčevanje).

Določitev koncentracij
težkih in srednje težkih
elementov.

Gospodarstvo,
ministrstvo za visoko
šolstvo in znanost,
lastna sredstva
Sklad PHARE, lastna
sredstva
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Obnovljivi viri energije.
Tehnološke mreže.

Meritve onesnaženja
okolja.
Zaposlitev.
Notranja organizacija –
znanstveni svet in upravni
odbor.
Interreg projekt.

4.3.1

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Priprava tehničnega dela
projekta s finančnim
ovrednotenjem.
Razvoj, konstruiranje,
modeliranje, testiranje,
optimizacija in priprava
novih postopkov.
Meritev onesnaženosti
okolja na obalnem
območju.
Zaposlitev novih
raziskovalcev in
sodelavcev.
Konstituiranje omenjenih
organov.

Pričetek izvedbe raziskave.

Gospodarstvo

Aktivna vključitev v
tehnološke mreže z
znanjem.

UP PINT, člani
podjetniških mrež

Slika porazdelitev
onesnaženosti na obalnem
območju.
Zvišanje kvalitete in
kvantitete raziskovalnega
dela.
Izvajanje nalog za katere
omenjeni organi pristojni.

Skeniranje morskega dna
in analiza sedimentov.

Slika strukture morskega
dna in kamninska sestava.

UP PINT, lokalne
skupnosti,
gospodarstvo
UP PINT,
gospodarstvo, državni
proračun
Lastna sredstva in
sredstva
ustanoviteljskih
obveznosti
Sklad INTEREG,
lastna sredstva vseh
udeleženih v projektu

Raziskovalni programi, infrastrukturni programi ter temeljni, aplikativni in
podoktorski projekti

Tabela 6: Podatki o raziskovalnih in infrastrukturnih programih ter temeljnih, aplikativnih in podoktorskih
projektih
Raziskovalni
Infrastrukturni
Aplikativni
Podoktorski
program 2004programi 2004- Temeljni projekti
projekti
projekti
2008
2008
UP
skupaj
Število
Št.
Število
Št.
Število
Št.
Število
Št.
Število
Št.
FTE
FTE
FTE
FTE
FTE
(letno)
(letno)
(letno)
(letno)
(letno)

Stanje
7
31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih /
projektov
v letu 05
Načrt
7
31.12.05

9.55

1

1

14

12.04

9

3.78

3

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

10

8.6

8

3.52

4

4

9.55

1

1

24

20.64

17

7.3

7

7

Komentar:
Raziskovalnih programi 2004-2008 se izvajajo na področju 6 – Humanističnih ved
(Zgodovinopisje, Arheologija, Jezikoslovje, Umetnostna zgodovina, Filozofija, Družbena
geografija), 5 – Družboslovnih ved (Sociologija, Narodno vprašanje, Upravne in organizacijske
vede), 1 – Naravoslovno-matematičnih ved (Biologija, Biokemija in molekularna biologija).
Infrastrukturni program pokriva področja 4 – Biotehniških ved (Rastlinska produkcija in
predelava), 2 – Tehniških ved (Računalništvo in informatika) ter 5 – Družboslovnih ved
(Ekonomija, Sociologija).
4.3.2

Drugi projekti na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti

Tabela 7: Podatki o drugih projektih na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti
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UP skupaj

Predvideno število CRP v
letu 2005
Število

Stanje
31.12.04
Št. novih
projektov v
letu 05
Načrt
31.12.05

Skupna
vrednost v SIT

Predvideno število
znanstvenih
sestankov/konferenc v
letu 2005
Število

Predvideno št. drugih
projektov v letu 2005
Število

Skupna
vrednost v SIT

16

45,050 MIO

10

34,460 MIO

15

7

19,650 MIO

31

53,290 MIO

14

23

64,700 MIO

41

80,900 MIO

14

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in
konferenc, ki jih je organizirala UP.

Komentar:
V stolpcu »Predvideno št. drugih projektov v letu 2005« so vpisani raziskovalni projekti, ki jih
pretežno financirajo druga ministrstva (zlasti Ministrstvo za gospodarstvo, pa tudi Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) oziroma so to projekti z gospodarstvom in projekti za
trg. Večinoma so to projekti s področja medijev, turizma in biotehniških ved.
UP FHŠ načrtuje v projekte za trg (na področju medijev in turizma) neposredno vključiti time
študentov pod vodstvom učitelja mentorja, bodisi v okviru raziskovalne delovne prakse bodisi
v okviru drugih oblik študijskega procesa.
4.3.3

Centri odličnosti

Tabela 8: Število centrov odličnosti na dan 31. 12. 2004 in načrt za leto 2005
Centri odličnosti

Univerza skupaj

Stanje 31.12.04
Št. novih centrov v letu 05
Načrt 31.12.05
4.3.4

Število

Pogodbena vrednost v SIT

1
1
2

604.317 SIT
80 MIO
80,604.317 MIO

Intelektualna lastnina

Tabela 9: Število patentov in blagovnih znamk v letu 2004 in načrt za leto 2005

Patenti
Univerza
Skupaj
Stanje od
01.01.04 do
31.12.04
Načrt za leto
2005

Število
prijav

Blagovne znamke

Število
podeljenih

Število
prodanih

Število
registriranih

Število
prodanih

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Komentar:
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Učitelji in sodelavci UP PEF s svojim raziskovalnim delom proučujejo tudi možnosti za
oblikovanje patentov in novosti predvsem na področju informacijsko podprtih učnih tehnologij
ter didaktičnih sredstev. Tako predvidevamo, da bomo lahko v letu 2005, predvsem na
področju 5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport, predstavili nekatere
novosti.
4.3.5

Mednarodno sodelovanje

Tabela 10: Podatki o mednarodnem sodelovanju v letu 2004 in načrt za leto 2005

Univerza
(Skupaj)
Stanje 31.12.04
Načrt 31.12.05

5. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT
/
/
/
/

6. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT
1
25,5 MIO
2
36,38 MIO

Drugi projekti
Število
Vrednost*
v SIT
19
192,825 MIO
36
274,545 MIO

*Pogodbeni delež univerze

Komentar:
V stolpcu »Drugi projekti« so vpisani projekti mednarodnega-znanstveno tehnološkega
sodelovanja (skupaj jih je v letu 2005 predvidenih 17, od katerih je načrtovanih 8 novih
projektov) z ZDA, Bosno in Hercegovino, Rusijo, Srbijo in Črno Goro, Francijo, Poljsko, Turčijo
in Češko Republiko ter projekti evropskega programa LIFE in Culture 2000, Interreg in Phare.
Projekti so s področij humanistike, naravoslovno-matematičnih ved, družboslovja.
Tabela 11: Kazalniki mednarodne mobilnosti za področje raziskovanja

Kazalnik
Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
•

11

Načrt za
leto 2005
16

31

41

Leto 2004

UP ZRS

UP ZRS ima dokaj razvejano mednarodno dejavnost, s katero prispeva k vključitvi UP v
mednarodni raziskovalni prostor. Mednarodna dejavnost UP ZRS obsega bilateralnoznanstveno-tehnološko sodelovanje, mednarodno visokošolsko sodelovanje, čezmejno
sodelovanje, sodelovanje v 6. Okvirnem programu EU, mobilnost raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, povezanost v evropsko mrežo Euro Info Centrov, organiziranje in udeležbo na
mednarodnih konferencah in simpozijih.
Na UP ZRS potekajo številni bilateralni znanstveno-tehnološki projekti (do 31. 12. 2004 je v
teku 7 projektov), na podlagi katerih se bodo oblikovali širši, multilateralni projekti. UP ZRS v
okviru bilateralnih raziskovalnih projektov vzdržuje mednarodne institucionalne odnosi s
sledečimi tujimi univerzami: University of Hull (Velika Britanija), Univerza v Sarajevu (BiH),
Northwestern University (ZDA), Ball State University (ZDA), Trakya University (Turčija),
Generale State Archives of Magnesia (Grčija), University of South Carolina (ZDA), University
of Athens (Grčija), University of Moscow (Rusija), Univerza Louis Pasteur Strasbourg
(Francija), Univeristy of Bielsko – Biala (Poljska), Sveučilište u Rijeci, Institut za poljoprivredu i
turizam Poreč (Hrvaška), Univerza Louis Pasteur Strasbourg (Francija). UP ZRS redno
sodeluje z inštituti Univerze v Trstu, Univerze v Benetkah in Univerze v Vidmu.
Z vstopom Slovenije v EU je UP ZRS pridobil možnost za polnopravno sodelovanje v
programih in pobudah EU. UP ZRS tekoče spremlja nove programe in razpise EU, ki se
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nanašajo na raziskovanje in tehnološki razvoj. Raziskovalci in strokovni sodelavci-informatorji
se redno udeležujejo izobraževalnih seminarjev in delavnic o programih in pobudah Evropske
Skupnosti ter vzdržujejo stike z nacionalnimi kontaktnimi točkami in koordinatorji evropskih
programov. Prioritetno področje 6. Okvirnega programa EU, v katerem UP ZRS razvija svoj
raziskovalni potencial, je »Državljani in upravljanje v družbi znanja - Citizens and governance
in a knowledge-based society« (Prioriteta št. 7). Osrednji raziskovalni projekt UP ZRS v okviru
te prioritete je mreža odličnosti »BRIDGE – Bringing Diversity and Governance in Europe«, ki
jo je UP ZRS kot nosilna institucija v konzorciju 24-ih mednarodno uveljavljenih partnerjev
decembra 2003 prijavil na poziv Evropske komisije za predloge projektov. UP ZRS kljub
zavrnitvi projekta s strani Evropske komisije, ohranja in izboljšuje projektno idejo, s katero bo
aprila 2005 sodeloval na novem razpisu 6. OP/7. prioriteta. UP ZRS bo tudi v bodoče
sodeloval s partnerji zastavljene mreže odličnosti »BRIDGE«: European Public Law Center
(Grčija), Instituto di studi economici politici e sociali – EURISPES (Italija), Cardiff University
(Velika Britanija), University of Birmingham (Velika Britanija), Istituto internazionale Jacques
Maritain – Sezione Friuli Venezia Giulia (Italija), NEXUS GmbH Institut fur
ressourcenmanagement (Nemčija), Intitut of Balkan Studies (Bolgarija), Austrian Insitute of
East and Southeast Studies (Avstrija), Computer Technologies Company (Grčija), Ajuntament
de Granollers (Španija), Institute for social research (Litva), Babes-Bolyai University
(Romunija), Universita di studi di Trieste (Italija), University of Bielsko-Biala (Poljska), Center
for Phenomenological research Prague – Freiburg (Češka republika), Center for
phenomenological philosophy (Rusija), Peripherie – Institut fur Praxisorientierte
Genderforschung (Avstrija), Humaninstitut, personal and system consulting (Avstrija),
University of Sociology (Avstrija), Universitaet fur Bodenkultur (Avstrija), Center for cultural
studies – University of Sofia St. Kliment Ohridski (Bolgarija), Varna Free University (Bolgarija),
Universita degli studi di Venezia (Italija).
UP ZRS se kot osrednji raziskovalni zavod UP in uveljavljena raziskovalna organizacija
Obalno-kraške regije aktivno vključuje v programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Italija 2000-2006 in INTERREG IIIA Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006, ki
spodbujata čezmejno sodelovanje na področju trajnostnega razvoja, primarnega sektorja,
gospodarstva, kulture in človeških virov, ter v projekte programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIB CADSES, ki zadeva transnacionalno sodelovanje na področju prostorskega
razvoja za območje srednje, jadranske, podonavske in jugovzhodne Evrope. Aktivnosti za
prijavo čezmejnih projektov potekajo vse od leta 2003, ko je prišlo do podpisa prvih pisem o
nameri z italijanskimi in hrvaškimi institucijami za skupno projektno sodelovanje na razpisih
programa INTERREG. UP ZRS pri oblikovanju čezmejnih projektov uživa podporo obmejnih
samoupravnih lokalnih skupnostih (MOK, Občina Izola, Občina Piran, Občina Milje, Občina
Dolina, Dežela Trst, Grad Buzet).
UP ZRS je v letu 2004 prijavil 12 bilateralnih znanstveno-tehnoloških projektov, od tega je
MVŠZT odobrilo sofinanciranje potnih stroškov in bivanja 8-im projektom. V letu 2005 UP ZRS
pričakuje objavo rezultatov javnega razpisa MVŠZT za sofinanciranje sledečih bilateralnih
projektov:
• »Jezikovna politika v globalizacijskih procesih – vprašanje dvo- in večjezičnosti«, v okviru
znanstvenega sodelovanja med MVŠZT in japonskim združenjem za spodbujanje znanosti
(JZPS); v trajanju od 1. 4. 2005 do 31. 3. 2006; nosilka projekta na slovenski strani: dr.
Vesna Mikolič; nosilka projekta na japonski strani: Oka Hideom, Ph.D.; partnerska
ustanova: University of Tokyo, the Graduate Division of Language and Information
Sciences, Tokyo, Japonska;
• »Karakterizacija oljčnih olj«, v okviru znanstveno-tehnološkega sodelovanja med RS ter
Srbijo in Črno Goro; v predvidenem trajanju dveh let; nosilka projekta na slovenski strani:
dr. Metoda Lipnik Štangelj; nosilka projekta na srbsko-črnogorski strani: dr. Biljana
Lazović; partnerska ustanova: Biotehnički institut, Centar za subtropske kulture Bar, Srbija
in Črna Gora;
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UP ZRS je v letu 2004 kot prijavitelj sodeloval na javnem razpisu Agencije RS za regionalni
razvoj, Skupnega sklada za male projekte, v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija
2002, in sicer s projektnim predlogom »Mladi v medkulturnem položaju«. Namen projekta je
oblikovanje metod in tehnik medkulturne vzgoje v šolskem in družinskem okolju, ki bodo
zajemale medkulturno ozaveščanje mladih na področju kulturnega stika ob slovenskoitalijanski meji. Cilj projekta je izboljšati medkulturno komunikacijo z vzpostavitvijo
izobraževalnih centrov o etničnih in jezikovnih manjšinah, človekovih pravicah in migracijah.
Vrednost projekta je ocenjena na 61.982 EUR. Nosilka projekta je doc. dr. Vesna Mikolič.
Poleg UP ZRS sodelujeta v projektu kot slovenska partnerja še Osnovna šola Elvire Vatovec
Prade. Čezmejna partnerja projekta sta Univerza v Trstu in Istituto Dante Alighieri. Projektni
skupini se pridružujejo še SLORI Trst, UP FHŠ, Zavod za šolstvo RS - Enota Koper in
Comunità degli Italiani Santorio di Capodistria. Projektni predlog bo UP ZRS v letu 2005
ponovno prijavil na javni razpis programa Phare CBC Slovenija/Italija.
UP ZRS je v letu 2004 sodeloval na javnem razpisu programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006 z dvema čezmejnima projektoma, zasnovana v
okviru Inštituta za biodiverzitetne študije in Inštituta za sredozemsko kmetijsktvo in oljkarstvo:
•
»Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna uporaba
čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje – SIGMA«, ki ga je UP ZRS prijavil
skupaj z Deželo Trst (Provincia di Trieste). Ostali partnerji projekta so: Kmetijsko
gospodarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica, MOK, Občina Izola, Občina Piran,
Občina Dolina in Občina Milje. Predvideno trajanje projekta je dve leti. Ocenjena vrednost
projekta je 90.603.633,21 SIT.
• »Trajnostni razvoj in ohranjanje biotske pestrosti na Krasu – La sostenibilità e la
conservazione dello stato di biodiversità del Carso«, ki ga je UP ZRS prijavil kot zrcalni
projekt. Partnerji projekta so MOK, Fakulteta za biološke vede Univerze v Trstu, Fakulteta
za veterinarstvo Univerze v Vidmu in Zadružni pašnik Bazovica. Predvideno trajanje
projekta je dve leti (januar 2005 – december 2007). Ocenjena vrednost projekta je
84.307.955 SIT (351.444 EUR).
Projekta se nanašata na sodelovanje obmejnih lokalnih in regionalnih organizacij na različnih
področjih – sodelovanje pri zagotavljanju trajnostnega razvoja čezmejnega prostora, razvoju
turizma, primarnega sektorja. Cilj projektov je identificirati in ovrednotiti tipične kmetijske
pridelke in izdelke obmejnega območja ter zagotoviti varstvo naravne in kulturne dediščine v
obmejnem prostoru (Kraški rob).
UP ZRS je kot tuji partner sodeloval prijavi dveh mednarodnih projektov v okviru programa
DAPHNE.
V letu 2005 bo UP ZRS prijavil 2 čezmejna projekta v okviru programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Madžarska-Hrvaška 2004-2006, in sicer na področju gospodarske
in socialne kohezije, razvoja človeških virov ter trajnostnega razvoja (trajnostna raba naravnih
virov, varstvo okolja in varstvo narave). Poleg tega bo kot prijavitelj sodeloval na razpisu
programa pobude Skupnosti INTERREG III B CADSES s projektom, ki ga pripravlja Inštitut za
dediščino sredozemlja. Transnacionalni projekt obsega 4 akcije: Arhitekturna in arheološka
valorizacija mestnega jedra Kopra; Informacijski center za dediščino Beneške republike;
Študijsko središče za JV Evropo; Zgodovinska in speleološka valorizacija ob slovensko
italijanski meji v luči obmejnega razvoja.
•

UP PINT

UP PINT svojo mednarodno raziskovalno dejavnost razvija v okviru PHARE projekta, ki se je
pričel izvajati novembra 2004, prijavljenega Interreg projekta, ki je še v fazi evalvacije, in z
vključevanjem v projekte Podjetniške mreže, ki je financirana iz PRIMe sredstev.
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PHARE projekt Merjenje in analiza vzorcev onesnaženosti ozračja z aerosoli PM 10 na
območju tržaškega zaliva s področja Varstva okolja (1.08) se izvaja v partnerstvu s
Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta (SLORI). V letu 2005 znaša delež sredstev UP
PINT 42.280€.
V fazi evalvacije je INTERREG projekt Meritve posnetkov morskega dna, z vzorčevanjem
morskih sedimentov in morskih organizmov, ki živijo v morju Tržaškega zaliva.
UP PINT se bo skladno s svojim realnimi možnostmi vključeval v industrijsko-raziskovalne
projekte podjetij, ki so ustanovile lokalne grozde oziroma podjetniške mreže (business
network).
Večina podjetij v omenjenih grozdih ima konkretne dolgoročne načrte, na katerih nekatera
podjetja že delajo s pomočjo odobrenih sredstev PRIMe projekta. Čeprav so sredstva PRIMe
za izpeljavo prijavljenih projektov že porazdeljena in v to dejanje PINT še ni bil vključen, so v
podjetjih prisotne druge aktivnosti, v katere bi se lahko PINT vključil in dobil sredstva
neposredno od podjetij. Te aktivnosti so za sedaj pretežno na področju strojništva, vendar se
s časom usmerjajo na področja kemije in elektronike.
Večje vključevanje UP PINT-a v tri projekte podjetniških mrež (opisani v nadaljevanju) bo
možno predvsem v naslednjih fazah projektov po septembru 2005. V okviru teh izstopa prva
mreža s projektom industrijskih filtrov z avtomatskim čiščenjem. Na tem projektu namreč
trenutno potekajo razgovori o potencialni razširitvi, ki v primeru pozitivnega zaključka
dogovorov predvideva nove aktivnosti že v prvi polovici leta 2005. Za te nove aktivnosti bodo
podjetja potrebovala pomoč na področju razvoja, konstruiranja, modeliranja, testiranja,
optimizacije in priprave novih proizvodnih postopkov.
UP PINT, podjetja in institucije iz omenjenih lokalnih mrež bi ustanovili virtualni tehnološkoraziskovalni laboratorij, kateremu bi namenili lastno merilno in tehnološko opremo. Čeprav bi
bila oprema geografsko razpršena, bi bila ta dostopna in na razpolago vsem članom
virtualnega laboratorija.
V kolikor bi se UP PINT akreditiral za izvajanje posameznih meritev, bi ta lahko v funkciji
krovne institucije virtualnega laboratorija prenesel prednosti akreditacije tudi na ostala
podjetja.
UP PINT se je tako povezal v podjetniške mreže:
• Tehnologije kompozitnih izdelkov z vizijo skozi osvojitev znanj za razvoj proizvodnih
procesov, konstrukcije, optimizacije in izdelave kompleksih kompozitnih izdelkov nastopiti
na najzahtevnejša področja, kot so letalska in podmorniška industrija;
• Inženiring in izdelava orodij z vizijo skozi osvojitev konstrukcije, optimizacije, izdelave
prototipov in testiranja zahtevnih termoplastičnih izdelkov in brizgalnih orodij, nastopiti na
mednarodne trge s celovito ponudbo storitev na področju izdelave elektromehanskih
naprav in plastičnih ohišij.
• Gospodinjske filtrirne naprave z vizijo razvoja gospodinjskih aparatov se razširiti na
področje kemijske in mehanske filtracije industrijskih vod z izdelavo celotnih postrojenj za
čistilne naprave.
UP PINT opravlja predprojektne aktivnosti pri prijavi Interreg projekta Luke Koper, ki ga vodi
pod delovnim naslovom Protiprašni ukrepi v Luki Koper. Pri preverjanju vseh relevantnih
okoliščin pripravlja dokončno poročilo, ki med drugim zahteva glede na razpisne pogoje
dobro sodelovanje MO Koper in Luke Koper tudi na formalnem nivoju. Ker gospodarska
družba ne more sodelovati v konkretnem Interregovem projektu, bi morala prijavo izvesti MO
Koper ali neka nova inštitucija. Nekaj zgledov je že iz sodelovanja beneške in koprske Luke
pri sedanjem Interregovem projektu, kjer Luka Koper nastopa kot partner.
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4.4

Umetniška dejavnost

V razvojni strategiji UP je med drugim predviden tudi razvoj področja umetniške dejavnosti, ki
se do sedaj še ni vzpostavila ne na ravni članic, ne na ravni UP. Ob navedenem ne smemo
spregledati v preteklem letu izveden izbirni predmet Gledališka improvizacija, ki ga je priznani
umetnik Boris Cavazza izvajal skupaj z režiserko Katjo Pegan na UP PEF. Slednje imamo
zagotovo lahko za prvi zametek bodoče umetniške dejavnosti UP.
Prvi korak, od zametka do načrtovanja in izvajanja umetniške dejavnosti na UP bo zato
Program vzpostavitve in razvoja umetniških dejavnosti na UP, ki bo opredelil:
• področja umetniške dejavnosti,
• oblike izvajanja,
• nosilce in izvajalce,
• potencialne partnerje,
• pravno – formalne vidike,
• potrebne vire financiranja
• in časovni načrt.
Pomembno je izpostaviti, da UP kratkoročno ne načrtuje ustanavljanja umetniških akademij,
saj to v tem trenutku ne bi bilo smiselno, načrtuje pa razvoj umetniških programov (na
področju gledališča, vizualne umetnosti, oblikovanja, glasbe, …), ki bodo izobraževali tudi za
potrebe novih umetniško-kulturnih vedenj in veščin – zasnovanih širše in sinergično – in
poklicev po katerih se danes vedno bolj pojavlja potreba v kulturnih in družbeno političnih
ustanovah, kakor tudi v gospodarstvu in drugod.
UP se bo pri oblikovanju in izvajanju programov povezovala z Univerzo v Ljubljani in si
prizadevala za sinergije tudi na izvedbeni ravni, zavedajoč se, da se ob tako zasnovanem
načrtu odpira vrsta novosti in z njimi povezanih težav. Hkrati bo UP povabila k aktivnemu
sodelovanju tudi univerze, s katerimi ima podpisane sporazume, predvsem v sosednji Italiji in
tudi druge tuje univerze, ki izvajajo in razvijajo sorodne umetniške programe.
Na drugi, enakovredni ravni, vzporedno in skladno z razvojem umetniške dejavnosti bo UP
proaktivno »vstopila v lokalno okolje«, se povezala z nosilci in izvajalci na področju kulture in
umetniških dejavnosti ter skupaj z njimi in študenti z različnimi dogodki in dejavnostmi pričela
načrtno vzpodbujati kulturno in umetniško delovanje v lokalnem okolju. Tako bo postopno
ustvarjala pogoje in pozitivno naravnano »klimo« za razvoj umetnosti. Tudi za uresničevanje
slednjega bo k partnerstvu pri razvoju univerzitetnih umetniških dejavnosti povabila
zaintresirane predstavnike gospodarstva, ki se zavedajo pomena kulture in umetnosti in jo kot
pomemben dejavnik vključujejo v svoje dolgoročne razvojne vizije.
UP bo skupaj s priznanimi ustvarjalci, ki so že izrazili interes sodelovati z njo na umetniškem
področju v tem letu pripravila vizijo, izhodišča in okviren načrt za razvoj umetniške dejavnosti
na področjih, ki jih programi umetniških akademij Univerze v Ljubljani ne vsebujejo in ki bodo
prepoznavni tudi širše.

4.5

Knjižnična dejavnost

Glavnina nalog Univerzitetnega knjižničnega sistema UP v letu 2005 bodo naloge, prenesene
iz leta 2004.
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Naloge, ki jih je potrebno prenesti iz leta 2004 v leto 2005 so vzpostavitev Univerzitetne
knjižnice Univerze na Primorskem, koordinacija dela knjižnic članic UP, priprava na
poenotenje vpisnega sistema ter predstavitev skupnih vsebin knjižnic članic na spletni strani
UP. V letih 2004 - 2013 naj bi se uresničil projekt vzpostavitve glavne univerzitetne knjižnice
UK UP kot članice UP.
4.5.1

Knjižnična dejavnost UP

V letu 2005 nameravamo razrešiti poglavitni problem ustanavljanja Univerzitetnega
knjižničnega sistema UP. Predvidena je izdelava elaborata o organiziranosti in delovanju UK
UP, potrditev elaborata in ustanovitev UK UP.
Primarna naloga v letu 2005 je zagotovitev vsaj enega polno zaposlenega bibliotekarja UK
UP, ki bo koordiniral knjižnične dejavnosti na UP in opravljal tekoče naloge, ki jih je potrebno
reševati ne glede na dejstvo, da formalno enoten univerzitetni knjižnični sistem še ne obstaja.
Nereševanje teh nalog bi pomenilo nadaljnji izpad knjižnic članic UP iz dogajanja na
nacionalni ravni in izguba že doseženih rezultatov. Na drugi strani se bo lahko temeljiteje
posvetil ustanovitvi in razvojnemu načrtovanju delovanja Univerzitetne knjižnice UP.
Novo postavljeni koordinator knjižnične dejavnosti na UP bo moral prevzeti tudi naloge, ki jih
trenutno ob svojem rednem delu dodatno opravljajo bibliotekarji knjižnic članic UP. Predvsem
je to zastopanje interesov UP na raznih strokovnih srečanjih in sestankih ter predstavljanje UP
v strokovnih komisijah in telesih (konzorcij COSEC, NSKD, ipd.). Da je udeležba na sestankih
in v strokovnih telesih ter komisijah nujna, kažejo nekateri pozitivni rezultati iz leta 2004.
Koordinatorju knjižnične dejavnosti na UP bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno delovno mesto
s potrebno opremo.
Od aktivnosti, ki so se vršile v letu 2004, je nekaterim nujno potrebno zagotoviti nemoten
nadaljnji potek. Predvsem je to zastopanje interesov UP v telesih, kamor je UP že delegirala
svojega predstavnika, financiranje uporabe tistih elektronskih revij, baz podatkov in servisov,
do katerih smo si zagotovili dostop v preteklem letu ter pridobitev sredstev za širitev ponudbe
elektronskih revij uporabnikom knjižničnega sistema UP.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Koordiniranje knjižnične
dejavnosti UP.

Dokončna izdelava,
potrditev in sprejem
elaborata o ustanovitvi in
delovanju UK UP na
nivoju UP, ustanovitev UK
UP.
Vzpostavitev osnovnih
pogojev za delovanje UK
UP.

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Skrb za nemoten potek
tistega segmenta
knjižnične dejavnosti, ki ga
je potrebno izvajati na
nivoju univerze.
Izdelava elaborata UK UP,
Ustanovitev UK UP.

Polno zaposlen bibliotekar.

Proračun RS,
drugo

Ustanovljena UK UP.

Proračun RS,
drugo

Najem prostora (pisarna
za tri osebe in
manipulativni prostor),
oprema prostorov
(pisarniško pohištvo,
knjižne police, osebni
računalniki s pripadajočo
periferno opremo,
programska oprema).

Vzpostavitev sistema
delovanja UK UP.

Proračun RS,
drugo
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Vključevanje UP v
dejavnost nacionalnega
knjižničnega sistema.

Zastopanje UP (COSEC,
NSKD, predstavitve,
posveti, sestanki).

Sodelovanje z
univerzitetnimi knjižnicami
univerz v Sloveniji in tujini.
Pristopi h konzorcijem
uporabnikov e-revij in baz
podatkov.

Udeležba na srečanjih,
sestankih in posvetih.

Zagotavljanje razvoja,
organiziranosti in
delovanja UK UP.

Poenotenje vpisnega
sistema (priprava),
vzpostavitev spletnega
portala UK UP.

Oxford English Dictionary ,
Emerald, Springer Link.

Predstavnik UP v vseh
relevantnih telesih
nacionalnega knjižničnega
sistema.
Mreža univerzitetnih
knjižnic RS; povezovanje z
UK v tujini.
Zagotovitev On line
dostopa do servisov e-revij
in baz podatkov za vse
članice UP.
- Razvojni načrt in
kratkoročni načrt delovanja
UK UP.
- Spletna stran UK UP,

Proračun RS,
drugo
Proračun RS,
drugo
Proračun RS,
drugo
Proračun RS,
drugo

Tabela 12: Podrobnejši podatki o številu uporabnikov knjižnice
Kategorije uporabnikov

2.260
1.655
192
2
653
0
11
221

Načrtovano število za leto
2005
3.093
1.884
331
33
850
0
12
303

Leto 2004
6.314
94.507
7.297*

Načrt za leto 2005
8.465
97.100
7.800*

Ni podatka

Ni podatka

8

13

173

535

355

475

355 / 222

475 / 316

480
18.401
4.370

539
24.527
5.985

16

22

Število v letu 2004

Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki
Tabela 13: Kazalniki knjižnične dejavnosti

Kazalnik
Število vseh uporabnikov
Število na dom izposojenega gradiva
Število izposojenega gradiva v čitalnico
Število pregledanega knjižničnega
gradiva v elektronski obliki (npr. v
elektronskih časopisih)
Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike
Število uporabnikov, ki so se udeležili
izobraževanj
Število posredovanih enot v
medknjižnični izposoji
Razmerje med posredovanimi in
zahtevanimi enotami iz medknjižnične
izposoje
Število naročene periodike
Število enot knjižničnega gradiva
Prirast knjižničnega gradiva
Število računalnikov, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko iščejo
informacije

*Večina knjižnic tega podatka ne beleži, zato so vpisani podatki zelo netočni.
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4.5.2
•

Knjižnična dejavnost na članicah UP

UP FHŠ
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Nabava dodatne literature
Nabava dodatne literature
Prirast knjižničnega gradiva
za nove študijske programe za nove študijske programe za 600 enot.
oziroma nove predmete.
oziroma nove predmete.
Nabava nove literature za
evropski modul Jean
Monnet.
Povečanje števila obveznih
izvodov posamezne
literature.
Katalogizacija gradiva.

Nabava nove literature za
evropski modul Jean
Monnet.
Nabava 2 - 3 izvodov
posameznega, obveznega
gradiva – literature.
Katalogizacija gradiva.

Prirast knjižničnega gradiva
za 200 enot.

Zaposlitev še enega
bibliotekarja.

- 1/5 zaposlena dodatna
delavka v knjižnici.
- Uvedba študijske prakse v
knjižnici in pomoč
študentom pri delu in
izposoji gradiv.
- Možnost skeniranja v
knjižnici.

- Boljša organizacija dela
(vodja knjižnice, bibliotekar).
- Podaljšan urnik knjižnice
(8.00 – 18.00 ure).

Prirast knjižničnega gradiva
za 200 enot.
Katalogizacija 80% celotne
literature.

Predvideni viri
financiranja
Neproračunska
sredstva za
izvajanje javne
službe, drugo
Evropski programi
in skladi
Proračun RS –
študijska
dejavnost
Proračun RS –
študijska
dejavnost
Neproračunska
sredstva za
izvajanje javne
službe.

Odprtost knjižnice v letu 2005:
Pon., tor., sre. 8 -18h, čet., pet. 8-16h.
Skupno število ur odprtosti na teden: 46 ur, na dan 10 ur, (2 dni v tednu 8 ur)
•

UP FM in UP PEF

Knjižnica UP FM in UP PEF deluje kot Skupna knjižnica UP Fakultete za management in UP
Pedagoške fakultete Koper. Namenjena je potrebam študija, to je izvajanju študijskih
programov, ter potrebam učiteljev in raziskovalcev obeh fakultet.
Skladno z dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice delijo: dve tretjini stroškov
pokriva UP FM, tretjino pa UP PEF.
Nabavo knjižnih del ter podatkovnih zbirk s področja UP FM načrtuje in nabavlja UP FM
samostojno, s svojimi sredstvi. UP FM si prizadeva omogočiti uporabnikom dostop do
najnovejših knjižnih del, do podatkovnih zbirk in do nekaterih revij in časopisov preko spleta.
Tako je zagotovila vsem zaposlenim UP FM in vsem obiskovalcem knjižnice FM od 1. 1. 2004
neomejeno uporabo poslovnega spleta GV-IN preko IP naslova.
Nabavo knjižnih del ter podatkovnih zbirk s področja UP PEF načrtuje in nabavlja UP PEF
samostojno, s svojimi sredstvi.
Knjižnica je odprta za uporabnike vsak dan od 8.00 do 18.00, ob petkih do 18.30 in ob
sobotah do 12.00.
Knjižnična dejavnost obsega nabavo knjižnih del, strokovnih in znanstvenih revij in druge
publikacije in vodenje bibliografije zaposlenih.
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Kratkoročni
prednostni cilji
Dodatna računalniška
mesta za študente.
Razširitev knjižnice.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Nakup dodatnih
računalnikov in razširitev
računalniške mreže.
Zagotoviti dodaten prostor
v razdelku knjižnice.

Ureditev medioteke.

Nakup ustreznega
pohištva in zagotovitev
sredstev za njegovo
uporabo.

Ureditev arhivskega
prostora oziroma
skladišča.

Poiskati primeren suh
prostor.

Predvideni viri
financiranja

Štiri računalniška mesta v
sedanji čitalnici.

Drugi viri.

Izdelava idejne rešitve za
ureditev tihe čitalnice,
sanitarij in dodatne pisarne.
- Izdelava idejne rešitve za
manjši prostor ob tihi
čitalnici.
- Soglasje z Dijaškim
domom Koper za pridobitev
prostora.
V katerem koli delu
fakultete prostor, ki bi služil
kot skladišče.

Proračunska sredstva.
Proračunska sredstva.

Drugi viri.

Odprtost knjižnice: 10 ur/dan, 54,5/teden
• UP TURISTICA
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Postati depozitorna
knjižnica za WTO
publikacije.

Sprotna katalogizacija
vsega gradiva,
izobraževanje in
svetovanje študentom,
ažurno vodenje bibligrafij,
medknjižnična izposoja.

Postati specialna knjižnica
za področje turizma.

Prijava na Ministrstvo za
kulturo.

- 10.100 obiskov.
- Vpisanih 3000 članov.
- Transakcije v knjižnici:
41.000 monog. publ.,
2.600 ser. publ..
- Kreiranje novih zapisov v
CONOR bazi.
- Zaposlitev še enega
bibliotekarja.
Soglasje Ministrstva za
kulturo.

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS –
raziskovalna
dejavnost,
neproračunska
sredstva za javno
službo.

Proračun RS,
Ministrstvo za kulturo

Odprtost knjižnice: 43 ur tedensko, izposoja 25 ur tedensko.
•

UP VŠZI

UP VŠZI v študijskem letu 2003/04 ni imela urejene knjižnice in ni izvajala knjižničnih storitev.
Fond knjig dopolnjujejo z nakupi in darovi, predvsem Osrednje knjižnice Srečka Vilharja. Velik
del so monografske publikacije. Učitelji posredujejo svoje predloge za nakup gradiva, ki ga
potem šola naroči.
S preselitvijo v nove prostore bo šola pričela z izvajanje knjižnične dejavnosti, predvidoma
marca 2005. Zagotavljala bo dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega
procesa. S svojo knjižnično dejavnostjo bomo podpirali pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo šole tudi v obliki vodenja bibliografij v sistemu COBISS.
Kratkoročni prednostni
cilji
Vzpostavitev delovanja
knjižnice.

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v letu
2005

- Zaposlitev bibliotekarja.
- Nakup, strokovna obdelava
in izposoja knjižničnega
gradiva.
- Zbiranje gradiva in
strokovnih revij, ki podpirajo
študijske programe šole.
- Vodenje bibliografij v
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- Obisk 50 ljudi na dan.
- Izposoja študijskega gradiva
za pomoč pri seminarskih,
diplomskih nalogah in kot
gradivo za izpit.
- Izposoja gradiva za
samoizobraževanje.

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS
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Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v letu
2005

Predvideni viri
financiranja

COBISS-u.
- Dostop preko COBISS-a in
interneta.
- Usposabljanje
uporabnikov.

•

UP ZRS

Cilji in naloge knjižnice UP ZRS bodo tudi v bodoče predvsem v izvajanju knjižnične
dejavnosti kot javne službe v obliki, kot je navedena v »Zakonu o knjižničarstvu« ter
»Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe« in je kot taka nujna
podpora znanstveno-raziskovalnemu delu ter pedagoškemu procesu v matični ustanovi.
Knjižnica UP ZRS nudi podporo pri izvajanju knjižnične dejavnosti tudi nekaterim drugim
članicam UP. Predvsem je to UP FHŠ in to predvidoma zaradi prekrivanja vsebin dejavnosti.
Poleg tega se želi knjižnica UP ZRS še naprej aktivno udejstvovati v koordinaciji knjižnične
dejavnosti na ravni UP.
Knjižnica UP ZRS je odprta za vse uporabnike vse delovne dni v tednu, šest ur dnevno.
Skupno torej 30 ur tedensko. Zaradi zgolj enega zaposlenega v tem trenutku daljši odpiralni
čas žal ni možen.
Kratkoročni
prednostni cilji
Dopolnjevanje
knjižnega fonda.

Knjižna zamenjava.
Medknjižnična
izposoja.
Izposoja knjižničnega
gradiva.
Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev matične
ustanove.
Informacijska služba.
Izobraževanje
uporabnikov.

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Nakup serijskih publikacij.

Fond serijskih publikacij
povečan za 9 letnikov
serijskih publ.
Nakup monografskih publikacij. Fond monografskih
publikacij povečan za ok.
100 naslovov.
Nadaljevanje knjižne zamenjave Pridobitev ok. 130 letnikov
izdaj Založbe Annales z ok. 120 serijskih publikacij ter ok.
domačimi in tujimi ustanovami.
150 naslovov monografij.
Posredovanje zahtevkov po
Prejem ok. 75 enot
gradivu ter posredovanje
knjižničnega gradiva ter
zahtevanega knjižnega gradiva. posredovanje ok. 6 enot v
izposojo.
Vpis uporabnikov ter izposoja
Posredovanje ok. 600 enot
gradiva v čitalnico in na dom.
knjižničnega gradiva.
Vnos bibliografskih zapisov v
Vnos in redakcija ok. 450
COBISS.
zapisov.
Pridobivanje in posredovanje
informacij uporabnikom.
Organizacija dveh predavanj o
uporabi knjižnice ter online
dostopnih revijah in bazah

Koordinacija
knjižničnega sistema
UP.

Priprava gradiva za projekt
Univerzitetne knjižnice UP.

Koordinacija
knjižničnega sistema
UP.
Koordinacija
knjižničnega sistema
UP.

Informiranje knjižničarjev članic
UP.
Zastopanje in predstavitev
interesov knjižnic UP.

Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih online virov,
večja avtonomija
uporabnikov knjižnice.
-Redakcija elaborata in
ostalih potrebnih.
dokumentov; predstavitev
gradiva in projekta.
Priprava in vodenje 4
sestankov.
Udeležba na sestankih
knjižnic, interesnih
skupnosti, financerjev ipd.
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Predvideni viri
financiranja
Proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo
Proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo
Proračun RS
lastna sredstva
drugo
Proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo
Proračun RS
lastna sredstva, drugo
Proračun RS
lastna sredstva
drugo

Drugo

Proračun RS
sredstva UP
drugo
Proračun RS
sredstva UP
drugo
Proračun RS
sredstva UP
drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji
Aktivna udeležba v
konzorciju COSEC.
Pridružitev h
konzorcijem
uporabnikov e-revij in
baz.
Pridružitev h
konzorcijem
uporabnikov e-revij in
baz.

4.6

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Udeležba ter zastopanje
interesov UP na sestankih
COSEC-a ter predstavitvah
ponudnikov e-revij in baz.
Pristop h konzorciju
uporabnikov paketa e-revij
Springer Link.

Pristop k vsaj dvema
konzorcijema (Springer Link
in Emerald).

Proračun RS
sredstva UP
drugo

Online dostop do člankov v
polnem besedilu iz preko
1300 znanstvenih revij

Proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Pristop h konzorciju
uporabnikov paketa e-revij
Emerald.

Online dostop do člankov v
polnem besedilu.

Proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Dejavnost študentskih domov

UP Študentski domovi so zavod, ustanovljen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi UP (Uradni list RS št. 79, dne 19.7.2004) po katerem se je Visokošolsko
središče v Kopru pripojilo k UP in registriralo kot nova članica dne 3. 1. 2005. Ob registraciji
nove članice je treba izpeljati in pripraviti vse aktivnosti do sprejetja vseh temeljnih notranjih
aktov ter jih prilagoditi državnim in evropskim zahtevam in določilom.
UP ŠD bo tudi v bodoče v sodelovanju z resornim ministrstvom in obalnimi mesti iskala
možnosti načrtovanja najema dodatnih javnih kapacitet za bivanje študentov. Pripraviti bo
potrebno tudi študijo o možnih potencialnih kapacitetah, oceni investicij v te prostore, izdelavi
pregleda praznih stanovanj, možnosti najema le-teh in tako povečati ponudbo in vrsto ležišč.
UP ŠD bo v naslednjih letih morala dejavno stopiti v investicijske programe projekta »4000
postelj«, v katerem je v letu 2005 načrtovanih 170 postelj za UP. Iskanje novih možnosti
(Luški dom in drugi domovi s koncesijo) je nujno, saj bomo le na ta način dopolnjevali
ponudbo in reševali stiske na področju študentskega bivalnega standarda.
UP ŠD nadaljuje z dejavnostjo študentskih domov in Pisarne za študentske domove, ki
preverja splošne pogoje študentov za subvencioniranje bivanja. Dejavnost Študentskih domov
in Študentske pisarne bo preseljena na novo lokacijo v prostore na Muzejski trg v Kopru, zato
je vzpostavitev pogojev dela nujna. Ta zahteva ureditev petih delovnih mest in posodobitev
celotne infrastrukture. Pri njihovi temeljni dejavnosti (študentska ležišča) bodo še naprej
strmeli po pridobitvi drugih in aktiviranju novih dodatnih bivalnih kapacitet študentom ter jim
čim bolj prilagajali pogoje bivanja. Cilji UP ŠD so vpeti v pridobitev dodatnih subvencij, tako v
javnih kot zasebnih domovih in pri zasebnikih v njihovih privatnih stanovanjih, kajti le tako se
lahko poveča število študentskih ležišč. Poskrbeti, urediti in prilagoditi je potrebno apartmaje
študentskim družinam, gostujočim profesorjem in mednarodnim študentom. Ob tem je
potrebno vzpostaviti info mrežo vseh subjektov s študentskimi ležišči na spletnih straneh UP
in UP ŠD ter tako omogočiti študentom dostop do ažurnih podatkov o prostih študentskih
ležiščih.
Z lastniki in upravljavci koprskih zaporov se vzpostavlja sodelovanje, cilji UP ŠD so usmerjeni
v pridobivanje v najem in upravljanje (30 ležišč) prostorov, ki se nahajajo v neposredni bližini
študentskega utripa.
Projekti, vezani na gospodarjenje doma oziroma projekti za trg so v preteklih letih pokazali
zelo pozitivno oceno, zato je vmesno, da UP ŠD v poletnih mesecih tudi v letu 2005
racionalno gospodari s premoženjem UP.
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Izvedbene naloge v letu 2005

Ob registraciji izpeljati in pripraviti
vse aktivnosti do sprejetja vseh
temeljnih notranjih aktov članice
ter jih prilagoditi državnim in
evropskim zahtevam in določilom.
Selitev v prostore na Muzejskem
trgu in ureditev petih delovnih
mest, ureditev gretja, hlajenja in
celotne infrastrukture (telefon, fax,
internet).
Pridobitev drugih in aktiviranje
novih dodatnih bivalnih kapacitet
študentom z drugačnimi
potrebami.
Prilagoditi bivalne kapacitete,
parkišča (predvsem dostop) ter
označiti poti študentom z
drugačnimi potrebami.
Pridobiti in aktivirati nove dodatne
kapacitete.
Povečati število študentskih ležišč

Kadrovski načrt delovnih mest,
notranji akti vezani na dejavnost in
odgovornosti, računovodski pravilnik,
program dela, imenovanje članov v
organe in delovanje organov.
Selitev,
postavitev novih delovnih mest.

Imenovanje sveta članice in
študentskega sveta,
nemoteno delovanje članice
prilagoditev in vzpostavitev novih
pravilnikov, notranjih aktov.
Nemoten potek dela.

Pričakovani rezultati v letu 2005

Pregled bivalnih kapacitet pri
zasebnikih ter v drugih javnih
domovih.

Razpis za stanodajalce (posebej
navesti zahteve).

Narisati oznake, označiti pot,
parkirišča in odpraviti ovire pri
dostopu v študentsko sobo.

Nemoten dostop in gibanje
študentov z drugačnimi potrebami.

Pridobiti dodatne subvencije pri
zasebnikih.
Pridobiti dodatne subvencije v javnih
in zasebnih domovih.
Poskrbeti in urediti družinske
Preureditev prostorov z manjšimi
apartmaje študentov, ki študirajo z posegi
otroki
Zagotoviti bivanje mednarodnim
Logistika postopka (rezervacije in
študentom (izmenjava študija)
začasna trženja)

Večje število subvencioniranih
ležišč.
Večje število ležišč.

Zagotoviti bivanje gostujočim
profesorjem na univerzi
Pridobiti v najem prostore v bivših
koprskih zaporih (30 ležišč)
Vzpostavitev mreže vseh
subjektov s študentskimi ležišči

Logistika postopka (rezervacije in
začasna trženja)
Ponudba za najem teh prostorov

Poskrbeti za bivališča profesorjem

Spletna stran z link dostopi na vse
subjekte s študentskimi ležišči

Lažji dostop do podatkov

4.7
4.7.1

Razpis za izbor najugodnejšega
ponudnika in priprava dokumentacije
za izvedbo
Poskrbeti za bivališča mednarodnim
študentom

Večje število ležišč

Nacionalno pomembne naloge – 57. člen uredbe
Skrb za slovenščino

Ena prednostnih nalog na področju skrbi za slovenščino v letu 2005 je pripraviti celovit
program slovenističnih vsebin na novoustanovljenem Centru za jezike in medkulturno
komunikacijo UP. Ta bo zajemal programe slovenščine kot tujega jezika, preverjanja znanja
slovenščine ter različnih oblik usposabljanja na področju slovenskega jezika (različni strokovni
jeziki, kreativno pisanje itd.) v okviru vseživljenjskega učenja. Program bo izvajan že v letu
2005.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Priprava slovenističnega
programa za Center za
jezike in medkulturno
komunikacijo UP (UP FHŠ
in UP ZRS).

Priprava programov za
poučevanje slovenskega
jezika kot J2 in preverjanje
ravni sporazumevalne
zmožnosti v slovenskem
jeziku.

Izvedba dveh tečajev za
tuje študente, tečaja
strokovnih jezikov za
prevajalce in tolmače, 12.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
Slovenski obali po
oblikovanih programih,
3 izpitni roki za izpite iz
znanja slovenščine.

57. člen uredbe,
Phare 2003,
Sokrates/Erasmus,
MŠŠ, MVZT,
gospodarstvo, šolnine
udeležencev

Poklicno usmerjanje na
področju slovenistike (UP

Seznanjanje študentov s
poklicnimi možnostmi na

Izvedba serije pogovorov z
visokošolskimi učitelji in

57. člen uredbe
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Predvideni viri
financiranja
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

FHŠ).

področju slovenistike.

Turistično vrednotenje
jezika in kulture majhnih
narodov EU (Turistica).

Priprava strokovnih podlag
za mednarodni projekt.

4.7.2

drugimi strokovnjaki s
slovenističnega področja.
Prijava na razpis EU
programov in skladov.

Predvideni viri
financiranja
Evropski programi in
skladi, proračun RS

Visokošolska prijavno-informacijska služba

V letu 2005 Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS UP) še ne bo izvedla
prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijskem letu 2005/06, saj načrtovane priprave v
letu 2004 na samostojno izvedbo celotnega postopka niso bile izpeljane. Nadaljuje se
koordinacija prijavno-sprejemnega postopka za vse tri univerze na Univerzi v Ljubljani, s
katero ima ministrstvo dogovorjen projekt o vzpostavitvi prijavno-sprejemnih postopkov, ki ga
tudi financira. UP je že nekajkrat opozorila ustanovitelja o potrebi vzpostavitve samostojne
vpisne službe na UP oziroma ustanovitve agencije za vodenje prijavno-sprejemnega postopka
na državni ravni.
VPIS UP bo v letu 2005 izvedla prijavno-sprejemni postopek za vpis tujih državljanov v
dodiplomske študijske programe UP v študijskem letu 2005/06, medtem ko bo prijavnosprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov v študijske programe UP v študijskem letu
2005/06 izvedla Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani.
V letu 2005 načrtuje UP izpeljavo priprav na samostojno izvedbo celotnega prijavnosprejemnega postopka za vpis v študijskem letu 2006/07 in izvedbo prijavno-sprejemnega
postopka v VPIS UP v letu 2006.
Izvedbene naloge v 2005 so naslednje:
Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis.
Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku.

Izvedba prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov v št.
l. 2005/2006.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Spremljanje in
spoznavanje celotnega
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis.
Skrbništvo nad spletno
stranjo VPIS UP.

Informiranje članic, organov
in komisij UP ter
potencialnih kandidatov.

Informiranje kandidatov
(slovenskih in tujih
državljanov) v vseh fazah
prijavno-sprejemnega
postopka
(osebno, telefonsko, epošta).
Organizacija
informativnega dneva za
zamejske Slovence, ki so
zainteresirani za študij na
UP.
Izdelava rokovnika
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov 2005/06.
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Ažurno objavljanje
informacij na spletni strani
VPIS UP.
Pomoč kandidatom pri vseh
vprašanjih glede prijavnosprejemnega postopka.

Izvedba informativnega
dneva za zamejske
Slovence.
Rokovnik prijavnosprejemnega postopka za
vpis 2005/2006.

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS, viri
članic iz študijske
dejavnosti

Univerza na Primorskem – Università del Litorale
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Priprave na samostojno
izvedbo prijavnosprejemnega postopka za
vpis v št. l. 2006/07.

4.7.3

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Izvedba prvega roka
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov (sprejemanje
in obdelava prijav,
komunikacija s kandidati,
izvedba izbirnega
postopka, priprava
sklepov, obravnava
pritožb).
Izvedba drugega roka
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov (sprejemanje
in obdelava prijav,
komunikacija s kandidati,
izvedba izbirnega
postopka, priprava
sklepov, obravnava
pritožb).
Priprava elaborata za
delovanje VPIS UP.

Vpis sprejetih kandidatov v
prvem roku izbirnega
postopka v študijske
programe UP.

Sodelovanje z
Visokošolsko prijavnoinformacijsko službo
Univerze v Ljubljani pri
spoznavanju vseh faz
prijavno-sprejemnega
postopka.
Spoznavanje
informacijskega sistema
VPIS.
Usposabljanje oz. uvajanje
predvidenih novo
zaposlenih v VPIS UP ob
koncu leta oz. v začetku
leta 2006 (spoznavanje
vseh faz prijavnosprejemnega postopka).
Usposabljanje skupine
študentov za šifriranje in
vnos prijav.

Pridobitev vseh potrebnih
informacij za samostojno
izvedbo prijavnosprejemnega postopka za
vpis v št. l. 2006/07.

Predvideni viri
financiranja

Vpis sprejetih kandidatov v
drugem roku izbirnega
postopka v študijske
programe UP.

Elaborat o delovanju VPIS
UP.

Celovito poznavanje
informacijskega sistema
VPIS.
Usposobljen sodelavec (oz.
dva sodelavca) pred
začetkom prijavnosprejemnega postopka za
vpis v št. l. 2006/07.
Usposobljena skupina
študentov pred začetkom
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v št. l.
2006/07.

Pisarna za študentske domove

Pisarna za študentske domove deluje v okviru UP ŠD in preverja splošne pogoje študentov za
subvencioniranje bivanja na razpisanih študentskih ležiščih. Sodeluje z dijaškimi domovi v
Kopru, Izoli in Portorožu, z zasebnim domom Mežica in z zasebniki, pri katerih študentje
koristijo študentske postelje.
V vseh teh letih je v Študentskih domovih del svoje mladosti preživelo skoraj tretjina
študentov. Poleg zagotavljanja kakovostnega bivalnega standarda in delovnega okolja, ki je
pogoj za izvajanje študija, predstavlja strokovno delo s študenti najpomembnejše področje
dela pisarne.
Študentski dom v Portorožu razpisuje 125 ležišč, od tega je predvidenih:
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•
•

30 prostih mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena
– sprejem,
95 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.

Dijaški dom v Kopru razpisuje 180 ležišč, od tega je predvidenih:
• 55 prostih mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič podeljena
– sprejem,
• 125 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.
Dijaški dom v Izoli razpisuje 50 ležišč, od tega je predvidenih:
• 30 prostih mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič podeljena
– sprejem,
• 20 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.
Dijaški dom v Portorožu razpisuje 85 ležišč, od tega je predvidenih:
• 45 prostih mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič podeljena
– sprejem,
• 40 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.
Rudnik Mežica, d. d., razpisuje 34 ležišč, od tega je predvidenih:
• 16 prostih mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena
– sprejem,
• 18 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.
Za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 270 in 80 (dodatno odobrenih) ležišč, od tega
je predvidenih:
• 90 mest za sprejem oziroma za študente, za katere bo subvencija prvič dodeljena –
sprejem,
• 180 mest za podaljšanje bivanja – podaljšanje.
Tabela 14: Podatki o namestitvenih kapacitetah in zasedenosti le-teh

DDK
DDP
DDI
Mežica
Korotan
Subvencije
Skupaj

Vse postelje
180
85
50
34
125
350
824

Novinci
55
45
30
16
30
170
346

Podaljšanje
125
40
20
18
95
180
478

Tabela 15: Pregled prejetih vlog za sprejem in podaljšanje bivanja v letih 2001-2004

Prejete vloge v letih
2001
2002
2003
2004
4.7.4

Za sprejem
630
538
495
650

Za podaljšanje
450
353
405
392

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva
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V aktivnosti za spodbujanje in spremljanje področja kakovosti na nacionalni ravni se UP
vključuje s svojimi predstavniki v Nacionalni komisiji za kakovost visokega šolstva (v
nadaljevanju: NKKVŠ).
UP se bo tudi v bodoče sodelovala z NKKVŠ, aktivnejše vključevanje na nacionalni ravni pa
načrtuje tudi UP FM.

4.8
4.8.1

Informatizacija univerze
Vzpostavitev in delovanje RICUP-a

Prioritetna naloga pri informatizaciji UP v letu 2005 je vzpostavitev operativnega Računalniško
informacijskega centra Univerze (RIC UP). V ta namen bodo izpeljane naslednje aktivnosti:
• Obnova, ureditev in oprema prostorov RIC UP na Garibaldijevi 18.
• Implementacija komunikacijske in strojne opreme centra (konfiguracijo obstoječe opreme,
ki je bila pridobljena na razpisih MSZŠ in MID v letu 2004).
• Kadrovska popolnjenost, v skladu s sistematizacijo RIC UP.
Z izpolnjevanjem osnovnih pogojev (prostori, kadri, oprema) bodo izpeljani projekti
informatizacije rektorata UP, ki v letu 2004 iz različnih razlogov niso bili izvedeni. Glede na
identificirane potrebe strokovnih služb UP in planov informatizacije članic UP gre predvsem
za:
• zagotoviti informacijsko podporo kadrovski službi uprave UP in članicam,
• zagotoviti informacijsko podporo računovodski službi uprave UP,
• zagotoviti informacijsko podporo pravni službi uprave UP,
• zagotoviti informacijsko podporo projektnemu delu uprave UP.
Skladno s projekti informacijske podpore strokovnim službam, so trajne naloge RIC UP
naslednje:
• Zagotavljati varnostno politiko sistema. Zagotavljanje varnostne politike sistema
predstavlja kompleksno nalogo, ki jo predstavlja vrsta aktivnosti (varnost pred izgubo
podatkov, zaščita pred nepooblaščenim dostopom do podatkov in njihovo zlorabo tako s
strani zunanjih kot notranjih nepooblaščenih uporabnikov, varnost pred nesrečami,
zagotavljanje zasebnosti, itn.) Zagotavljanje varnostne politike se bo pričelo z
oblikovanjem in sprejetjem ključnih dokumentov, na področju varnosti in nato z njihovo
implementacijo v informacijski sistem UP.
• Širjenje komunikacijske infrastrukture članic. Ta cilj še ni dosežen. Potrebno je v čim
krajšem času doseči vključitev vseh članic UP v enotno komunikacijsko infrastrukturo. V ta
namen bodo poleg lastnih sredstev članic, uporabljene tudi vse možnosti, ki jih bodo
ponujali različni nacionalni in mednarodni razpisi.
• Dopolnjevanje opreme članic. V skladu z razpisi ministrstev, bo RIC UP skrbel za
koordinacijo nabave računalniške in programske opreme v skladu s potrebami in
možnostmi članic in razpoložljivih sredstev.
• Skrb za uvajanje skupnih informacijskih standardov na vseh članicah UP. S skupnimi
informacijskimi standardi razumemo tako standardizacijo programske in strojne opreme,
kot tudi usklajenost postopkov in reševanja problemov.
4.8.2

Kratkoročni cilji informatizacije

Članice UP vstopajo v leto 2005 na zelo različne načine kar zadeva informacijsko oziroma
širše IKT podporo. Razlike se kažejo v kadru ter posledično znanju in tudi v stopnji obstoječe
informacijske podpore. Vse članice se zavedajo nujnosti informacijske podpore tako
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izobraževalnim in raziskovalnim procesom, kot tudi upravljalnim. Vloga v letu 2004
ustanovljenega RIC UP bo tukaj bistvena, saj bo po eni strani moral definirati standarde
povezovanja med članicami na vseh ravneh IKT in jih tudi povezati, kot tudi usklajevati
prizadevanja članic, da bo izplen čim boljši in materialno čim ugodnejši.
V tem trenutku je edini širše uporabljani skupni podsistem študentski podsistem ŠIS, ki je del
VIS-a (Visokošolskega informacijskega sistema). Programski paket VIS je bil leta 2004
brezplačno prenesen z UP FM na novo pravno osebo UP, UP FM pa je še vedno aktivno
sodelovala z avtorjem programa in ga nadgrajevala.
Po drugi strani je strežniška infrastruktura na UP zelo pisana. Ne nazadnje, osrednji strežniki
na univerzi (DNS, LDAP, RADIUS, poštni, spletni) uporabljajo odprtokodne rešitve. Za sedaj
jih brezplačno vzdržuje UP PEF, a se bo v prihodnjem letu, predvsem zaradi bistvenega
povečanja dela, to moralo urediti drugače.
Prav odprtokodne rešitve so se na članicah, ki imajo ustrezno kadrovsko podporo (UP PEF,
UP Turistica) pokazale za sprejemljive in še posebej na UP PEF, kjer so spletni sestavek
sestavili študenti v okviru projekta pri enem od predmetov študijskega programa Matematika
in računalništvo. V prihajajočem letu bo rešitev nadgrajena, da bo lahko neposredno zajemala
podatke iz ŠIS ter ostalih podatkovnih baz na članici. Podobno velja za osrednji univerzitetni
strežnik.
Morda je delno zaskrbljujoče, da razen UP Turistice nobena druga članica ne predvideva
bistvenega šolanja kadra. Je pa razumljivo to morda zato, ker je v tem trenutku UP Turistica
zaradi svojega nezavidljivega prostorskega položaja še dodatno informacijsko onemogočena.
Podobno kot UP Turistica se tudi UP VŠZI v tem trenutku sooča predvsem z informacijsko
infrastrukturnimi težavami vključno s priključitvijo na hitro omrežje.
V nadaljevanju podajamo ne-editirane kratkoročne cilje posameznih članic, le da smo jih
združili v pet sklopov:
• predstavitev članice in nudenje informacij širši javnosti,
• študentski informacijski podsistem,
• raziskovalni informacijski podsistem,
• splošna informatizacija,
• poslovni informacijski podsistem.

Sklop kratkoročnih ciljev: Študentski informacijski podsistem.

85

Univerza na Primorskem – Università del Litorale

Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2005

UP FHŠ

Uvedba študija na
daljavo.

Oblikovanje konkretne projektne
naloge – sheme.

UP PEF

Uvedba
Študentskega
informacijskega
sistema ŠIS-a.

- Vzpostaviti pogoje
elektronskega vpisa študentov.
- Prenos baze podatkov v sistem
ŠIS.
- Informacijska podpora
študijskemu procesu.
- Posodobitev in nadgradnja
spletne strani fakultete.

Pričakovani rezultati v
letu 2005
V naslednjih letih
alternativa izrednemu
študiju
- Vodenje evidenc v
sistemu ŠIS.
- Razširjene možnosti
uporabe spletne strani.

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri za
izvajanje javne
službe
Drugi viri

Sklop kratkoročnih ciljev: Raziskovalni informacijski podsistem.
Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

UP FHŠ

Uvedba orodja za
podporo
projektnemu delu.

- Nabava programov (SPSS,
ARCVIEW).
- Nabava računalniške opreme.

UP FM

Zaključiti projekt
znanstvenoraziskovalnega
podsistema.
Vpeljava
informacijske
podpore
projektnemu delu
UP ZRS.

Razviti dostop nosilcem projekta in
urejanje podatkov o raziskovalnih
programih in projektih preko spleta.

UP ZRS

1. Analiza obstoječega stanja.
2. Preučitev organizacijskih in
tehničnih možnosti.
3. Preučitev ponudbe tovrstnih
sistemov na trgu.
4. Izdelava načrta vpeljave sistema.
5. Izpeljava pilotske faze.
6. Vpeljava sistema v 2 enoti.

Pričakovani rezultati Predvideni viri
v letu 2005
financiranja
- Večji nabor znanja.
- Usmeritev v
posamezne segmente.
- Večja mobilnost.
Vnos podatkov v
podsistem

MŠZŠ in drugi
viri za izvajanje
javne službe

1. Podprt poslovni
proces dveh
infrastrukturnih enot
UP ZRS.

MVŠZT

Lastna sredstva

2. Izdelan načrt
uvedbe sistema v
ostale enote.

Sklop kratkoročnih ciljev: Predstavitev članice in nudenje informacij širši javnosti.
Članica
UP FM

Kratkoročni
prednostni cilji
Prenova spletnih
strani.

Izvedbene naloge v letu 2005
Načrt prenove in postavitev strani
FM s podporo VIS.
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Pričakovani rezultati v
letu 2005
Pričetek uporabe.

Predvideni viri
financiranja
Lastna sredstva
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Članica

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2005

UP VŠZI

Zagotoviti osnovno
informacijsko
infrastrukturo.

1. Povezava v mestno
akademsko optično omrežje.
2. Postavitev lokalnega
administrativnega omrežja.
3. Postavitev študentskega
omrežja UP VŠZI (računalniška
učilnica, čitalnica, info-kioski).
4. Izdelava dokumentacije o
postopkih administracije omrežja.

Posodobiti spletno
stran UP VŠZI.

Rektorat
UP

Boljša vidnost in
nudenje informacij
zunanjemu svetu.
Nudenje informacij
članicam.

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Predvideni viri
financiranja

1. Omogočen dostop UP
VŠZI do svetovnega
spleta.
2. Postavljena kakovostna
lokalna omrežja
(študentsko in
administrativno omrežje) s
čim nižjimi obratovalnimi
stroški.
3. Vzpostavljena
računalniška učilnica UP
VŠZI.
4. Povečati obisk
računalniške učilnice na 50
obiskov/teden.
5. Izdelana dokumentacija
o postopkih administracije nedvoumno določeni
postopki dodeljevanja
uporabniških pravic,
izdelave varnostnih kopij
podatkov, nameščanja
protivirusne zaščite.
1. Določitev vsebine spletne strani 1. Posodobljena spletna
UP VŠZI.
stran UP VŠZI.
2. Izdelava nove spletne strani UP 2. Povečati količino
VŠZI.
informacij na spletni strani
(študijski programi, izpitni
roki, novice ipd.).
Vzpostavitev novega spletnega
Nov spletni sestavke in
Lastna sredstva
sestavka in njegovo vzdrževanje. pravilnik za njegovo
vzdrževanje.
Postavitev intranetnega spletnega Zagotovitev varnosti,
Lastna sredstva
sestavka.
postavitev AAA strežnikov,
postavitev notranjega
strežniška.

Sklop kratkoročnih ciljev: Poslovni informacijski podsistem.
Članica /
enota

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005
Elaborat, definicija
standardov za prečno
sodelovanje med
posameznimi članicami in
navpičnega sodelovanja med
posameznimi podsistemi.
Poenotenje poslovanja in
enotno posredovanje
podatkov iz evidenc med
članicami in UP.
Ažurirana kadrovska baza z
vsemi potrebnimi podatki.

RIC UP

Informacijska analiza
podsistemov na UP.

Priprava integralnega
elaborata za uvedbo
informacijskega sistema UP

UP FHŠ

Uvedba programov za
podporo poslovnim
procesom skladno s
smernicami univerze.
Zaključiti projekt
kadrovskega
podsistema.
Izdelava strateškega
načrta informatizacije
UP VŠZI.

- Nabava kadrovskega in
nadgradnja računovodskega
programa.
- Nabava GIS – sistema.
Analiza obstoječega stanja in
ugotovitev končnih potreb.

Podpreti informacijsko
kritične poslovne
procese nimajo
informacijske podpore.

1. Pregled delovnih
postopkov kadrovske službe
UP VŠZI.
2. Pregled možnosti
informacijske podpore

UP FM
UP VŠZI

UP VŠZI

Načrt informatizacije.
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Izdelan in potrjen s strani
vodstva UP VŠZI strateški
načrt informatizacije UP
VŠZI.
1. Omogočiti zaposlenim v
kadrovski službi,
računovodski službi in
tajništvu) dostop do
kadrovskega informacijskega

Predvideni viri
financiranja
Lastna
sredstva,
razpisna
sredstva
Drugi viri za
izvajanje javne
službe
Lastna sredstva
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Članica /
enota

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005
kadrovske službe.
3. Nabava programske
opreme.

UP ŠD

Program vodenja
Nakup programa za vodenje
postopkov in katalogov katalogov študentov
študentov prosilcev

Pričakovani rezultati
v letu 2005
podsistema UP VŠZI.
2. Povezati kadrovski sistem
s študentskim in
računovodskim
informacijskim podsistemom.
Varovanje podatkov,
varnostni zid

Predvideni viri
financiranja

proračun RS,
drugo

Sklop kratkoročnih ciljev: Splošna informatizacija.
Članica /
enota

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

RIC UP

WAN UP

Priprava elaborata za postavitev
Elaborat, prijava na
brezžičnega omrežja za potrebe UP. razpis.

UP FHŠ

Uvajanje
uporabnikov v
brezžično
izobraževalno
omrežje.
Izobraževanje
profesorjev in
asistentov na
področju uporabe
IKT (spodbujanje
uporabe elektronske
pošte).
omogočiti
študentom in
predavateljem
dostop do
programske opreme
s področja medicine
in zdravstvene
nege.

Vzpostavitev brezžičnih točk –
lokacij in informiranje uporabnikov o
delovanju le-teh.

Samostojno delo
zaposlenih, večja
mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih.

- Priprava informativnega gradiva.
- Organizacija predavanj.

Vzpostavitev mreže
sodelovanja domov
z visokošolskimi
zavodi in drugimi
javnimi službami.

Dostop do VIS-a.

- Poenostavljena in hitra
komunikacija med
študenti in
visokošolskimi učitelji ter
upravo fakultete.
- Poenostavitev dela
učiteljev in sodelavec.
1. V pedagoškem
procesu UP VŠZI
predstavljeno čim večje
število aplikacij za
potrebe medicine in
zdravstvene nege.
2. Izdelan dolgoročni
načrt vpeljave
eIzobraževanja v
pedagoški proces UP
VŠZI.
1. Povečana razpoložljiv
diskovni prostor na
uporabnika.
2. Olajšana izvedba
izdelava varnostnih kopij.
Nemoteno pridobivanje
podatkov.

UP VŠZI

UP ZRS

ŠD

1. Pregled ponudbe programske
opreme s področja medicine.
2. Analiza potrebe po programski
opremi.
3. Izdelava načrta nabave
programske.
4. Nabava programske opreme.
5. Vpeljava programske opreme v
pedagoški proces UP VŠZI.
6. Preučitev možnosti eizobraževanja.
Namestitev strojne
1. Namestitev novega datotečnega
opreme za potrebo
strežnika.
raziskovalnega dela. 2. Namestitev novega
podatkovnega strežnika.

Predvideni viri
financiranja
Lastna
sredstva,
prijava na
razpise
MŠZŠ, drugi viri
za izvajanje
javne službe
Drugi viri za
izvajanje javne
službe

Proračun RS,
drugo

Tabela 16: Kazalniki informatizacije UP

Kazalniki

Študijsko leto 2004/2005

Število študentov na računalnik1
Odstotek elektronskih prijav na izpite2

15
70,8 %

1

Načrt za študijsko leto
2005/2006
14
95 %

Upoštevani so študenti dodiplomskega rednega študija (brez absolventov).
Odstotek je izračunan tako, da je število vseh prijav na izpite (4070-minimum), deljeno z številom elektronskih
prijav na izpite (4070-minimum). Upoštevani so študenti dodiplomskega rednega študija.
2
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4.9

Upravne naloge univerze

Upravne naloge UP obsegajo upravno-administrativno in strokovno tehnične naloge, ki jih,
skladno s Statutom UP, izvaja uprava UP. Naloge uprave UP opravljajo tajništvo UP in
tajništva članic UP.
V nadaljevanju povzemamo letne cilje na ravni tajništva UP, ki skladno s Statutom UP
opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge ter druge skupne naloge za UP
kot celoto, zlasti na področju temeljnih dejavnosti (izobraževanje, raziskovanje, mednarodno
sodelovanje), na področju kadrovskih, pravnih, finančno-računovodskih zadev, investicij,
upravljanja premoženja ter promocije in protokola.
Temeljni cilj je vzpostavitev učinkovitega tajništva UP, ki bo lahko kakovostno opravljalo
naloge, določene s Statutom UP. Kratkoročni cilj tajništva UP za leto 2005 je vzpostavitev
temeljnih pogojev za kakovostno opravljanje temeljnih nalog tajništva UP.
V tabeli smo povzeli le splošne cilje na ravni tajništva UP, predvsem tiste, ki niso zapisani v
ostalih poglavjih programa dela UP (poglavja, ki se nanašajo na dejavnost izobraževanja in
raziskovanja, na mednarodno sodelovanje, nacionalno pomembne naloge, informatizacijo in
investicije):
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Vzpostavitev
strokovnih služb in
sektorjev za
posamezna področja
dejavnosti tajništva
UP.

- Sprejeti Akt o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest na UP.
- Izvedba delne notranje
reorganizacije (prerazporeditve)
zaposlenih v tajništvu UP.
- Realizacija predvidenih novih
zaposlitev v tajništvu UP (pet novih
zaposlitev).

Proračun RS,
viri članic UP

Ažurno izpolnjevanje
obveznosti UP kot
enovite pravne osebe
(do ustanovitelja in
drugih relevantnih
institucij).

- Priprava in sprejem nujnih
splošnih aktov in pravnih podlag na
ravni UP.
- Vzpostavitev skupne programske
opreme za vodenje podatkov iz
kadrovske evidence in nadgradnja
s programsko opremo za vodenje
plač in zagotavljanje enotnih
računovodskih in davčnih evidenc.
Izobraževanje zaposlenih v
tajništvu UP (udeležba na
seminarjih in drugih krajših oblikah
izobraževanja in usposabljanja) s
ciljem zagotavljanja sprotnega
spremljanja zakonskih in drugih
novosti na nacionalni in
mednarodni ravni (zlasti
spremembe zakonodaje).
- Redni sestanki s članicami UP na
različnih ravneh dejavnosti (tajniki,
strokovne službe …) s ciljem
informiranja dogovarjanja in
izmenjave mnenj.

- Zagotovljena ustrezna
strokovna in administrativna
podpora vsem organom,
komisijam in delovnim
telesom na univerzitetni
ravni.
- Zmanjševanje števila
nadurnega dela ter
preobremenjenosti
zaposlenih v tajništvu UP.
Zakonito delovanje UP kot
enovite pravne osebe.

- Ustrezna seznanjenost
zaposlenih v tajništvu UP in
na članicah UP z novostmi
na področju visokega
šolstva in širše.
- Večja učinkovitost in
kakovost dela tajništva UP.

Proračun RS,
viri članic UP

- Ustrezna seznanjenost
zaposlenih v tajništvu in na
članicah UP z zakonskimi in
drugimi novostmi na
nacionalni ravni.
- Usklajeno izvajanje nalog
in izmenjava med članicami
UP in tajništvom UP.

Proračun RS,
viri članic UP

Skrb za ustrezno
informiranost
strokovnih služb
tajništva UP in
tajništev članic UP.

Zagotavljanje
ustrezne strokovne
podpore članicam UP
in okrepitev
sodelovanja s
članicami.
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Predvideni viri
financiranja

Proračun RS,
viri članic UP

Univerza na Primorskem – Università del Litorale

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2005

Izboljšanje
prostorskih in
materialnih pogojev
za delo.

- Povečanje prostorskih
zmogljivosti tajništva UP.
- Dopolnitev tehnične opreme za
delo (printerji, računalniki,
fotokopirni stroj).

Pričakovani rezultati v
letu 2005
Vzpostavitev normalnih
delovnih pogojev in
posledično izboljšana
kakovost dela.

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS,
viri članic UP

Komentar:


Predstavitev stanja zaposlitev na dan 31. 12. 2004

Uspešno in učinkovito delo tajništva vsake univerze je možno le ob ustrezni kadrovski
zasedbi, kjer na vsakem vsebinskem področju deluje ustrezno usposobljena strokovna služba
z ustreznim številom zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2004 je v okviru rektorata UP (tajništvo UP in ožje vodstvo UP z rektorico,
dvema prorektorjema in glavnim tajnikom) zaposlenih skupaj 17 oseb (od teh je ena delavka
od maja 2004 na porodniškem dopustu). Ker vsi delavci niso zaposleni s polnim delovnim
časom, je dejansko število zaposlenih na rektoratu UP v FTE-jih 15,6 oz. 14,6 FTE, če
odštejemo delavko na porodniškem dopustu.
Primerljivi podatki za upravi obeh drugih slovenskih univerz kažejo na neustrezno kadrovsko
zasedbo tajništva UP. Čeprav sta obe slovenski univerzi po številu članic večji od UP, ostaja
dejstvo, da vse tri univerze zavezuje ista zakonodaja, po vsebini so enake naloge uprave
(tajništva), povsem identične pa so tudi zahteve ustanovitelja.
Ob tem je treba posebej izpostaviti tudi dejstvo, da UP kot mlada univerza šele vzpostavlja
temeljne okvire delovanja, kar se v največji meri kaže prav v skupnih nalogah na ravni
univerze kot celote, torej v okviru tajništva UP, kjer naloge in aktivnosti še niso utečene. Za
članice UP to velja v manjši meri, saj so te temeljne pogoje za delovanje vzpostavile v
preteklih letih.
Tajništvo UP v tem trenutku nima formiranih strokovnih služb. Dela in naloge na posameznem
vsebinskem področju opravlja ena oseba, ki mora čestokrat prevzemati odgovornosti in
naloge, ki presegajo opis del in nalog delovnega mesta. Hkrati posamezni zaposleni občasno
pokrivajo več vsebinskih področjih oziroma zadolžitev.
Zaradi neustreznih pogojev dela je leto 2004 zaznamovala precejšnja fluktuacija osebja v
tajništvu UP, kar je še dodatno otežilo vzpostavljanje temeljnih okvirov delovanja tajništva UP.


Pojasnila k predstavljenim nalogam za leto 2005

V letu 2005 načrtujemo v tajništvu UP pet novih zaposlitev. Te sicer ne bodo zadoščale za
postavitev učinkovitega tajništva UP na vseh področjih dejavnosti, ki bi bilo po obsegu
primerljivo z obema slovenskima univerzama, bodo pa nove zaposlitve omogočile
vzpostavljanje najbolj temeljnih funkcij in nalog, zlasti opravljanje nalog UP kot enovite pravne
osebe ter ustrezno strokovno podporo organom, komisijam in delovnim telesom, ki delujejo na
univerzitetni ravni. Strokovna in administrativna podpora senatu in upravnemu odboru UP ter
komisijam senata UP predstavlja pomemben del stalnih nalog tajništva UP (v letu 2004 je bilo
konstituiranih pet od šestih komisij senata UP, senat in upravni odbor ter komisije senata UP
so v letu 2004 delovale na skupaj 71 sejah).
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Za kakovostno delo tajništva UP je nujno zagotoviti ustrezno izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih. To velja tako za zaposlene, ki nimajo izkušenj na področju visokega šolstva, kakor
tudi za zaposlene, ki so bili prej zaposleni na članicah UP in imajo večletne delovne izkušnje
na področju visokega šolstva. Tudi za slednje je leto 2004 prineslo veliko novosti v visokem
šolstvu. V tem kontekstu bi izpostavili zlasti reformo visokega šolstva po bolonjskih smernicah,
s poudarkom na prenovi študijskih programov, novem sistemu financiranja, novostih na
področju kakovosti in pri postopkih priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja
izobraževanja.
Omenjene novosti zahtevajo neprestano izobraževanje in izpopolnjevanje na področju dela
tajništva UP, saj lahko le ustrezno informirane strokovne službe nudijo ustrezno podporo
članicam UP.
Med cilji za leto 2005 smo zapisali tudi izboljšanje prostorskih in materialnih pogojev za delo.
Tajništvo UP deluje v pretesnih in slabo opremljenih prostorih. Zaradi prostorske stiske je pet
zaposlenih lociranih izven prostorov tajništva UP (oba prorektorja in tri strokovne sodelavke –
za znanstveno-raziskovalno delo, za mednarodno sodelovanje in za vpis), kar še dodatno
otežuje delo zaposlenih. Neustrezna je tudi materialna opremljenost prostorov tajništva UP
(printerji, fotokopirni stroj, računalniki …).
V nadaljevanju so natančneje popisane naloge po posameznih področjih dela tajništva UP, s
poudarkom na novih nalogah v letu 2005. Kot smo že zapisali, so naloge na področju
izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega sodelovanja, kakovosti, prijavno-informacijske
službe, informatizacije in investicij zapisane tudi v ostalih poglavjih programa dela UP.
Področje izobraževanja
Poleg obstoječih nalog v okviru prorektorata za področje izobraževanja, so pomembnejše
nove naloge na področju izobraževanja v letu 2005 predvsem naslednje: priprava novih
pravilnikov (Pravilnik o izobraževanju, Pravilnik o postopku priznavanja izobraževanja za
namen nadaljevanja izobraževanja, Pravilnik o javnih in drugih listinah, ki jih izdaja UP,
Pravilnik o magistrskem in doktorskem študiju, Merila za priznavanje znanj in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program), priprava različnih navodil in obrazcev ter strokovno in
administrativno vodenje postopkov notranje akreditacije študijskih programov ter spremljanje
in izvedba postopkov priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Prav
tako bo treba na podlagi dosedanjih izkušenj koordinirati in izboljšati postopek izdaje javnih
listin in priprave študentskih izkaznic.
Na področje izobraževanja sodi tudi izvedba dela postopkov prijavno-informacijske službe, kar
je podrobneje predstavljeno v okviru poglavja Nacionalno pomembne naloge.
Področje raziskovanja
Poleg tekočega dela v okviru zadolžitev prorektorata za znanstveno-raziskovalno in razvojno
delo, so za leto 2005 načrtovane naslednje aktivnosti:
1. Dopolnitev pregleda raziskovalnih projektov in programov po članicah s podatki o tržnih in
mednarodnih projektih.
2. Izboljšanje informiranja članic UP o razpisih raziskovalnih projektov, še zlasti na področju
mednarodnih razpisov s področja raziskovanja, kar bi poskušali vzpostaviti z EIC Koper pri
članici UP ZRS.
3. Koordinacija pri prijavljanju raziskovalnih projektov na tekoče razpise, kjer je potrebno.
4. Vodenje postopka za podeljevanje priznanj na podlagi univerzitetnega Pravilnika o
priznanjih UP.
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5. S pridobitvijo pisarne prorektorja za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v stavbi UP
se tudi fizično prevzame skrb nad arhivom za znanstveno-raziskovalno dejavnost.
Mednarodno sodelovanje
Služba za mednarodno sodelovanje bo tudi v letu 2005 skrbela za koordinacijo
mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja UP in članic.
Področja, ki jih pokriva služba so predvsem:
1. programi mobilnosti,
2. vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z domačimi in tujimi univerzami,
3. koordinacija obiskov tujih delegacij in gostujočih učiteljev na UP,
4. vodenje evidence sklenjenih pogodb in sporazumov o sodelovanju med članicami in tujimi
fakultetami,
5. skrb za sklepanje pogodb in sporazumov o sodelovanju med UP in tujimi univerzami,
6. obveščanje članic o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi
izobraževalnimi institucijami,
7. skrb za predstavitev in promocijo UP v tujini ter vključevanje UP v mednarodna združenja,
8. posredovanje informacij o možnostih študija tujih študentov na UP, skrb za vsebino in
objavo informacij s področja mednarodnega sodelovanja na spletni strani UP.
Prioritetne naloge službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje v letu 2005 so
opredeljene v poglavju 4.2.1.
Področje kakovosti
Naloge na področju kakovosti so povzete v poglavju 4.2.3, kjer so predstavljene naloge
univerzitetne Komisije za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega,
raziskovalnega in umetniškega dela na UP za leto 2005.
Kadrovsko področje
1. V letu 2005 načrtujemo nadaljnje izvajanje nalog kadrovskega področja:
 povečanje ažurnosti pri izvajanju nalog kontrole postopkov s področja delovno
pravnih razmerij (razpisi prostih delovnih mest, izvajanje postopkov sklepanja
delovnih razmerij, sklepanje pogodb o zaposlitvah in drugih postopkov izvajanja
pravic in obveznosti delodajalca do zaposlenih),
 nadaljnje spremljanje kadrovske evidence zaposlenih na UP,
 zagotavljanje koordinacije in skrbništva nad delom delovnih skupin organov UP
imenovanih za pripravo splošnih aktov s področja delovne zakonodaje. V tem letu se
načrtuje sprejetje dveh pomembnih aktov s tega področja; Akta o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest na UP, ki bo skupaj s kadrovskimi načrti nadaljnja podlaga
za organiziranost in zaposlovanje na ravni UP ter Pravilnika o napredovanju delavcev
na delovnem mestu, ki bo zagotovil vzpostavitev enotnega sistema napredovanja
delavcev na UP,
 načrtuje se sprejem nekaterih drugih splošnih aktov s področja delovnih razmerij,
kateri so delno pogojeni z novo zakonodajo (Pravilnik o nagrajevanju delavcev,
Pravilnik o postopkih sklenitve delovnega razmerja na UP…).
2. Za zagotovitev izvedbe nalog v letu 2005 na ravni tajništva UP podanih v tabeli si kot
pomemben cilj letnega programa dela postavljamo vzpostavitev strokovnih služb in
sektorjev za posamezna področja dejavnosti tajništva UP. V letu 2005 znotraj tajništva UP
predvidevamo pet zaposlitev in nekaj notranjih prerazporeditev, ki bodo omogočile
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postavitev in delovanje strokovnih služb. Predvidene zaposlitve pravnika, računovodje,
svetovalca za investicije in dveh višjih strokovnih sodelavk naj bi se realizirale v prvi
polovici leta 2005.
V letu 2005 bo začel z delovanjem RIC UP, v marcu 2005 bo vodenje RIC UP prevzel
predstojnik centra, izbran na internem razpisu UP. Skladno zastavljenimi cilji RIC UP,
razpoložljivimi finančnimi sredstvi in prostorskimi pogoji se v tem letu načrtuje še
zaposlitev sistemskega administratorja.
3. Med pomembnimi cilji je tudi informatizacija na kadrovskem področju, ki vključuje
vzpostavitev skupne programske opreme za vodenje kadrovske evidence. To bo tudi ena
od prioritetnih nalog RIC UP-a, ki bo začel delovati v letu 2005. Pri vzpostavljanju skupne
programske opreme bo v vsebinskem delu vključena tudi kadrovska služba UP in
kadrovske službe članic UP. Ob aktivnostih, ki so na tem področju že potekale v letu 2004,
bo treba v letu 2005 dodatno uskladiti različne želje in potrebe članic UP. Skupna
programska oprema bo omogočila učinkovitejše zbiranje in obdelavo podatkov na ravni
univerze ter olajšala pripravo kadrovskih analiz za interne potrebe (vodstvo UP, organi in
komisije UP ipd.), potrebe članic UP ter za ustanovitelja.
Pravno področje
Prioritetne naloge so vezane na svetovanje vodstvu uprave pri urejanju in zagotavljanju
zakonitosti delovanja univerze:
1. zakonsko določena opravila na osnovi regulative RS in EU na področju visokega šolstva in
raziskovalnega področja,
2. zakonsko določena opravila, ki jih določa področna zakonodaja: delovno pravna, javna
naročila, varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja, stvarno pravna idr,
predvsem priprava izvedbenih predpisov in navodil za delovanje, priprava poročil,
3. priprava internih pravnih aktov na področjih, ki še niso urejena s podstatutarnimi akti,
4. pravna pomoč pri delovanju vseh organov univerze in njihovih delovnih teles, pomoč pri
pripravi sklepov,
5. pogodbe ali sporazumi o sodelovanju med članicami in drugimi pravnimi osebami,
6. sodni postopki,
7. urejanje vpisov v sodni register,
8. svetovanje in podpora v pravnih vprašanjih na drugih področjih delovanja UP.
Področje financ in računovodstva
Na finančno računovodskem področju načrtujemo v letu 2005 poleg rednih aktivnosti ter
računovodskih in drugih poročil, ki jih moramo zagotavljati ob zakonsko določenih rokih
skladno z veljavnimi predpisi na tem področju, vzpostaviti predvsem:
1. Ustrezen sistem ugotavljanja in razporejanja potrebnih denarnih sredstev za tajništvo UP
in članice UP z uvedenim novim sistemom financiranja ob uveljavitvi »Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerze od leta 2004 do leta 2008«.
2. Vzpostaviti mehanizme kontrole porabe razporejenih sredstev na ravni UP.
3. Vzpostaviti kakovostno računovodsko analizo na ravni UP, s katero bomo lahko sproti
ugotavljali ugodnost, ki jo izražajo računovodski podatki z namenom iskanja izboljšav kot
podlag za usmerjanje prihodnjega delovanja. Namen analiziranja računovodskih informacij
UP, njenih članic in uprave je pripravljanje podatkov za nadziranje ali odločanje vodstva
univerze o delovanju UP in njenih članic.
4. Priprava ustreznih navodil za delo članicam UP za poenotenje procesov dela in sistema
zunanjega in notranjega poročanja. Okrepiti je potrebno svetovalno funkcijo in podporo
članicam UP v smislu koordiniranja financ in računovodstva na ravni UP ob spremljanju
zakonodaje na finančnem in računovodskem področju ter obvladovanju davčne
zakonodaje.
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5. Postaviti enotna izhodišča za uvedbo enovitega informacijskega sistema na področju
finančno računovodske funkcije univerze kot celote. Z ustanovitvijo RIC UP načrtujemo v
letu 2005 postavitev celovitih zasnov pri uvedbi enotnega informacijskega sistema, ki bo
vključeval tudi finančno-računovodski modul in s tem omogočal dostop do vseh podatkov
na ravni UP na enem mestu ter predvsem zadostil zahtevam veljavne zakonodaje glede
zagotavljanja enovitih davčnih, knjigovodskih (npr. ena glavna knjiga) ter drugih evidenc
na ravni UP. Glede na zahtevnost in kompleksnost potrebnih aktivnosti bo nujno
sodelovanje finančno računovodskega področja in računalniško informacijskega področja
pri izdelovanju in razvijanju informacijskega sistema za izvajanje finančno računovodskih
opravil, odločanje, načrtovanje in poročanje.
Univerzitetni protokol, odnosi z javnostmi in promocija
Poleg tekočih nalog so za leto 2005 načrtovane naslednje naloge:
1. Univerzitetni protokol:
 Priprava in sprejem Pravilnika o univerzitetnem protokolu: UP ima na področju
protokola razvejano dejavnost, tako na nacionalni kakor tudi na mednarodni ravni, zato
je potrebno oblikovati univerzitetna protokolarna pravila, ki bodo vzpostavila enoten
standard in priporočila delovanja tako na ravni rektorata in tajništva UP, kakor tudi na
ravni članic UP. Služba za protokol bo zato oblikovala Pravilnik o univerzitetnem
protokolu, ki bo opredeljeval pripravo, izvedbo, medsebojno sporazumevanje in
komuniciranje z javnostmi pri izvedbi univerzitetnih prireditev, konferenc in simpozijev,
sprejemih in drugih univerzitetnih dogodkih. Omenjeni pravilnik bo hkrati opredelil tudi
uporabo protokolarnih oblačil in insignij ter protokolarnih daril.
 Naslednja pomembna naloga na področju univerzitetnega protokola bo izdelava
Navodil in priporočil za oblikovanje vsebine in form slovesnih sej in drugih pomembnih
prireditev, ki bodo priporočena za uporabo na ravni celotne UP.
 Oblikovanje in izvedba univerzitetnih priznanj in protokolarnih knjig (častni doktorji in
senatorji).
2. Odnosi z javnostmi: Na področju odnosov z javnostmi bomo gojili in razvijali dosedanje
pristope in vrste komuniciranja. Posebno pozornost bomo namenili spodbujanju pojavnosti
UP na strokovnem področju, predvsem v strokovnem in specializiranem tisku in ostalih
medijih.
 Orodja komuniciranja vključujejo vzpostavitev učinkovitega in ažurnega interaktivnega
komunikaciranja preko univerzitetnih spletnih strani, proaktiven odnos do medijske in
drugih javnosti ter ohranjanje dosedanje ravni prisotnosti v medijih in razvoj oblik
kontinuirane prisotnosti v medijih.
 Načrtovane tiskovine za potrebe komuniciranja z javnostmi: priprava publikacije Odprta
obzorja – vodnik po študijski programih UP, Program UP s predstavitvijo programa
članic UP, priložnostne manjše tiskovine za potrebe posameznih dogodkov in
prireditev.
 Načrtovane aktivnosti na področju odnosov z javnostmi obsegajo komunikacijo z mediji
(tiskovne konference ob pomembnih dogodkih in prelomnicah, tematske okrogle mize,
tematske televizijske in radijske oddaje, prispevki in pogovori z vidnimi predstavniki) in
komunikacijo z zainteresiranimi javnostmi
(tematske okrogle mize, posveti in
konference).
3. Promocija: Na področju promocije UP je načrtovana izdelava večjezične temeljne
predstavitvene publikacije UP.

4.10 Univerzitetni šport
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Prizadevanja študentov in športnih pedagogov na UP so, da se organizacijsko združi program
redne športne vadbe in program rekreativne vadbe za študente. V ta namen deluje
Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP).
Dosedanje aktivnosti so temeljile predvsem na zagotavljanju rekreativne vadbe in
organiziranju državnih in medfakultetnih športnih tekmovanj.
Univerzitetna športna zveza Primorske je članica Slovenske univerzitetne športne zveze
(SUSA), ki na nacionalni ravni združuje vse tri slovenske univerze (Univerzitetno športno
zvezo Ljubljana (UŠZL), Univerzitetno športno zvezo Maribor (UŠZM) in Univerzitetno športno
zvezo Primorske (UŠZP).
Preko nacionalne univerzitetne zveze (SUSA) je Univerzitetna športna zveza Primorske
članica vseh pomembnejših nacionalnih športnih združenj (OKS, FS, …), kakor tudi evropskih
(EUSA) in svetovnih (FISU) univerzitetnih športnih združenj. To nam daje pravico za
organiziranje nacionalnih, evropskih in svetovnih univerzitetnih tekmovanj.
Cilj UŠZP je študentom zagotoviti pester, kvaliteten in cenovno dostopen program športnorekreativne vadbe.
Na podlagi analize dosedanjega stanja na področju organiziranja športne vadbe in rekreativne
vadbe za študente, je za študente UP oblikovan celovit in enoten program športno –
rekreativne vadbe in je namenjen študentom vseh letnikov.
Z enotnim pristopom in skupnim programom športno – rekreativne vadbe tako dosegamo
večjo racionalizacijo stroškov najema športnih dvoran, organizacijskih stroškov in s tem
posredno zadostimo tudi bistvenim pogojem za interes študentov, t.j.: pestrost, kvaliteta in
cena programov.
Dejavnosti:
• rekreativna vadba za študente UP,
• univerzitetna liga (košarka, mali nogomet, odbojka),
• tečajne oblike športne vadbe,
• univerzitetne ekipe.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Pridobiti ustreznejše
termine v razpoložljivi
športni infrastrukturi:
telovadnice ter druge
prostore za rekreativno
vadbo.

Povečati strokovnost
kadra.

Povečati ponudbo
športnih aktivnosti.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

- Dogovor s pristojnim
ministrstvom in Gimnazijo
Koper za uporabo
telovadnice na Goriški ulici v
Kopru.
- Dogovor z Mestno občino
Koper in Zavodom za šport
MOK za uporabo ŠD
Bonifika.
- Dodatno izobraževanje
obstoječega kadra.
- Usposabljanje strokovnih
kadrov za vodenje tečajnih
oblik.
K sodelovanju pritegniti
kadre ter organizacije ki se
ukvarjajo s športom (na
regionalni in nacionalni
ravni).

Več razpoložljivih terminov
v primernejših terminih za
študente in s tem povečanje
udeležbe študentov.

- Proračun RS (sredstva
iz Uredbe namenjena za
univerzitetni šport).
- Proračun lokalne
skupnosti.
- Lastna sredstva UŠZP.

- Večja kakovost izvedenih
programov.
- Boljša ponudba športnih
aktivnosti.
- Večja udeležba študentov.
- Vzpostavitev stika in
sodelovanja z regionalnimi
športnimi organizacijami –
najmanj tremi.
- Več udeležbe s strani
študentov – prostovoljcev
(10 študentov)

Proračun RS (sredstva
iz Uredbe namenjena za
univerzitetni šport).
Lastna sredstva UŠZP.
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- Proračun RS (sredstva
iz Uredbe namenjena za
univerzitetni šport).
- Proračun lokalne
skupnosti.
- Prihodki od izvajanja
dejavnosti.
- Lastna sredstva UŠZP.
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Pridobiti več finančnih
sredstev za izvajanje
programa športnorekreativne vadbe.

Pridobitev organizacijskih
podlag in vsebinskih
jeder za vzpostavitev
centra za šport.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

- Pridobiti sponzorje
(generalno sponzorstvo).
- Uvedba sofinanciranja
programa s strani
udeležencev.
- Prijava na razpise (FŠ,
MŠŠ).
Priprava elaborata za
vzpostavitev centra za šport.

Nabava športnih rekvizitov
(teniški loparji, mize za
namizni tenis, nogometne
žoge, dresi).

- Sponzorska in
donatorska sredstva.
- Lastna sredstva UŠZP.
- Prihodki od izvajanja
dejavnosti.

Dejansko poenotenje
univerzitetnega športa na
ravni celotne univerze.

Proračun RS, drugo.

4.11 Interesna dejavnost študentov
4.11.1 Interesna dejavnost študentov na Univerzi na Primorskem
Pretežni del interesnih dejavnosti študentov na UP se v okviru programov interesnih
dejavnosti študentov UP odvija preko Študentske organizacije Univerze na Primorskem, na
posameznih članicah pa preko študentskih društev, ki delujejo v ta namen (UP FM – Društvo
ŠTORM, UP PEF – Društvo SIRENA, UP FHŠ – Društvo H-UM, UP Turistica – Društvo
DOŠT).
Cilj zagotavljanja interesnih dejavnosti študentov na UP je vzpodbujanje študentov za
pridobivanje dodatnih znanj in veščin pri neformalnem izobraževanju. Velikokrat pomeni
interesno udejstvovanje študentov dobro dopolnitev teoretičnih znanj in aplikativna uporaba
le-teh.
Pestra in kakovostna ponudba interesnih dejavnosti za študente pa pomeni tudi konkurenčno
prednost UP, saj s tem omogoča zainteresiranim študentom dodatno udejstvovanje na
področjih, ki jih zanimajo.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v
letu 2005

Pričakovani rezultati v
letu 2005

Informiranje študentov o
možnostih vključevanja v
interesno dejavnost na
univerzi.

Izdelava spletne info
predstavitve, ki bo na
enem mestu zagotavljala
celoten pregled nad
interesno dejavnostjo
študentov na univerzi.

Koordiniranje
medfakultetnih in
univerzitetnih dejavnosti.

Vzpostavitev
programskega sveta na
ravni univerze.

Priznavanje posebnega
statusa študentom
športnikom, kulturnikom,
umetnikom in drugim, ki so
dejavni na področju
zagotavljanja obštudijskih
dejavnosti.

Pravilnik UP o kriterijih za
priznavanje posebnega
statusa študentom
športnikom, kulturnikom,
umetnikom in drugim, ki so
dejavni na področju
zagotavljanja obštudijskih
dejavnosti (pridobitev
posebnih KT).

- Večja informiranost
študentov o možnostih
udejstvovanja pri interesnih
dejavnostih.
- Povezovanje študentov
med članicami in večja
preglednost ponujenih
dejavnosti.
- Izdelava univerzitetnega
programa interesnih
dejavnosti.
- Usklajena in racionalna
izvedba dejavnosti na
članicah.
- Večja aktivnost študentov.
- Aktivnim študentom
»prijazna« univerza.

96

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS

Proračun RS,
Drugo.

Proračun RS.
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4.11.2 Interesna dejavnost študentov stanovalcev Študentskih domov
Cilji stanovalcev Študentskih domov so v letu 2005 usmerjeni na področje športa in rekreacije
ter kulture in družabnih aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.
Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti študentov zagotavlja MŠZŠ v vrednosti 800 SIT
na študenta, ter razni sponzorji.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2005

Kulturno udejstvovanje
študientov v prostem času.
Druženje in spoznavanje
študentov.

- Nakup abonmajskih
vstopnic za kino predstave.
- Organizacija in izvedba
brucovanja.
- Priprava in izvedba
turnirja v šahu in taroku.
- Potiskava majice z
logotipom Študentskega
doma..
- Pridobitev skupnega
prostora, namenjenega
športu in rekreaciji.
- Nakup fitnes opreme in
ostalih športnih rekvizitov.
- Organizacija različnih
športnih aktivnosti
(košarka, nogomet,
odbojka).
- Organizacija športih iger
med posameznimi domovi.
- Postavitev kolesarnice za
varno shranjevanje koles.

Spodbujanje športnega
udejstvovanja študentov.

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Kulturno udejstvovanje
študentov.
Aktivno druženje in
medsebojno
spoznavanje študentov
– stanovelcev
Študentskih domov.
Aktivno športno
udejstvovanje študentov
– stanovalcev
Študentskih domov.

Proračun RS,
proračun lokalne skupnosti,
drugo

4.12 Druga dejavnost univerze
4.12.1 Računalniško-informacijski center UP (RICUP)
Za razvoj informatizacije univerze je UP ustanovila Računalniško informativni center
Univerze na Primorskem (RIC UP). Pristojnosti in pravila delovanja RIC UP-a so opredeljene
skladno z elaboratom o delovanju RIC UP, aktom o začasni sistemizaciji, letnim programom
dela in finančnim načrtom RIC UP-a za leto 2005. Cilji, ki jih bo center v okviru svojega
delovanja zagotavljal, so zlasti: zagotavljanje varnostne politike informacijskega sistema na
ravni UP, širjenje komunikacijske infrastrukture članic, dopolnjevanje opreme članic, skrb za
uvajanje skupnih informacijskih standardov na vseh članicah UP ter zagotavljanje
informacijske podpore službam v okviru tajništva UP. V ta namen bodo poleg lastnih sredstev
članic, uporabljene tudi vse možnosti, ki jih bodo ponujali različni nacionalni in mednarodni
razpisi. V skladu z razpisi ministrstev, bo RIC UP skrbel tudi za koordinacijo nabave
računalniške in programske opreme na članicah in UP v celoti.
Center bo tako v bodoče bistveno pripomogel k realizaciji Strateškega načrta informatizacije
UP, s tem boljšemu povezovanju in sodelovanju med članicami UP kot tudi sodelovanje članic
z organi UP, kar vodi v ustreznejšo harmonizacijo strategije informatike UP s poslovno
strategijo UP. Delovanje RIC UP-a je prostorsko zagotovljeno v Kopru na Garibaldijeva ulici
18 a, za kar je bila nepremičnina skladno z investicijskim načrtom UP tudi pridobljena in v ta
namen obnovljena.
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4.12.2 Center za jezike in medkulturno komunikacijo (CJMK UP)
UP je ustanovila Center za jezike in medkulturno komunikacijo za potrebe jezikovnega
izobraževanja in medkulturne komunikacije (slovenščina za tujce, učenje jezikov v študijskih
programih s tujimi univerzami, tuji jeziki kot izbirni predmeti v študijskih programih). Podlaga
ustanovitvi tega centra je aplikativni projekt LABICUM, Ciljni raziskovalni program Jezik kot
socialna kohezija in človeški kapital ter bilateralni program sodelovanja s Francijo Proteus. UP
se pridružuje izzivom vključevanja Slovenije v evropske tokove, kjer sta znanje jezika in
medkulturne komunikacije temeljna pogoja za uspešno delovanje posameznika in strokovnih
skupin. V nadaljevanju dela bomo razvili dejavnosti, ki bodo prispevale k boljšemu
študijskemu in delovnem uspehu študentov. Med cilji usposabljanja vseh diplomantov UP je
obvladovanje vsaj dveh tujih jezikov na 3. ali 4. ravni evropskih stopenj (višja raven in raven
učinkovitosti).
Obstoj centra pa bo nedvomno zaznamoval prostor, v katerem bo deloval, saj bo s kroženjem
študentske populacije, prisotnostjo tujih in domačih ekspertov ter organizacijo mednarodnih
srečanj oblikoval poseben utrip sobivanja s prebivalci v okolju. Zasnova delovanja centra se z
širjenjem ponudbe na trg znanja vključuje v integralno razvojno strategijo regije in
vseživljenjsko učenje / izobraževanje državljanov (kandidatura Phare Vseživljenjsko učenje).
4.12.3 Center za karierno spremljanje diplomantov
V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje želi UP razviti tudi Center za karierno
spremljanje diplomantov. Namen centra je spodbujati mobilnost, iniciativnost, medkulturno
učenje in solidarnost z namenom, da bi prispeval k oblikovanju Evrope in krepitvi evropske
zavesti med mladimi. Ob tem bi študentom ponujali tudi druge projekte na lokalni ravni za
reševanje skupnih problemov mladih pri uporabi izkušenj, ki so jih pridobili med opravljanjem
dela v evropskih prostovoljnih službah. Ob tem moramo posebej izpostaviti program AISEC,
izmenjavo študentske prakse in drugo.
Prioritetna naloga centra ob spremljanju študentov že v času študija (tutorstvo, strokovna
praksa, vključenost v raziskovalno delo UP) bo usmerjena v delovanje in dostopnost podatkov
»on-line« informativne službe o kariernih priložnostih, ponudbah in povpraševanjih trga dela.
Ob tem bo center študentom predstavil elemente učinkovitosti nastopa na trgu dela ter jim
omogočil pridobitev temeljnih veščin za aktivno in učinkovito iskanje zaposlitve ter
samozaposlitve mladih.
Skladno z zahtevami bolonjske deklaracije, bo center po sistemu ocenjevanja (ECTS)
omogočal čim širšo mobilnost in kasnejšo zaposlovanje študentov.

4.13 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Prostorske razmere, v katerih delujejo članice, UP so neustrezne.
V proračunskih sredstvih TRP (postavka Novi strukturni in investicijski programi v visokem
šolstvu) je sicer iz tako imenovanega »Tretjega šolskega tolarja« UP dodeljenih do leta 2008
okoli 3,5 mrd SIT, vendar je nekaj sredstev že preusmerjenih drugam, kar pomeni, da UP v
prihodnjih letih ne bo uspela zagotoviti ustreznih prostorov za svoje delovanje. Najemnine, ki
jih plačujejo članice UP, se resno zajedajo v materialne stroške delovanja UP in sredstva trga.
Podlaga za pripravo investicijskega načrta UP 2004/05 so naslednji dokumenti:
• Temeljni razvojni programi (2003 – 2008, postavka 3311-02-2415 proračuna RS);
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•
•
•

Osnove za investicijski načrt, obravnavan na 2. seji UO UP dne 05.09.2003;
Evidenca o načrtovanju gradenj in delitve proračunskih sredstev na Uradu za investicije
MŠZŠ,
Protokol o prenosu investicij z MŠZŠ na UP z dne, 6.9.2004 v skladu z Uredbo o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic Univerze od leta 2004 do leta 2008.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Vzpostavitev prostorskih
pogojev za izvajanje
študijske dejavnosti
UP VŠZI, UP FHŠ,
Rektorata, UP PEF, UP
FM, UP Turistice, UP
PINT, UP ZRS in UP ŠD.

- Pridobivanje projektne in gradbene
dokumentacije.
- Izvajanje GOI del.
- Načrtovanje ustreznih prostorskih rešitev
za potrebe izvajanja študijske, raziskovalne
in druge dejavnosti UP (Invest Biro Koper,
Servitski samostan v Kopru, Univerzitetni
Kampus Livade Izola, študentski dom v
Kopru).

- Zaključek GOI del in opreme UP
VŠZI – Bolnišnica Izola.
- Pričetek gradnje UP FHŠ in
rektorata – Armerija foresterija.

Vzpostavitev prostorskih
pogojev za delovanje RIC
UP, CJMK UP, UIP in UP
ŠD.

- Pridobivanje projektne in gradbene
dokumentacije.
- Izvajanje GOI del.
- Iskanje ustreznega prostora za delovanje
UIP.
- Pridobiti ustrezne rešitve.

- Zaključek obnove prostorov RIC
UP Garibaldijeva ulica v Koper.
- Začetek obnove prostorov UP
CJMK Drevored 1. maja v Izoli.

4.13.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta 2003 do leta 2005, ki so v tabeli 17
označeni s potemnjenim poljem, je bil sprejet na 6. redni seji upravnega odbora UP 25. maja
2004.
Ostale investicije oz. priprave investicijskih načrtov se v letu 2005 financirajo izključno iz
lastnih sredstev članic.

Tabela 17: Načrt izvedbe investicij za leto 2005 po potrjenem investicijskem programu UP –
proračunska sredstva s korekcijami
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Namem.
prostora

UP FHŠ
UP

UP

Objekt

Obnova,
gradnja:
Armerija
Foresterija
–
Aneks

PEF

Obnova
rektorata
in pisarn
na
Muzejske
m trgu
Obnova

UP PEF
In UP FM

Skupna
knjižnica

UP PEF
UP FM

Obnova 3.
stavbe za
potrebe
PEF in FM

UP VŠZI

Obnova in
novogradn
j:
Bolnišnica
Izola
Obnova:

UP

UP
Turistica

UP

SKUPAJ
GRADNJE
– velja
korekcija

CJMK UP,
Izola
Novograd
nja:
novi šolski
objekt na
območju
Korotan
Odkup in
bnova:
RIC UP,
Koper
Gradnje
po TRP
3.946.439
korekcija
3.862.252

Investicija,
načrt del

Gradbena
dokument.
izvedba GOI
del –
pričetek
gradnje,
nakup
Preureditev
in ureditev
pisaren

Okvirna
vrednost
investicije
Izhodiščna
ocena
programa
1.500.000

2003 v 000
SIT

2004

2005

2006

2007 2008

realizacija

realizacija

Predvidena
realizacija

Po TRP

48.937

23.221

511.000

Načrtovano
MŠZŠ v
prorač.
362.000

32.938
9.252

9.252

34.144.

23.369

10.000

10.956

Gradbena
dokoment.
izvedba GOI
del – prva
faza
Dokončanje
GOI del,
nabava
opreme

250.000

2.369

1.270

225.000

766.488

162.000

283.217

101.000

Gradbena
dokument.
izvedba GOI
del
Gradbena
dokument.
pričetek GOI
del *

150.000

Projektna
dokumentaci
ja in izvedba
GOI del

dokončanje
GOI del

34.144

50.000

Ni
opredeljeno

10.000
(nerealiziran
o)

10.000
(prenos iz
2004)

22.000

12.582

3.418

362.004

432.095

898.191

653.530

2.254.149

korekcija:
256.883

korekcija:
397.095
realizirano
354.453

Nerazporeje
no
291.530

korekcija:
1.669.710

32.938
sredstva
VSK

korekcija:
887.000
(42.671 iz
leta 2004)

* Na osnovi ocene vrednosti investicije bo UP sklenila s članico dogovor o skupnem vlaganju v novogradnjo
(razmerje med deležem proračunskih sredstev in sredstev članice), s posebnim poudarkom na prioritetah ob
morebitni reviziji investicijskega programa v drugi polovici koledarskega leta.

Tabela 18: Načrt izvedbe investicij za leto 2005 – načrtovanje članic UP iz lastnih sredstev
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Namembnost prostora

UP Turistica

Novogradnja:

UP ZRS

novi šolski objekt na
območju Korotan
Obnova:
Ribiška šola Piran

UP FM

Obnova:

UP
UP ZRS

Servitski samostan
Koper
Novogradnja:

Investicija
(kaj se bo delalo)

Vrednost
investicije v letu
2005 v mio SIT

Viri sredstevsredstva
članic v letu
2005 (v %)

Ni podatka

Ni podatka

Obnova stavbnega pohištva,
elektroinstalacije, pleskanje,
oprema prostorov

Ni podatka

100

Pridobivanje uporabniške
pravice, priprava projektne
dokumentacije

Ni podataka

100

Priprava projektne
dokumentacije

Ni podataka

Kampus Livade
Izola
UP FM

Najem:
Stavba Invest Biro
Koper

Izdelava prostorske preverbe in
ocen vrednosti stavbe, priprava
dokumentacije za morebiten
odkup

3.000

100

4.13.2 Nakup opreme
Tabela 19: Načrt nakupa opreme za leto 2005
Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme
v letu 2005 v mio
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v
letu 2005 (v %)
MVŠZT
članica
projekt

UP PEF
Laboratorijska oprema
Drugi didaktični
pripomočki
Video projektorji in
grafoskopi
Pohištvena oprema
Nabava računalniške
strojne in programske
opreme
Nabava telefonskih
aparatov in faks naprave

pedagoška
pedagoška

5
1

pedagoška

1,5

pedagoška
pedagoška,
raziskovalna in
druga
druga

1,5
5,6

100
100
100
100
45

0,31

55
100

UP FHŠ
Tiskalniki
DVD - predvajalnik
geografske karte
LCD projektorji
grafoskopi
pohištvena oprema
GIS – geografski
informacijski sistem
jezikovni korpusi
kadrovski program
nadgradnja
računovodskega
programa in povezava s
kadrovskim
Informatizacija splošno
računalniki

pedagoški namen
pedagoški namen
pedagoški namen
pedagoški namen
pedagoški namen
drugo
pedagoški namen

0,4
0,08
0,15
0,5
0,15
0,8
1,5

60
100
100
60
100
100
100

pedagoški namen
drugo
drugo

0,4
1,5
0,5

100
100
100

pedagoški namen
pedagoški namen

1,5
1,5

80
60
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40
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Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme
v letu 2005 v mio
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v
letu 2005 (v %)
MVŠZT
članica
projekt

UP PEF
spletna stran

drugo

0,5

100

UP TURISTICA
Oprema – šolska učila,
oprema učilnic

10,9

59

41

Računalniška oprema

5,5

59

41

Drugo

1,8

59

41

UP ZRS
3 digitalni snemalci, 3
prenosni računalniki
Raziskovalna oprema
Prenosni računalniki 5
kom.
Skenerji 3
Snemalniki 5
3 računalniki in monitorji

1 printer

RM+

SPSS paket

Računalniška oprema
Računalniška in
komunikacijska oprema
Avtomatizirana
sekvenčna naprava
ALFExpress
Agarozna elektorforeza
PCR – gradientni
Namizna centrifuga in
tehnica
HPLC za sladkorje in
organske kisline
Samostoječa centrifuga
Avtomatizirana
sekvenčna naprava
ALFExpress
Agarozna elektorforeza
PCR – gradientni
Namizna centrifuga in
tehnica

Raziskovalna
oprema
Za podvodno
arheologijo
Terensko delo v
arhivih doma in v
tujini ter

1,7

75

25

28

40

60

3

100

- izvajanje
telefonskih
javnomnenjskih in
tržnih raziskav
- izvajanje
telefonskih
javnomnenjskih in
tržnih raziskav
- izvajanje
telefonskih
javnomnenjskih in
tržnih raziskav
- izvajanje
telefonskih
javnomnenjskih in
tržnih raziskav
Drugo
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema

0,9

100

0,3

100

2

100

0,24

100

Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema

2
5

50
50

13 (če bodo
finančne
možnosti)
1

100

3,5

100

2

100

10

100

5

100

13

100

1

100

3,5

100

2

100
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Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme
v letu 2005 v mio
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v
letu 2005 (v %)
MVŠZT
članica
projekt

UP PEF
HPLC za sladkorje in
organske kisline
Samostoječa centrifuga
Knjižnične omare
Računalniška in
komunikacijska oprema
TMG komplet
Raziskovalna oprema za
GIS center

Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Drugo
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema
Raziskovalna
oprema

5

100

5

100

0.5
5

50

9

100

8

80

25

25

20

UP FM
Zamenjava »glavnega«
fotokopirnega stroja
IR5000
Zamenjava dotrajanih
delovnih postaj
zaposlenih
Zamenjava delovnih
postaj, namenjenih
študentom v knjižnici /
čitalnici
Nakup prenosnih
računalnikov za potrebe
predavateljev
Nakup videotopa
Vzpostavitev brezžične
povezave v omrežje FM v
veliki predavalnici in
knjižnici / čitalnici.
Nakup manjših avdiovideo naprav za študijski
proces
Programska oprema
Programska oprema
Nakup prenosnih
računalnikov
Programi za obdelovanje
podatkov
Pohištvo

Kopiranje
dokumentov za
vse zaposlene

3

80

20

Za zaposlene

5

50

50

Za študente in
obiskovalce
knjižnice

4

80

20

Priprava
predavanj

1,8

70

30

Izvedba predmeta 1

70

30

Izvedba predavanj 0,2

80

20

Izvedba predavanj 1,2

80

20

Strežniki
Za potrebe
kadrovske službe,
pisarne in
raziskovalcev
Za potrebe
raziskovalcev
Za potrebe
raziskovalcev
Izvedba predavanj

0,5

70

30

6

70

30

55

0

55

0

80

20

45

0,8

45

1
5,5

UP
5 računalniki
1 prenosni računalnik
5 monitorji
Zmogljivejši fotokopirni
stroj s tiskalnikom in
scannerjem
3 zmogljivejši tiskalnik
LCD projektor

Osnovna dejavn.
Osnovna dejavn.
Osnovna dejavn.
Osnovna dejavn.

1,0
0,4
0,3
2.5

100
100
100
100

Osnovna dejavn. 0,3
predstavitve
in 0,8
izobraževanje
Osnovna dejavn. 0,06

100
100

Osnovna
dejavnost

0.1

100

nakup programa vodenja vodenje
evidenc študentov
postopkov

4,5

1 manj zmogljiv tiskalnik
barvni
4 GSM aparati

100

UP ŠD
100

in
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Oprema

Namen opreme

Vrednost opreme
v letu 2005 v mio
SIT

Viri sredstev in njihov delež pri investiciji v
letu 2005 (v %)
MVŠZT
članica
projekt

UP PEF
arhiva

4.13.3 Investicijsko vzdrževanje
Tabela 20: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2005
Zap.
Št.
Opis in vrsta del
Vrednost
št.
prioritete
UP PEF
1.

1.

Sanacija steklene kritine atrija stavbe in
beljenje atrija.
Nujna popravila strešne kritine stavbe.

5.150.000 SIT

2.

2.

3.

3.

Beljenje predavalnic (4) in kabinetov (5) v
2. nadstropju in predavalnic (4) v 1.
nadstropju.
Brušenje in lakiranje parketa v
predavalnicah (4) 1. nadstropja.

1.200.000 SIT

4.

4.

5.

5.

Investicijsko vzdrževanje računalniške
opreme.

1.000.000 SIT

1

1

Vzdrževanje opreme

1

1

Garibaldijeva 18 - obnoviti streho, okna,
15.000.000 SIT
vrata, sanitarije, tlake v nekaterih prostorih.

2

2

Vzdrževanje analitske opreme Laboratorija
za prizkušanje oljčnega olja

7.000.000 SIT

3

3

Garibaldijeva 1 - tekoče vzdrževanje

3.000.000 SIT

4

4

Obnovitev in dopolnitev LAN v prostorih
Garibaldijeva 18

5.000.000 SIT

1

1

Vzdrževanje opreme

4.000.000 SIT

456.000 SIT

Predvideni viri
financiranja

Proračun RS – študijska
dejavnost
Proračun RS – študijska
dejavnost
Proračun RS –
študijska dejavnost in
raziskovalna dejavnost
Proračun RS – študijska
dejavnost in drugi prihodki
za izvajanje javne službe
Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe

UP TURISTICA
3.300.000 SIT

Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe

UP ZRS
Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe,
drugo

UP ZRS
Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe,
Drugo
Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe
Drugo
Proračun RS –
študijska dejavnost,
raziskovalna dejavnost in
drugi prihodki za izvajanje
javne službe

UP FM
2.800.000 SIT
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Zap.
št.

Št.
prioritete

Opis in vrsta del

Vrednost

Predvideni viri
financiranja

UP ŠD
1

1

Študentski dom Korotan v Portorožu –
sanacija vrat po celotni stavbi

11.000.000 SIT

Neproračunski viri

4.14 Sodelovanje z okoljem
4.14.1 Univerzitetni inkubator Primorske (UIP)
Družba (univerzitetni inkubator) je posebna vrsta podjetniškega inkubatorja, ki je namenjena
začetnemu podjetniškemu preverjanju idej študentov, raziskovalcev in profesorjev in vodi
projekte vključevanja in razvoja posameznega podjetja. Družba bo sledila ciljem UP in bo
uresničevala poslanstvo povezovanja akademske sfere in gospodarstva s ciljem spodbujanja
podjetniške kulture in ustanavljanja novih podjetij z visoko dodano vrednostjo med mladimi,
študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in prebivalci predvsem na območju Primorske.
Primorski univerzitetni inkubator (UIP) d.o.o. je podjetje, ki sta ga sprva ustanovila dva
družbenika in sicer UP in Gea College – Visoka šola za podjetništvo (v nadaljevanju GEAVŠP). Ustanovni kapital v višini 6.000.000 SIT je bil zagotovljen s strani Sveta zaupnikov UP
v višini 4.800.000 SIT in GEA-College – Visoke šole za podjetništvo v višini 1.200.000 SIT.
Poslanstvo podjetja je povezovati akademsko sfero in gospodarstvo s ciljem spodbujanja
podjetniške kulture in ustanavljanja novih podjetij z visoko dodano vrednostjo med mladimi,
študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in ostalimi prebivalci Primorske. Storitve
inkubatorja bodo omogočale razvoj novih podjetij iz podjetniških idej, ki bodo nastajale v
akademskem in gospodarskem okolju na Primorskem. Inkubator bo omogočal najprej razvoj
in testiranje idej znotraj inkubatorja, v kolikor pa se ideja izkaže za perspektivno, bo inkubator
pomagal ustanoviti podjetje ter omogočil rast podjetju v inkubatorju od 3-5 let. Storitve
inkubatorja bodo obsegale naslednje sklope: zagotavljanje poslovnih prostorov in poslovne
opreme po subvencioniranih cenah za delovanje podjetniških timov in podjetij, izobraževanje,
usposabljanje, mentorstvo, svetovanje, mreženje podjetij in druženje inkubirancev, skupna
promocija podjetij v inkubatorju, iskanje investitorjev za podjetniške ideje in ustanovitev sklada
semenskega kapitala za pomoč podjetjem pri ustanavljanju podjetij.
4.14.2 Svet zaupnikov UP
UP je nastala ob močni podpori širšega družbenega okolja in regije, v katero je umeščena.
Njen cilj je vzpostaviti mehanizme izmenjav in prenosa znanj ter oblik sodelovanja med UP in
drugimi subjekti na področju izobraževanja, kulture, športa in gospodarstva ter tako zagotoviti
razvoj na zanju temelječe družbene in gospodarstva.
Pri izvajanju svojih dejavnosti in načrtovanju študijskih vsebin sodeluje tako s predstavniki iz
gospodarstva, lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran in Sežana (Svet zaupnikov), kot s
področja kulture in športa (sodelovanje s ŠOUP pri izvajanju obštudijskih dejavnosti).
Svet zaupnikov je posvetovalno telo upravnega odbora UP, ki v vlogi programskega sveta za
sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi svetuje UP in sodeluje pri načrtovanju
in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne, znanstvene in umetniške uspešnosti ter
njenega temeljnega poslanstva. Svet zaupnikov pripravi program dela, ga obravnava na svoji
redni seji ter ga posreduje upravnemu odboru UP v sprejem.
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Osnova za pripravo programa so dogovori med UP in posameznimi partnerji/člani Sveta
zaupnikov ter v skladu s programom razvoja UP 2004 – 2008. Zaključki strateške konference
24. novembra 2004 so potrdili usmeritve UP pri sodelovanju z okoljem, spodbudili nadaljnje
vključevanje gospodarstva in lokalnih skupnosti v njene razvojne pobude ter utrdili pomen in
vlogo Sveta zaupnikov.
Svet zaupnikov bo deloval v podporo razvojnemu načrtu UP v letih 2004 - 2008 predvsem na
dveh področjih:
• v prenovi študijskih programov UP po smernicah Bolonjske strategije,
• pri utrjevanju vloge UP pri oblikovanju razvoja, regije in države (Lizbonska strategija),
• z vlaganjem v bivanjski in študentski standard UP.
V letih 2005 in 2006 bo Svet zaupnikov deloval pri uresničevanju programa razvoja teh
področij pri nalogah, ki bodo dogovorjene in usklajene s programom ter ovrednotene v
finančnem načrtu programa dela sveta zaupnikov, usklajeno s programom dela in finančnim
načrtom UP za posamezno leto. Sodelovanje zaupnikov pri iskanju prostorskih rešitev
univerze v obliki dodeljevanja ustreznih zemljišč za gradnjo in nepremičnin za prenovo (MO
Koper in Ob Izola) je omogočilo UP, da pridobi proračunska sredstva za investicije ter
kandidira na evropska sredstva na projektih, ki dopuščajo tudi investiranje v prostor
(univerzitetni inkubator, centri odličnosti in drugi razvojni centri).
4.14.3 Aktivnosti članic UP
Povezanost z okoljem je udejanjeno v mnogih projektih in dejavnostih članic UP.
UP FHŠ si je kot enega od pomembnejših ciljev zadala vzpostavljanje povezav znotraj UP, z
drugimi slovenskimi in tujimi univerzami (učiteljske in študentske izmenjave, oblikovanje
skupnih programov) ter drugih povezav (s kulturnimi in drugimi družbenimi ustanovami, mediji,
založniškimi, turističnimi in drugimi gospodarskimi subjekti idr.) v regionalnem, nacionalnem in
mednarodnem prostoru.
Kot je razvidno iz že načrtovanih oblik sodelovanja z okoljem, navedenih v drugih poglavjih, se
na tak način bogatijo študijske vsebine, dosega vključevanje raziskovalnega dela v študijski
proces, omogoča poklicno usmerjanje študentov (v okviru delovne prakse in projektnega dela,
organiziranega z različnimi institucijami iz ožjega in širšega okolja), omogoča mednarodno
primerljivost in povečuje zanimanje za fakulteto tudi v mednarodnem okviru, utrjuje
vključenost fakultete v lokalni, nacionalni, evropski in širši mednarodni prostor.
UP FM se vse od svojega nastanka zavzema za sodelovanje z gospodarstvom in z
visokošolskimi institucijami v domačem in mednarodnem prostoru. Sodelovanje z
gospodarstvom na lokalni ravni se postopno povečuje. Uspešno sodeluje s kadrovskimi
službami v podjetjih, v katerih študenti UP FM opravljajo strokovno prakso oziroma izdelujejo
svoja diplomska dela. V študijski proces se pogosto vključujejo tudi strokovnjaki iz
gospodarstva, medtem ko je sodelovanje na področju skupnih raziskovalnih projektov še
vedno premajhno.
UP FM namerava okrepiti sodelovanje z gospodarstvom pri svetovalnih projektih, pripraviti in
izvesti razvojne in raziskovalne projekte v interesu podjetij in drugih organizacij, vključiti
strokovnjake iz gospodarstva v raziskovalne projekte, katerih nosilec je UP FM, vključiti
visokošolske učitelje v projekte, ki jih izvaja gospodarstvo, povečati število gostov iz
gospodarstva na predavanjih in vajah, ustanoviti Center za sodelovanje z gospodarstvom, v
okviru seminarske dejavnosti ponuditi gospodarstvu kakovostna izobraževanja na področju
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tujih jezikov in drugih specializiranih področij in tako utrditi vlogo UP FM kot ponudnika
tovrstnih storitev.
Dobro sodeluje z obalnimi občinami in nekaterimi drugimi primorskimi občinami, še posebej z
Mestno Občino Koper. Občina podpira prizadevanja UP FM za pridobitev prostorov
Servitskega samostana za rešitev prostorske stiske fakultete, sodeluje pri različnih razvojnih
projektih, katerih nosilec je UP FM, nekateri strokovnjaki, zaposleni na MOK, aktivno
sodelujejo v izobraževalnem procesu na UP FM in tako prenašajo svoja znanja na študente.
UP FM dobro sodeluje z vsemi članicami UP pri pripravi razvojnih projektov in pri
Univerzitetnem inkubatorju Primorske, visokošolski učitelji z drugih članic pa aktivno
sodelujejo na njenih mednarodnih konferencah v programskih odborih. Posamezni
visokošolski učitelji z drugih članic se vključujejo tudi v izvajanje izobraževalnega procesa. Z
UP FHŠ sodeluje v mednarodnem projektu razvoja skupnega podiplomskega magistrskega
programa, katerega nosilec je Univerza v Vidmu in v mednarodnem projektu LABICUM.
UP FM je drugim visokošolskim institucijam v Sloveniji poslala pobudo za sodelovanje na
področju mobilnosti študentov v Sloveniji. Glede na dober odziv pričakuje, da se bo v letu
2005 poglobilo sodelovanje z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani in načrtuje sodelovanje še
dvema institucijama s podobnimi programi.
Sodelovanje z institucijami v tujini poteka predvsem v okviru mednarodnih programov
Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS in drugih bilateralnih pogodb. Oblike
sodelovanja so podrobneje predstavljene v poglavju 4.2.1.
UP PEF se s svojo osnovno dejavnostjo vključuje v okolje, v katerem deluje tako, da se
povezuje z vrtci, šolami in drugimi zavodi na področju izobraževalnega, znanstveno
raziskovalnega in umetniškega dela. S svojim raziskovalnim delom in programi usposabljanja
pa se povezuje tudi z gospodarstvom in ostalo zainteresirano javnostjo. Povezovanje z
Mestno občino Koper sicer poteka, vendar pogrešamo izkoriščanje številnih možnosti, ki jih
fakulteta nudi.
UP PEF sodeluje s članicami UP, sodelovanje z Univerzo v Ljubljani pa je urejeno s krovnim
sporazumom z UL (dodatni sporazumi z različnimi članicami UL). Posebej intenzivno in
zgledno je sodelovanje s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto
Univerze v Mariboru. V skladu z razvojem visokega šolstva v Evropi in v sodelovanju z
omenjenima sorodnima fakultetama načrtujemo prenovo obstoječih študijskih programov.
UP PEF sodeluje v lokalnem okviru z osnovnimi šolami in vzgojno varstvenimi organizacija –
vrtci na območju Obalnih občin Koper, Izola in Piran. V okviru projekta Partnerstvo fakultet in
šol pa se sodeluje s številnimi osnovnimi oziroma srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi iz
cele Slovenije. V partnerstvo je vključenih več kot sto šol in vrtcev.
UP TURISTICA si na področju vzpostavljanja povezav in sodelovanja z okoljem prizadeva za
dobro sodelovanje z gospodarstvom preko izvajanja delovne prakse študentov, razvoja
trening centrov šole na različnih lokacijah v Sloveniji, skupnih nastopov pri oblikovanju in
prijavi razvojnih in aplikativnih projektov doma in v tujini in priprave ter izvajanja študijskih
programov za izpopolnjevanje in usposabljanje.
Z lokalno skupnostjo sodeluje pri investiciji UP Turistice v novi objekt v Korotanu in pri
pregledu razvoja piranske občine na področju turizma (skupna študija UWE Bristol in
Turistice).
S članicami UP sodeluje pri razvoju skupnih študijskih programov, izmenjavi študentov in
učiteljev in pri razvoju ter prijavi skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov.
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Z drugimi inštituti, fakultetami in univerzami v Sloveniji UP TURISTICA sodeluje na
investicijskem kadrovskem in programskem področju.
S tujimi institucijami sodeluje na področju izmenjav učiteljev in študentov v okviru evropskih
programov mobilnosti.
UP Turistica se pri svojem delu povezuje tudi z javnimi službami v Sloveniji, kot npr.
Ministrstvo za gospodarstvo, Slovenska turistična organizacija, Združenje za turizem in
gostinstvo pri GZS, Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS in Turistična zveza Slovenije.
Cilj UP VŠZI je povečati kakovost študijskega programa, zato namerava še dodatno izboljšati
sodelovanje in razširiti mrežo učnih baz po vsej Sloveniji in sodelovati z visokošolskima
sorodnima šolama v Sloveniji ter z ostalimi visokošolskimi institucijami doma in v
mednarodnem prostoru.
V letu 2005 pripravlja v sodelovanju z Novogoriško bolnišnico, Visokošolskim središčem Nova
Gorica, Regijsko razvojno agencijo Nove gorice dislocirani oddelek UP VŠZI v Novi Gorici, ki
bo omogočil študij študentom iz te regije ter izobraževanje v učnih bazah iz Novogoriške
regije. Na ta način bo UP VŠZI začela sodelovati z zdravstvenimi ustanovami in ostalimi
zavodi iz Severne Primorske in tako svoje učne programe širila tudi v to regijo, iz novih učnih
baz pa bo pridobivala dodatno praktično znanje, ki ga bo koristno uporabila v svojih študijskih
programih.
UP ZRS na področju gospodarstva sodeluje s številnimi podjetji kot so Omega d.o.o. (uporaba
infrastrukture za molekularno biologijo), Harpha Sea d.o.o. ( vzpostavljanje in servisiranje
geoinformacijskih sistemov), Provita d.o.o. (pomoč pri prijavi in izvajanju projekta),
Eurofinance d.o.o., Luka Koper d.d., LEK d.d., TMG-BMC d.o.o., Primorske novice d.d.
Društvo oljkarjev Slovenske Istre, (naročnik projekta možni potenciali širitve oljčnikov) in
javnimi službami (KGZS Nova Gorica, Center za oljkarstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Kmetijsko svetovalna služba Koper, Uprava za kulturno dediščino RS, Zavod za kulturno RS
dediščino, Zavod za Šport, Zavodi za varstvo narave, Zavodi za zdravstveno varstvo).
Pri izvajanju svojih aktivnosti uspešno sodeluje tudi s tremi Obalnimi občinami.
Na UP sodeluje z vsemi članicami, najintenzivneje pa z UP FHŠ, kjer sodeluje pri pedagoški
dejavnosti, zasnovi in razvoju GIS podatkovne baze in pripravi študijskih programov.
Knjižnica UP ZRS aktivno sodeluje pri koordinaciji in pripravi projekta Univerzitetne knjižnice
UP. Tudi s tem namenom navezuje ter ohranja stike z ostalimi visokošolskimi in
univerzitetnimi knjižnicami v Sloveniji.
Pri izvajanju različnih projektov in raziskav sodeluje drugimi inštituti, fakultetami in univerzami
v Sloveniji; s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru ima skupno programsko skupino in
sodeluje pri izvajanju podiplomskega študija.
Zelo aktivno je sodelovanje UP ZRS v mednarodnem prostoru, kjer se povezuje s številnimi
tujimi inštituti, fakultetami in univerzami. Mednarodne aktivnosti so podrobno predstavljene v
poglavjih 4.2.1 in 4.3.5.
UP PINT se v okolju povezuje z različnimi gospodarskimi in raziskovalnimi in izobraževalnimi
institucijami na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Pri izvajanju projektov sodeluje z
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Elektro Primorska, koncernom Hydria, v lokalnih podjetniških mrežah, s Fakulteto za
elektrotehniko Ljubljana, IJS Ljubljana idr.
Cilj UP ŠD je, da v sodelovanju z gospodarstvom, lokalno skupnostjo in drugimi članicami UP
vzpostaviti višji standard in večje število študentskih ležišč.

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Članice UP skupaj s tajništvom univerze (rektorat) si bodo v tem letu prizadevale izpolniti
naslednje kratkoročne cilje:
1. zagotoviti izvajanje študijskega procesa:
• zagotoviti pokrivanje potreb za izvajanje pedagoškega in nepedagoškega ter
znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela z ustreznim številom visokošolskih
učiteljev in visokošolskih sodelavcev,
• zaposlovanje visokošolskih učiteljev za poln delovni čas za področja, ki so deficitarna
(področje zdravstvene nega na VSZI),
• iskanje in realizacija možnosti za skupno kadrovanje na področju izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti v okviru UP in drugih visokošolskih zavodov in s tem zagotoviti
polno obremenitev zaposlenih.
2. zagotoviti kakovostno izobraževalni proces:
• zagotoviti kakovosten kader za izvajanje izobraževalne dejavnosti,
• v okviru danih možnosti si prizadevati si, da so nosilci predmetov priznani visokošolski
učitelji,
• vključevati gostujoče profesorje s tujih univerz v izobraževalni proces,
• zagotoviti ustrezno kvalitetno upravno-administrativno podporo za izvajanje
študijskega procesa – realizacija načrtovanih novih zaposlitev nepedagoškega kadra;
upravno, administrativne in tehnične delavce, (povečan obseg dela na upravnem
področju, dodiplomskem in podiplomskem študiju ter na področju raziskovanja),
3. skrb za razvoj lastnega kadra:
• spodbujanje nadaljnjega izobraževanja zaposlenih pedagoških kadrov (v okviru
možnosti zagotoviti sofinanciranje magistrskega in doktorskega študija redno
zaposlenim (v kolikor bo potrebno zagotavljati tudi študij v tujini - za področja VSZI),
• nadaljevati z izvajanjem postopkov izvolitev v nazive za potreben pedagoški kader in
izvesti prevedbe v znanstveno-raziskovalne nazive,
• pomoč kadrom pri zagotavljanju pogojev za izvolitev v višji naziv,
• urediti status pedagoških delavcev in sodelavcev, ki so tudi znanstveni delavci ali
sodelavci, v registru raziskovalcev,
• pridobiti in zaposliti dodatne mlade raziskovalce.
4. zagotoviti razvoj znanstveno-raziskovalnega delo na visokošolskih zavodih:
• povečati število znanstvenih delavcev in raziskovalcev,
• povečati število polno redno zaposlenih raziskovalcev (zmanjševanje odstotka
dopolnilno zaposlenih).
5. urediti področje delovno pravnih razmerij in zagotoviti skladnost delovanja s Statutom UP
in s pravili o delovanju članic:
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•
•
•

sprejetje Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest UP (v pripravi) ter
posledično izvesti spremembe v organiziranosti članic in tajništva UP: postavitev
sektorjev in strokovnih služb za posamezna področja izvajanje dejavnosti,
sprejetje Pravilnika o napredovanju delavcev na UP z namenom postavitve enotnega
sistema napredovanja delavcev na UP,
realizirati imenovanje organov, delovnih teles na članicah (konstituiranje Znanstvenega
sveta na UP PINT in drugih potrebnih delovnih teles, imenovati prodekana za
študentske in študijske zadeve na VŠZI, konstituirati organe novo nastale članice
Študentski domovi).

Smernice nadaljnjega zaposlovanja. Visokošolski zavodi UP so med cilje zapisale tudi
predlog, da se razmisli tudi v smeri zaposlovanja znotraj 40 urnega delavnika za delavce, ki
opravljajo pedagoško obveznost na izrednem študiju, saj odstotek opravljanja dela na podlagi
avtorskih in podjemnih pogodb na izrednem študiju močno dviguje odstotek pogodbenega
dela na ravni celotne UP.
V nadaljevanju navajamo kratkoročne prednostne cilje, naloge in pričakovane rezultate za leto
2005. Podrobnejši cilji, izvedbene naloge in pričakovani rezultati so razvidni iz programa dela
članice, poglavja 5. 5. Kadrovska politika in kadrovski načrt.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Predvideni viri
financiranja

Zagotoviti nemoteno izvajanje študijskega procesa
Zaposlovanje
visokošolskih učiteljev za
poln delovni čas za
področja, ki so deficitarna
(področje zdravstvene
nega na VSZI).

Zaposlitev treh
visokošolskih učiteljev za
področje zdravstvene
nege.

Zagotoviti 90% pokritost VU iz
zdravstvene nege
(ZN).

Proračunska
sredstva.

Zagotoviti pokrivanje
potreb za izvajanje
pedagoškega in
nepedagoškega ter
znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega dela z
ustreznim število
visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev.

Razpisati iz zaposliti
načrtovano ustrezno
število delovnih.

- Zagotoviti čim večje število
zaposlenih VU in VS s polno
delovno obveznostjo kot
rezultat realizacije možnosti
skupnega kadrovanja v okviru
UP.
- Zaposliti visokošolske
učitelje za poln delovni čas za
področja, ki so deficitarna
(področje zdravstvene nega na
VSZI).
- Zagotoviti VU/VS 60 % delež
plače iz izobraževalne
dejavnosti in ustvarjati
možnost, da si 40% zagotovijo
iz raziskovalne dejavnosti.

Proračunska in
lastna sredstva.

Zagotoviti kakovosten izobraževalni proces
- V okviru danih možnosti
si prizadevati si, da so
nosilci predmetov priznani
visokošolki učitelji.
- Vključevanje gostujočih
profesorjev s tujih univerz
v izobraževalni proces na
UP.

Zaposliti priznana VU z
izobraževalnimi in
raziskovalnimi
referencami.

Zagotoviti kakovosten
izobraževalne programe.
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze
- Zagotoviti ustrezno
upravno-administrativno
podporo za izvajanje
študijskega procesa.
- Ob povečanem obsegu
dela na dodiplomskem in
podiplomskem študiju ter
na področju raziskovanja
kot na upravnem področju
uprave univerze.

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Zaposlovanje novih
strokovno,
administrativnih in
tehničnih delavcev na
članicah kot tudi na
tajništvu univerze.

Realizacija načrtovanih novih
zaposlitev nepedagoškega
kadra; upravno,
administrativne in tehnične
delavce in zagotoviti nemoten
proces delana UP.

Predvideni viri
financiranja
Proračunska
sredstva,
lastna sredstva
članic in sredstva
projektov.

Skrb za lasten razvoj kadra
Spodbujanje nadaljnjega
izobraževanja zaposlenih
pedagoških kadrov.

V okviru možnosti
zagotoviti sofinanciranje
magistrskega in
doktorskega študija redno
zaposlenim (v kolikor bo
potrebno zagotavljati tudi
študij v tujini - za področja
VSZI).

Realizacija načrtovanega
izobraževanja, podipomskega
študija pedagoških delavcev.

Lastna sredstva
članic in sredstva
projektov.

Nadaljevati z izvajanjem
postopkov izvolitev v
nazive za potreben
pedagoški kader in izvesti
prevedbe v znanstvenoraziskovalne nazive.

- Korektno in odgovorno
vodenje postopkov za
izvolitve v nazive v
organih na članicah in na
univerzi.
- Izvajaje postopka za
prevedbo naziva.
Pomoč vodstva,
mentorjev pri objavljanju
znanstvenih del
kandidatov za izvolitve v
nazive v priznanih
mednarodnih revijah,
sofinanciranje udeležbe
na strokovnih
konferencah,
Sodelovanje z MVŠT za
vpis VU v seznam
raziskovalcev.

- Realizacija predvidenih
izvolitev v višji naziv.
- Izvedene načrtovane
potrebne prevedbe pedagoških
nazivov v znanstvenoraziskovalne.

Proračunska
sredstva in
lastna sredstva
članic.

Kandidati v predvidenem času
dosegajo pogoje za izvolitev
v višji naziv.

Lastna sredstva
članic.

Prijava mentorjev mladim
raziskovalcev na razpis
MVŠT.

Realizacija števila odobrenih
pogodb o sofinanciranju
mladih raziskovalcev od
števila, prijavljenih v višini
50%.

Pomoč kadrom pri
zagotavljanju pogojev za
izvolitev v višji naziv.

Urediti status pedagoških
delavcev in sodelavcev, ki
so tudi znanstveni delavci
ali sodelavci, v registru
raziskovalcev.
Pridobiti in zaposliti
dodatne mlade
raziskovalce.

Realizacija naloge.

Proračunska
sredstva in
lastna sredstva
članic.

Zagotoviti razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih zavodih
Povečati število
znanstvenih delavcev in
raziskovalcev.
Povečati obremenitev
zaposlenih raziskovalcev
(zmanjševanje odstotka
dopolnilno zaposlenih).

Prijava na razpise
raziskovalnih in razvojnih
projektov in odzivanje na
pobude iz okolja
(svetovalni projekti).
Povečati število polno
redno zaposlenih nosilcev
raziskovalnih programov
in projektov programa.

Zaposlitev načrtovanega
števila znanstvenih delavcev
ter ustrezno število
raziskovalcev.

Proračunska
sredstva , sredstva
iz projektov

Povečanje raziskovalne in
pedagoške obremenitve v
okviru UP.

Proračunska
sredstva in
sredstva s trga.

Urediti področje delovno pravnih razmerij in zagotoviti skladnost delovanja s Statutom UP in s pravili o
delovanju članic
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge
v letu 2005

Pričakovani rezultati
v letu 2005

Sprejetje Akta o
organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest
UP (v pripravi) ter
posledično uskladiti
spremembe v
organiziranosti članic in
tajništva UP: postavitev
sektorjev in strokovnih
služb za posamezna
področja izvajanje
dejavnosti.

Dokončna priprav akta in
izvedba postopka
sprejemanje Akta na ravni
univerze.

Realizacija sprememb v
organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest.

Predvideni viri
financiranja
Proračunska in
lastna sredstva

Urediti področje delovno pravnih razmerij in zagotoviti skladnost delovanja s Statutom UP
in s pravili o delovanju članic
Sprejetje Pravilnika o
napredovanju delavcev na
univerzi z namenom
postavitev enotnega
sistema napredovanja
delavcev na univerzi.

Izvedba postopkov
napredovanja.

Realizacija napredovanja.

Proračunska in
lastna sredstva

Zagotoviti polno sestavo
organov posamezne
članice (imenovanje
organov, delovnih teles komisije za izvolitve v
nazive članice …) kar je
povezano s kadrovskimi
zadevami.

Odpravljanje
pomanjkljivosti:
konstituiranje organov,
delovnih teles, razdelitev
funkcij.

Realizacija oz. odprava
pomanjkljivosti; konstituiranje
organov
(imenovati prodekana za
študentske in študijske zadeve
na VŠZI, konstituirati
znanstveni svet na UP PINT,
konstituirati organe novo
nastale članice Študentski
domovi).

Proračunska in
lastna sredstva
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5.1

Kadrovski načrt

Tabela 21: Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2004 in plan za leto 2005
Število zaposlenih na dan
31. 12. 2004
Tarifna
skupina

Število novih zaposlitev v
letu 2005, ki širijo zasedbo
delovnih mest iz leta 2004

Število upokojitev, ki se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Število delavcev, s
katerimi bo prekinjeno
delovno razmerje in se
ne nadomestijo z
novimi zaposlitvami
v osebah
v mesecih

Delovno mesto
Št. vseh
zaposlenih

Št.
v osebah
zaposlenih v
FTE
A
b
c
d
e
VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
IX.
Redni profesor
17
6.18
7
Izredni profesor
27
11.38
10
Docent
78
31.3
20
Lektor z doktoratom
Asistent z doktoratom
13
6.79
4
Bibliotekar z doktoratom
VIII.
Lektor z magisterijem
3
2.05
1
Višji predavatelj
27
12.77
7
Asistent z magisterijem
32
21.64
9
Asistent s specializacijo
11
6.16
1
Bibliotekar z magisterijem
VII.
Predavatelj
33
21.54
2
Lektor
4
1.73
2
Asistent
35
18.35
12
Bibliotekar
1
1
2
Učitelj veščin športne vzg.
1
0.9
Učitelj veščin
2
1.2
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
52
5.70
56
VI.
Laborant, tehniški sodelavec 9
16.5
2
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI,
SODELAVCI IN LABORANTI
345
165.19
135

v mesecih
f

v osebah
g

v mesecih
h

i

j

9.28
25.81
45.4
2.65

3

27

0.55
16.35
10.55
8
24
1
39.5
19

1

6

15.6
8.75
226.44

113

4

33

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2005

Št. vseh
zaposlenih
k

Št.
zaposlenih
v FTE
l

24
37
98

9.79
18.57
39.94

14

5.44

4
34
41
12

2.1
17.22
23.03
7.16

34
6
47
3
1
2

21.71
1.73
28.85
3
0.9
1.2

108
11

11.3
7.2

476

199.14
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Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2004
Tarifna
skupina

Število novih zaposlitev v
letu 2005, ki širijo zasedbo
delovnih mest iz leta 2004

Število upokojitev, ki se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Število delavcev, s
katerimi bo prekinjeno
delovno razmerje in se
ne nadomestijo z
novimi zaposlitvami
v osebah
v mesecih

Delovno mesto
Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposle
nih v
FTE
RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI TER LABORANTI
IX.
Znanstveni svetnik
13
4.66
Razis.razvojni svetnik
Samost. strok. sodelavec
-specialist v humanistiki
Višji znanstveni sodelavec
10
3.175
Višji raz.-razvoj. sodelavec
Samostojni strokovni
sodelavec v humanistiki
Znanstveni sodelavec
20
6.82
Razis.-razvojni sodelavec
Asistent z doktoratom
13
7.05
VIII.
Mladi raziskovalec z
7
6.40
magisterijem
Raziskovalec z mag.
2
0.32
Višji raziskovalec z
magisterijem
Samostojni raziskovalec z
magisterijem
Asistent z magisterijem
9
4.28
Vodja laboratorija
1
0.75
VII.
Mladi raziskovalec
9
9
Raziskovalec
Višji raziskovalec
Samostojni raziskovalec
Strokovni sodelavec v
4
2.53
humanistiki
Višji raziskovalno-razvojni
asistent
Asistent-specialist
Asistent
8
5.13
Razisk.-razvojni asistent
3
3
VI.
Odg. analitik v laborator.
1
1

v osebah

v mesecih

v osebah

v mesecih

h

j

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposlenih
v FTE

2

12

k
15

l
5.84

2

12

12

4.375

14

63.52

34

14.83

5
6

31.2
43

18
13

9.25
13

1

11

3

1.32

5

30

9

45

2

2

14
1
16

9.28
0.75
16

1

12

1

0.30

4

2.53

2

17

10
3
1

6,55
3
1
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Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2004
Tarifna
skupina

Število novih zaposlitev v
letu 2005, ki širijo
zasedbo delovnih mest iz
leta 2004

Število upokojitev, ki se
ne nadomestijo z novimi
zaposlitvami

Delovno mesto
Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposle
nih v
FTE

Laborant (tehn. sodel.)
Laborant
Laboratorijski tehnik
Analitik v laboratoriju
2
0.5
SKUPAJ RAZISKOVALCI IN
102
54.615
SODELAVCI
ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
IX.
IK od 6,80 dalje
4
1.53
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
1
0.5
IK od 4,00 do 4,40
VIII.
IK od 6,80 dalje
1
1
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
1
1
IK od 4,00 do 4,40
2
2
VII.
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
1
1
IK od 4,70 do 5,30
9
9
IK od 4,00 do 4,40
5
5
IK od 3,25 do 3,80
42
41.95
VI.
IK od 2.65 do 3,60
10
10
V.
IK od 2.10 do 2.65
15
14.84
IV.
IK od 1.80 do 2.20
2
2
III.
IK od 1,40 do 1,65
II.
IK od 1,25 do 1,70
1
1
I.
IK od 1,10 do 1,35
2
2
SKUPAJ ZAPOSLENI NA
SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
96
92.82

v osebah

v mesecih

v osebah

v mesecih

Število delavcev, s
katerimi bo prekinjeno
delovno razmerje in se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami
v osebah
v mesecih

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2005

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposlenih
v FTE

2
146

0.5
88.25

4

1.53

1

0.5

1

1

V.

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

543

312.625

47

276.72

3

2.3

4

23.2

1
5

1
5

6
3
21
4
3
1

62
20
136.3
36
25
10

1
15
8
63
13
17
3

1
15
8
61.95
12.5
16.84
3

1

10

1
3

1
3

43

322.5

3

4

136

132.32

225

825.66

10

39.1

758

419.71
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5.2

Obrazložitev kadrovske politike na posameznih članicah UP

UP FHŠ. Potreba po novih zaposlitvah, tako pedagoškega (predvideva se kar 27 novih
visokošolskih učiteljev - 9,74 FTE) kot nepedagoškega kadra (predvidenih je 8 novih
strokovnih sodelavcev) je nastala zaradi razpisa novih študijskih programov. V letu 2003/04
so razpisali vpis v dva dodiplomska študijska programa (Slovenistika in Zgodovina), ki se v 2.
letniku (v študijskem letu 2004/05) povsem ločita v samostojna programa (vsak program ima
od 2. letnika dalje predvidene štiri obvezne predmete in več izbirnih predmetov stroke). Za
uspešno izvedbo novih študijskih programov potrebuje fakulteta v vsakem nadaljnjem
študijskem letu dodatno število zaposlenih učiteljev in sodelavcev, kajti oba študijska
program imata v svoji strukturi poleg predavanj in seminarjev predvidene tudi vaje.
UP FM. Nove zaposlitve načrtujejo zaradi izvedbe rednega univerzitetnega študijskega
programa v Kopru (1. letnik, 70 razpisanih mest) in Celju (1. letnik, 30 razpisanih mest) ter
nove zaposlitve zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu. S sodelovanjem na
raziskovalnih projektih, predvidevajo, da bodo morali zaradi te dejavnosti zaposliti v letu 2005
najmanj 10 raziskovalcev ter enega mladega raziskovalca. V letu 2005 načrtujejo zaradi
navedenega povečanega obsega dela ter dveh delavk na porodniškem dopustu sklenitev 13
novih pogodb o zaposlitvi z upravno-administrativnim in tehničnem osebjem.
UP PEF. Zaradi povečanega števila skupin študentov pri izvajanju vaj v 4. letniku na dveh
študijskih programih zaradi prehoda prve generacije s povečanim številom vpisnih mest v
zadnji letnik, bo potrebno z novim študijskim letom kriti dodatne ure vaj v obsegu
obremenitve dveh visokošolskih sodelavcev, asistentov. Načrtujejo tudi zaposlitev dodatnega
nepedagoškega kadra; zaposlitev delavca za pomoč v računovodstvu za krajši delovni čas
od polnega in referenta za splošne in pravne zadeve za poln delovni čas, za kritje potreb na
raziskovalnih programih in pri mednarodnem sodelovanju.
Na raziskovalnem področja, se je 1. 1. 2005 zaposlila nova mlada raziskovalka, predvidenih
mladih raziskovalcev niso uvrstili v kadrovski načrt, ker je število realiziranih zaposlitev
odvisno od pogodb. V letu 2005 predvidevajo dve upokojitvi, ki pa ju bodo nadomestili
obstoječi in novi nadomestni delavci.
UP TURISTICA. Na UP Turistici predvidevajo zaposlitev 14 novih VU /VS (10 FTE),
zaposlitev 4 raziskovalcev, od tega 2 mladih raziskovalcev ter 5 nepedagoških delavcev.
UP VŠZI. Nov program Zdravstvena nega je razdeljen na 50% teorije in 50% kliničnih vaj. V
skladu z direktivami je klinične vaje potrebno opravljati pod nadzorstvom usposobljenih
mentoric, zato se v letu 2005 načrtuje zaposlitev treh VU za področje zdravstvene nege ter
56 novih mentoric. Zaradi vzpostavitve knjižnice na VŠZI bodo zaposlili bibilotekatja za poln
delovni čas,za vzpostavitev administrativnega pedagoškega omrežja, posodobitev spletne
strani se zaposli višjega strokovnega delavca informatika ter zaradi selitve v nove prostore v
Izoli še hišnika in snažilko.
UP ZRS. Na UP ZRS v letu 2005 načrtujejo zaposlitev 28 novih raziskovalcev in sodelavcev
(17,32 FTE) predvidevajo pa tudi 3 nove zaposlitve strokovnega kadra (upravnoadministrativnega osebja) izmed katerih poudarjajo reševanje problem minimalne kadrovska
sestava visokošolske knjižnice z zaposlitvijo dodatnega bibliotekarja.
UP PINT. Na UP PINT za leto 2005 predvidevajo zaposlitev 2 raziskovalcev (skupaj 1,2
FTE) ter enega strokovnega sodelavca od 1. 5. 2005 dalje.
UP ŠD. Študentski domovi v kadrovskem načrtu niso navedli novih zaposlitev ampak, bodo
dela opravljali peko pogodbenih delavcev in študentske pomoči.
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Tajništvo UP (rektorat) in RIC UP. Kadrovska politika in načrtovano število zaposlenih je
podrobneje opredeljena v kadrovskem načrtu tajništva UP. V letu 2005 načrtujemo
kadrovsko okrepiti tajništvo UP s 6 strokovnimi delavci. Z ustanovitvijo RICUP-a se z marcem
2005 načrtuje zaposlitev še dveh dodatnih delavcev RICUP-a; predstojnika in sistemskega
administratorja.

5.3

Zbirnik podatkov iz kadrovskega načrta UP

Iz zbirnih podatkov tabele kadrovskega načrta lahko razberemo naslednje:
Na dan 31.12. 2004 je bilo na UP zaposlenih 543 delavcev (296. FTE), 345 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, 102 (54.43 FTE) raziskovalca in strokovna sodelavca ter kar 96
(92.82 FTE) delavcev na spremljajočih delovnih mestih.
V letu se 2005 je načrtovano kar 225 novih zaposlitev, kar v obsegu pomeni 122 FTE, (122
novih polno zaposlenih delavcev). Nove zaposlitve so posledica uvajanja novih študijskih
programov, izvajanja podiplomskega študija, večjega obsega del na projektnih in posledično
večjega obsega upravno-administrativnega dela. Če pogledamo z vidika polne zaposlitve
(FTE), je po kategorijah v letu načrtovanih kar 47.55 (FTE) visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, 33.82 (FTE) raziskovalcev, strokovnih sodelavcev ter kar 39,5 FTE zaposlenih
na spremljajočih delovnih mestih.
Tabela 22: Pogodbe
Vrsta pogodbe
Št . pedagoških
delavcev

Avtorske
pogodbe
Podjemne
pogodbe

Št. znanstvenih
delavcev

Skupaj

za koliko % delovnega
časa, imajo v povprečju
sklenjene pogodbe

87

15

102

17,35

98

2

100

27,13

Opomba: V tabeli 19 so poleg navedenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo
pedagoške obveznost na podlagi podjemnih pogodb na rednem študiju, upoštevani tudi
visokošolski učitelji in sodelavci, ki imajo sklenjene podjemne pogodbe in avtorske pogodbe
za izvedbo pedagoške obveznosti na izrednem študiju. To vodi do tako visokega deleža
delovnega časa, za katerega so v povprečju sklenjene pogodbe v odstotkih.
Tabela 23: Število registriranih raziskovalcev

Stanje 31. 12. 2004
Načrt 31. 12. 2005

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
395
483
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Število registriranih raziskovalcev
Vsi
Od tega s statusom
mladi raziskovalci
284
384

16
29
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Tabela 24: Izvolitve v naziv v letu 2004 in plan za leto 2005
Naziv
Število
Število vseh
zaposlenih, ki izvolitev v naziv v
jim je v letu
letu 2004
2004 potekla
izvolitev v
naziv

Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Višji predavatelj
Predavatelj
Lektor
Asistent
Bibliotekar
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Učitelj veščin
Znanstveni svetnik
Raziskovalno–razvojni
svetnik
Samostojni strokovni
sodelavec – specialist v
humanistiki
Višji znanstveni sodelavec
Višji raziskovalno razvojni
sodelavec
Samostojni strokovni
sodelavec v humanistiki
Znanstveni sodelavec
Raziskovalno razvojni
sodelavec
Strokovni sodelavec v
humanistiki
Asistent z doktoratom
Višji raziskovalno –razvojni
asistent
Asistent z magisterijem
Asistent specialist
Asistent
Raziskovalno razvojni
asistent
Skupaj

1
5
11
2
11

2
7
17
9
17

21

26
1

Število
zaposlenih, ki jim
bo v letu 2005
potekla izvolitev v
naziv

Planirano
število vseh
izvolitev v
naziv v letu
2005

3
11
7
8

1
12
25
7
22

18

19
1
60

2

1

3

2
1

9 (8 prevedb)
1

11

1
1
2

5
2

8

2

11

2

6

2
2

18
2

54

110

55

199

Iz podatkov zbirne tabele o izvedenih in načrtovanih izvolitvah v nazive je razviden precejšenj
porast v številu načrtovanih izvolitev v nazive v letu 2005 glede na leto 2004, kar je posledica
že omenjenega manjka habilitiranih učiteljev za pokrivanje novih študijskih programov ter na
drugi strani tendence po »pomlajevanju kadrov in skrbi za rast lastnega kadra«, ki je
podrobneje opredeljena v kratkoročnih ciljih na področju kadrovske politike.
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Tabela 25: Število nepedagoških delavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2005
Pridobivanje Pridobivanje Pridobivanje
Podipl.
Strokovno
Krajša
izobrazbe V. izobrazbe VI. izobrazbe VII. izobraževanje
usposab.
usposab. in
stopnje
stopnje
stopnje
tečaji

Skupaj

-

2

9

7

38

85

Članice UP spodbujajo izobraževanje strokovnih sodelavcev tako za pridobitev strokovne
izobrazbe, kot tudi za pridobitev dodatnih funkcionalnih znanj. Predvideva se je, da se bo v
povprečju vsak strokovni delavec udeležil vsaj enodnevnega tečaja, seminarja, sestanka s
strokovnega področja, ki ga delavec pokriva. V okviru finančnih zmožnosti in z morebitno
lastno participacijo delavcev, bodo članice zaposlenim nudile tudi dodatne tečaje in
preverjanje tujih jezikov in računalniških tečajev (ECDL).
Tabela 26: Število pedagoških delavcev, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2005

Skupaj

Podiplomsko izobraževanje
Specializacija Magisterij
Doktorat
1
16
46

Strokovno
usposabljanje
13

Drugo
60

Članice UP posvečajo veliko pozornost izobraževanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
predvsem asistentom. Tako se je v študijskem letu 2004/05 povečalo število asistentov z
magisterijem, ki so se vpisali v podiplomske doktorske študijske programe.

6 PRILOGA – UNIVERZA V ŠTEVILKAH
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6.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 27: Število študijskih programov, ki se izvajajo na UP v študijskem letu 2004/2005, in načrt izvajanja študijskih programov za študijsko leto 2005/2006
Dodiplomski študijski programi

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
SKUPAJ

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2004/05

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2005/06

Podiplomski študijski programi

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2004/05

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2005/06

Specialistični
programi za
študijsko leto
2004/05

Specialistični
programi
za študijsko
leto 2005/06
-

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2004/05

Magistrski
programi
za študijsko
leto 2005/06

Doktorski
programi
za študijsko
leto 2004/05

Doktorski
programi
za študijsko
leto 2005/06

1
1
1

1
1
1

4
2
-

4
1
2
-

3
-

3
-

3
1
-

3
1
1

3
1
-

3
1
-

1
4

1
4

6

7

3

3

4

1
6

4

4

Študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2004/2005 in študijski programi, ki jih članice načrtujejo za izvedbo v študijskem letu 2005/2006:
UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ): dodiplomski univerzitetni – Geografija kontaktnih prostorov, Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina,
Slovenistika; podiplomski magistrski in doktorski – Geografija kontaktnih prostorov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Filozofija in teorija vizualne kulture;
UP Fakulteta za management Koper (UP FM): dodiplomski visokošolski strokovni – Management; dodiplomski univerzitetni – Management; podiplomski
specialistični – Management v izobraževanju, Management v evropskem okolju, Management; podiplomski magistrski in doktorski – Management;
UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF): dodiplomski visokošolski strokovni – Predšolska vzgoja; dodiplomski univerzitetni – Razredni pouk, Matematika in
računalništvo;
UP Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica): dodiplomski visokošolski strokovni – Hotelirstvo in turizem; podiplomski magistrski – Turizem (v
pripravi – načrtovana izvedba v študijskem letu 2005/2006);
UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI): dodiplomski visokošolski strokovni – Zdravstvena nega; podiplomski magistrski Management v zdravstvu (v
pripravi – načrtovana izvedba v študijskem letu 2005/2006).
UP FM bo poleg zgoraj navedenih študijskih programov izvajala tudi študijski program Master in Education po pogodbi o franšizi med Mancherster
Metropolitan University, UP FM in Šolo za ravnatelje, Ljubljana.
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Tabela 28: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo* na univerzi v študijskem letu 2004/2005 in načrt za študijsko leto 2005/2006
Število programov za
izpopolnjevane v študijskem
letu 2004/05
3
3

Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
SKUPAJ

Število udeležencev v programih
za izpopolnjevanje v študijskem
letu 2004/05
68
68

Število programov za
izpopolnjevane v študijskem letu
2005/06
5
3
8

Število udeležencev v programih za
izpopolnjevanje (od tega zadnji
letnik) v študijskem letu 2005/06
50 – 75
80
130 – 155

* V tabeli so navedeni le programi izpopolnjevanja, ki jih oziroma jih bodo članice izvajale v študijskih letih 2004/2005 in 2005/2006 in ne vsi akreditirani študijski programi na članicah UP.

Tabela 29: Število razpisanih vpisnih mest za 1. letnik dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem letu 2004/2005 in načrt za študijsko leto
2005/2006
Visokošolski
strokovni programi

Dodiplomski študij
Visokošolski strokovni
Univerzitetni
programi
programi

Univerzitetni
programi

Specialistični
programi

Podiplomski študij
Magistrski programi

Doktorski programi

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
SKUPAJ

Redni
študij
04/05
140
45
120

Redni
študij
05/06
140
45
120

Izredni
študij
04/05
400
45
270

Izredni
študij
05/06
300
45
270

Redni
študij
04/05
180
90
-

Redni
študij
05/06
180
100
90
-

Izredni
študij
04/05
60
30
-

Izredni
študij
05/06
190
30
-

Štud.
leto
04/05
300
-

60
365

60
365

715

40
655

270

370

90

220

300

Štud.
leto
05/06
300
-

Štud.
leto
04/05
60*
80
-

300

140

Štud.
leto
05/06
46
80
50

Štud.
leto
04/05
*
15
-

Štud.
leto
05/06
14
15
-

50
226

15

29

* UP FHŠ izvaja je za študijsko leto 2004/2005 razpisala skupno število vpisnih mest za posamezen magistrski in doktorski študij. Za vsak študijski program je razpisala 20 vpisnih mest, skupaj 60
vpisnih mest za 1. letnik magistrskega in doktorskega študija, zato smo vpisan mesta vpisali le pri magistrskem študiju, dejansko pa je nekaj vpisnih mest namenjenih tudi neposrednemu vpisu na
doktorski študij. Za vpis v študijskem letu 2005/2006 je UP FHŠ predvidela ločena vpisna mesta za magistrske in doktorske študijske programe.

Tabela 30: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2004/2005 in načrt za študijsko leto 2005/2006
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Visokošolski
strokovni programi

Dodiplomski študij
Visokošolski strokovni
Univerzitetni
programi
programi

Univerzitetni
programi

Podiplomski študij
Magistrski programi

Specialistični
programi

Doktorski programi

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
SKUPAJ

Redni
študij
04/05
432
127
344
173
1076

Redni
študij
05/06
490
140
350
184
1164

Izredni
študij
04/05
1130
94
734
29
1987

Izredni
študij
05/06
1200
132
750
40
2122

Redni
študij
04/05
407
238
645

Redni
študij
05/06
607
100
270
977

Izredni
študij
04/05
64
64

Izredni
študij
05/06
65
190
20
275

Štud.
leto
04/05
341
341

Štud.
leto
05/06
310
310

Štud.
leto
04/05
31
178
-

Štud.
leto
05/06
76
200
50
326

209

Štud.
leto
04/05
16
22
38

Štud.
leto
05/06
31
40
71

V tabeli 27 so upoštevani podatki o vseh vpisanih študentih (prvič in ponovno), brez absolventov.

Tabela 31: Število diplomantov po vrsti študijskega programa v letu 2004 in načrt za leto 2005

Članica

UP FHŠ
UP FM*
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
SKUPAJ

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij

Dodiplomski študij
Visokošolski
Univerzitetni
strokovni programi
programi – redni
– izredni študij
študij

Univerzitetni
programi – izredni
študij

Specialistični
programi

Podiplomski študij
Magistrski programi

Doktorski programi

Leto
2004
54
11
51

Leto
2005
100
20
80

Leto
2004
120
38**
47

Leto
2005
300
38**
100

Leto
2004
21
-

Leto
2005
28
-

Leto
2004
-

Leto
2005
-

Leto
2004
136
-

Leto
2005
90
-

Leto
2004
-

Leto
2005
-

Leto
2004
-

Leto 2005

116

15
215

205

438

21

28

-

-

136

90

-

-

-

-

-

* V okviru študijskega programa Master in Education, ki jo UP FM izvaja po pogodbi o franšizi med Mancherster Metropolitan University, UP FM in Šolo za ravnatelje, Ljubljana, je leta 2004 študij
zaključilo deset študentov, v letu 2005 pa načrtujejo še 13 diplomantov.
** V koledarskem letu 2004 je diplomiralo še 27 študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (UL PEF) in sicer na študijskem programu Razredni pouk 12 študentov rednega študija in 3
študentje izrednega študija, na študijskem programu Predšolska vzgoja pa 6 študentov rednega študija in 6 študentov izrednega študija. V skladu s Sporazumom o sodelovanju in urejanju
medsebojnih razmerij sklenjenem, ki sta ga sklenili UL PEF in UP PEF, opravlja UP PEF za študente, ki so študirali na Oddelku v Kopru UL PEF in so imeli na dan 30. 4. 2003 status absolventa
oziroma pretečen status absolventa nekatere storitve do 30. 9. 2005. To pomeni tudi organizacijo in izvedbo zagovora diplomskih nalog.

Tabela 32: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2004/2005 in načrt za leto 2005/2006
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Študijska skupina

Število
uvrščenih
članic*

1. skupina
2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

1
4
-

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija
Študijsko
leto 04/05
432
1289
-

Študijsko
leto 05/06
590
1551
-

Št. diplomantov
rednega dodiplomskega
študija
Leto 2004
Leto 2005
54
83
-

100
143
-

Št. študentov
podiplomskega študija
Študijsko
leto 04/05
541
47
-

Študijsko
leto 05/06
550
157
-

* V 1. študijsko skupino je uvrščena UP FM, vse ostale članice so v 2. študijski skupini.

Tabela 33: Kazalniki učinkovitosti dodiplomskega študija
Kazalnik

Članica

Redni študij
Študijsko
leto 04/05
(leto 2004)

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %

Odstotek ponavljalcev

Povprečno število let trajanja študija na študenta

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP

69 %
57 %
72 %
63 %
89 %
66,9 %
6%
15 %
1,1 %
15 %
0
9,7 %
5,2
**
5,6
***

Izredni študij
Plan
za
študijsko leto
05/06
(leto 2005)
79 %
58 %
78 %
66 %
93 %
73 %
7%
13 %
1%
15 %
2%
7,4 %
4,5
**
5,5
***

Študijsko
leto 04/05
(leto 2004)
28 %
29 %
58 %
37,9 %
29 %
29 %
8%
0
20,5 %
5,2
**
5
***

Plan
za
študijsko leto
05/06
(leto 2005)
30 %
33 %
*
60 %
32,8 %
34 %
25 %
*
8%
0
24,4 %
4,5
**
5,1
***

* UP PEF: Izvajanje izrednega študija se je pričelo v študijskem letu 2004/2005, zato tega podatka niso navajali.
** UP PEF: Podatka ni bilo mogoče pridobiti, ker članica šele uvaja ustrezno informacijsko podporo za izračun kazalnikov.
*** Ker od članic nismo prejeli vseh podatkov, ki bi omogočali izračun podatka na ravni univerze, v tabeli navajamo le podatke za posamezne članice.
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Št. diplomantov
podiplomskega študija
Leto 2004

Leto 2005

136
-

90
-
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Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti dodiplomskega študija. Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik za študijsko leto 2004/2005 je
izračunan tako, da je število študentov 2. letnika dodiplomskih študijskih programov (brez ponavljalcev) v študijskem letu 2004/2005 deljeno s številom vseh
študentov 1. letnika dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2003/2004. Odstotek za študijsko leto 2005/2006 je izračunan tako, da je predvideno
število študentov 2. letnika dodiplomskih študijskih programov (brez ponavljalcev) v študijskem letu 2005/2006 deljeno s številom vseh študentov 1. letnika
dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu 2004/2005. Pri članicah, ki izvajajo več študijskih programov, je izračunano povprečje za vse programe.
Odstotek ponavljalcev za študijsko leto 2004/2005 je izračunan tako, da je število vseh ponavljalcev dodiplomskega študija (brez absolventov) v študijskem
letu 2004/2005 deljeno s številom vseh študentov dodiplomskega študija v študijskem letu 2004/2005. Odstotek za študijsko leto 2005/2006 je izračunan tako,
da je predvideno število vseh ponavljalcev dodiplomskega študija (brez absolventov) v študijskem letu 2005/2006 deljeno s številom vseh študentov
dodiplomskega študija v študijskem letu 2005/2006.
Diplomante so imele v letu 2004 le tri članice (UP FM, UP PEF in UP Turistica). Podatek o povprečnem številu let trajanja študija za leto 2004 je izračunan
tako, da je vsota razlike za vse diplomante dodiplomskega študija v letu 2004 med letom diplomiranja (2004) in letom vpisa v 1. letnik, deljena s številom
študentov. Podatek za leto 2005 je izračunan tako, da je vsota razlike za vse diplomante dodiplomskega študija v letu 2005 med letom diplomiranja (2005) in
letom vpisa v 1. letnik, deljena s številom študentov.

Tabela 34: Prehodnost na podiplomskem študiju

Kazalnik

Članica

Študijsko leto 2004/2005
Pričakovani rezultati v študijskem letu 2005/2006
V sofinanciranih
V nesofinanciranih
V sofinanciranih
V nesofinanciranih
študijskih programih
študijskih programih
študijskih programih
študijskih programih
Odstotek prehodnosti študentov iz prvega v UP FHŠ
100 %
100 %
drugi letnik magistrskega študija
UP FM
60 %
UP TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP
100 %
65 %
* Podiplomske študijske programe v študijskem letu 2004/2005 izvajata le UP FHŠ in UP FM, v študijskem letu 2005/2006 pa izvedbo načrtujeta tudi UP Turistica in UP VŠZI.

Tabela 35: Kazalniki mobilnosti med članicami UP in meduniverzitetne mobilnosti – dodiplomski in podiplomski študij
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Kazalnik

Članica

Število študentov članice, ki so UP FHŠ
izbrali najmanj en predmet na UP FM
drugi članici UP
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP
Število študentov članice, ki so
UP FHŠ
izbrali najmanj en predmet na
UP FM
drugi slovenski univerzi
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP
Število študentov drugih
UP FHŠ
slovenskih univerz, ki so izbrali
UP FM
vsaj en predmet na članici
UP PEF
UP
TURISTICA
UP VŠZI
Skupaj UP

Dodiplomski študij
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Načrt za
Študijsko
Načrt za
2004/2005
študijsko leto
leto
študijsko leto
2005/2006
2004/2005
2005/2006

Podiplomski študij
Redni študij
Izredni študij
Študijsko leto
Načrt za
Študijsko leto
Načrt za
2004/2005
študijsko leto
2004/2005
študijsko leto
2005/2006
2005/2006

-

5
12
-

-

3
-

-

5
-

-

-

-

17
2
12
-

-

3
3
-

12
-

5
20
-

11
-

20
-

-

14
4
12
-

7
-

3
10
-

12
-

20
10
-

11
-

20
5
-

-

16

7

10

-

10

-

5
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6.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Tabela 36: Raziskovalne skupine - načrt za leto 2005
Članica

Ime raziskovalne skupine

UP PEF

Inštitut za matematične
računalniške študije

Področje raziskovalne skupine po
klasifikaciji FRASCATI
in 1.1 Matematične in računalniške
discipline
2 Tehniške vede

Nosilec raziskovalne skupine

Število
registriranih
raziskovalcev v skupini

predvidoma dr. Dragan Marušič
na
predlog
Oddelka
za 12
matematiko in računalništvo

Skupaj

12

UP Fakulteta za management bo s pridobitvijo novih raziskovalcev, ki bodo pokrivali tako izobraževalna področja kot čista raziskovalna področja, oblikovala
dodatne raziskovalne skupine, in sicer v odvisnosti od vsebin in znanstvenih referenc posameznih raziskovalcev. Te raziskovalne skupine bodo nastale v
okviru že obstoječih raziskovalnih področij, poleg tega pa želijo razširiti raziskovanje tudi v področje 7.02 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje/
Multidisciplinarne in interdisciplinarne raziskave.
V letu 2005 načrtujejo oblikovanje interdisciplinarne raziskovalne skupine, ki bo v povezavi s poslovnimi vedami vključevala tudi:
2.07 Računalništvo in informatika,
2.08 Telekomunikacije,
2.10 Proizvodne tehnologije in sistemi.
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Tabela 37: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah

Članica

Obdobje

UP Fakulteta za humanistične študije Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt
31.12.05

UP Fakulteta za management Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt 31.12.05

Raziskovalni
program 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

Infrastrukturni
programi 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti
Število

Št. FTE
(letno)

Podoktorski projekti

Števil
o

Št. FTE
(letno)

Število

Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Predvideno
število
znanstvenih
sestankov/konf
erenc v letu
2005
6

Predvideno št.
CRPov v letu
2005

Predvideno št.
drugih
projektov v letu
2005
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5*
3,50 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5
3,50 MIO

2

1.35

/

/

2

1.16

4

1.25

/

/

4
18,40 MIO

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

0.6

2

0.4

/

/

3
9,65 MIO

1

/

2

1.35

/

/

3

1.76

6

1.65

/

/

7
28,05 MIO

1

/
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Članica

Obdobje

UP Fakulteta za humanistične študije Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt
31.12.05

UP Pedagoška fakulteta Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt 31.12.05

UP TURISTICA

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št.
novih
projektov v letu
2005
Načrt 31.12.05

Raziskovalni
program 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

Infrastrukturni
programi 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti
Število

Št. FTE
(letno)

Podoktorski projekti

Števil
o

Št. FTE
(letno)

Število

Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Predvideno
število
znanstvenih
sestankov/konf
erenc v letu
2005
6

Predvideno št.
CRPov v letu
2005

Predvideno št.
drugih
projektov v letu
2005
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5*
3,50 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5
3,50 MIO

2

0.4

/

/

2

0.3

1

0.2

/

/

1
700.000 SIT

2

1
13,21 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

?

2

?

/

/

2

2

2

2

0.4

/

/

3

0.3

3

0.2

/

/

3
700.000 SIT

2

3
13.21 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1
500.000

1

4
15,40 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2
10 MIO

3

4
30 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3
10,500 MIO

3

8
45,40 MIO
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Članica

Obdobje

UP Fakulteta za humanistične študije Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt
31.12.05

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Stanje 31.12.04

Raziskovalni
program 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

Infrastrukturni
programi 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti
Število

Št. FTE
(letno)

Podoktorski projekti

Števil
o

Št. FTE
(letno)

Število

Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Predvideno
število
znanstvenih
sestankov/konf
erenc v letu
2005
6

Predvideno št.
CRPov v letu
2005

Predvideno št.
drugih
projektov v letu
2005
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5*
3,50 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5
3,50 MIO

3

7.8

1

1

10

10.58

3

1.58

3

3

10
25,450 MIO

8

3

/

/

/

/

/

/
15
0,5 FTE
5,44 MIO
18
5,44 MIO

Potečejo
30.06.05
Št.
novih
projektov v letu
2005

/

/

/

/

8

8

3

3

4

4

/

8

Načrt 31.12.05

3

7.8

1

1

18

18.58

6

4.58

7

7

10
25,450 MIO

8
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Članica

Obdobje

UP Fakulteta za humanistične študije Koper

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt
31.12.05

UP PINT

Stanje 31.12.04
Potečejo
30.06.05
Št. novih
projektov v letu
2005
Načrt 31.12.05

Raziskovalni
program 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

Infrastrukturni
programi 20042008
Število
Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

Aplikativni
projekti

Temeljni projekti
Število

Št. FTE
(letno)

Podoktorski projekti

Števil
o

Št. FTE
(letno)

Število

Št. FTE
(letno)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Predvideno
število
znanstvenih
sestankov/konf
erenc v letu
2005
6

Predvideno št.
CRPov v letu
2005

Predvideno št.
drugih
projektov v letu
2005
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5*
3,50 MIO

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

6

5
3,50 MIO

/

/

/

/

/

/

1

0.75

/

/

/

1

2
5,850 MIO

/

/

/

/

/

/
5
7,50 MIO

/

/

/

/

/

/

1

0.12

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

0.87

/

/

/

/

7
13,35MIO
SKUPAJ
Načrt
7
9.55
1
1
24
20.64
17
7.30
7
7
23
14**
41
31.12.05
64,700 MIO
80,900 MIO
* V raziskovalne projekte UP FHŠ za trg (na področju medijev in turizma) bodo neposredno vključeni timi študentov pod vodstvom učitelja mentorja, bodisi v okviru raziskovalne
delovne prakse bodisi v okviru drugih oblik študijskega procesa.
** Nekateri znanstveni sestanki/ konference so oz. bodo organizirani v sodelovanju med članicami UP, zato skupno načrtovano število znanstvenih sestankov/konferenc v
organizaciji Univerze na Primorskem ni enako seštevku po članicah!! V letu 2004 je bilo izvedenih 4 znanstvene konference v soorganizatorstvu članic, za leto 2005 pa bo takih
6.
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Tabela 38: Podatki o centrih odličnosti
Članica
Centri odličnosti

Obdobje

Število
UP FM

UP ZRS

SKUPAJ

Stanje 31.12.04
Št.
novih
centrov v letu
05
Načrt
31.12.05
Stanje 31.12.04
Št.
novih
centrov v letu
05
Načrt
31.12.05
Načrt
31.12.2005

1
/

Pogodbena vrednost v SIT
604.317 SIT
/

1

604.317 SIT

1

80 MIO

1

80 MIO

2

80,604.317 SIT

Tabela 39: Število patentov in blagovnih znamk v letu 2004 in načrt za leto 2005
Patenti
Članica

Število prijav
Stanje od
01.01.04
31.12.04
Načrt
za
2005
SKUPAJ

Blagovne znamke

Obdobje

/

Število
podeljenih
/

Število
prodanih
/

Število
registriranih
/

Število
prodanih
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

do
leto
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Komentar:
Učitelji in sodelavci UP Pedagoške fakultete Koper s svojim raziskovalnim delom proučujejo tudi možnosti za oblikovanje patentov in novosti
predvsem na področju informacijsko podprtih učnih tehnologij ter didaktičnih sredstev. Tako predvidevamo, da bomo lahko v letu 2005,
predvsem na področju 5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport, predstavili nekatere novosti.
Tabela 40: Podatki o mednarodnem sodelovanju v letu 2004 in načrt za leto 2005
5. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT

PEFUP

FMUP

FHŠUP

Članica

6. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT

Drugi projekti
Število
Vrednost*
v SIT

/

/

/

/

/

/

/

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

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

1

720.000 SIT

/

/

/

/

/

/

3

34,76 MIO

1

1

/

/

/

/

1

2,038 MIO

1

5

/

/

/

/

2****

2,038 MIO

2

8

Obdobje

Stanje 31.12.04
(Leto 2004)

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

Načrt 31.12.05
(Leto 2005)
Stanje 31.12.04
(Leto 2004)
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)
Stanje 31.12.04
(Leto 2004)
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)
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5. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT

UP PINT

UP ZRS

TURISTICAUP

FHŠUP

Članica

6. okvirni program
Število
Vrednost*
v SIT

Drugi projekti
Število
Vrednost*
v SIT

/

/

/

/

/

/

/

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

/

/

/

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2****

po
opravljenih
poteh

1

2

/

/

1

25,5 MIO

16**

179,93 MIO

10

26

/

/

2

36,38 MIO

26***

225,14 MIO

12

30

/

/

/

/

1

10,137 MIO

/

/

/

/

/

/

12,607 MIO

/

/

274,545 MIO

16

41

Obdobje

Stanje 31.12.04
(Leto 2004)

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

Načrt 31.12.05
(Leto 2005)

Stanje 31.12.04
(Leto 2004)
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)

Stanje 31.12.04
(Leto 2004)
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)
Stanje 31.12.04
(Leto 2004)
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)

2

SKUPAJ

/
/
2
36,38 MIO
Načrt 31.12.05
(Leto 2005)
*Pogodbeni delež univerze
** Od tega 11 bilateralnih projektov mednarodno znanstveno-tehnološkega sodelovanja.
*** Od tega 15 bilateralnih projektov mednarodno znanstveno-tehnološkega sodelovanja.
**** Oba projekta sta bilateralna projekta mednarodno znanstveno-tehnološkega sodelovanja.
***** Bilateralni projekt mednarodno znanstveno-tehnološkega sodelovanja.

Tabela 41: Raziskovalne skupine
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Članica

Ime raziskovalne Področje
raziskovalne
skupine
klasifikaciji ARRS (MŠZŠ)

UP Fakulteta
za
7097-001
management Inštitut
za
Koper
raziskovanje v
managementu
(ZRIS)
UP
Pedagoška
fakulteta
Koper
UP
TURISTICA

skupine

Število
registriranih
po Nosilec raziskovalne
raziskovalcev v skupini
skupine

5.01
Družboslovne
vede / Vzgoja,
izobraževanje in šport
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
5.04 Družboslovne vede / Upravne in
organizacijske vede
5.05 Družboslovne vede /Pravo
5.06 Družboslovne vede /Politične vede
2158-001
1.00.00 - Naravoslovno-matematične vede
Raziskovalna
2.00.00 - Tehniške vede
skupina
za 5.00.00 - Družboslovne vede
edukacijske
in 6.00.00 – Humanistične vede
informacijske
študije
1718-001
5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija /
Turizem
Poslovne vede

Izr. prof. dr. Slavko
Dolinšek

49

Izr. prof. dr. Stanko
Pelc

52

Izr.prof.dr.
Štefan Bojnec

30
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Članica

Ime raziskovalne Področje
raziskovalne
skupine
klasifikaciji ARRS (MŠZŠ)

1510-002
Inštitut
sredozemske
UP Znanstvenohumanistične
raziskovalno
družboslovne
središče
študije
Koper
1510-003
UP
Inštitut
za
sredozemsko
kmetijstvo
in
oljkarstvo
1510-004
Inštitut
za
biodiverzitetne
študije
1510-005
Inštitut
za
dediščino
Sredozemlja
1510-006
Inštitut
za
jezikovne študije
1510-007
Inštitut
za
kineziološke
raziskave
1510-008
Inštitut
za
zgodovinske
študije
UP PINT
1669-001
Raziskovalna*
skupina PINT

skupine

5.0 Družboslovne vede
za
6.0 Humanistične vede

Število
registriranih
po Nosilec raziskovalne
raziskovalcev v skupini
skupine
Izr. prof. dr.
Milan Bufon

26

in
4.0 Biotehniške vede
4.03.01 Kmetijske rastline
4.06.05 Rastlinska biotehnologija
Naravoslovno-matematične vede
1.04.05 Analizna kemija
Naravoslovno-matematične vede
1.03 Biologija
6.0 Humanistične vede
7.0 Multidisciplinarno in
raziskovanje

Doc. dr.
Tomislav Levanič

7

Izr. prof. dr.
Boris Kryštufek

11

Red. prof. ddr.
interdisciplinarno Mitja Guštin

5.0 Družboslovne vede
6.0 Humanistične vede
6.05 Jezikoslovje
5.00 Družboslovne vede
5.10 Šport
5.01 Vzgoja in izobraževanje

Red. prof.
Goran Filipi

6.0 Humanistične vede
6.01 Zgodovinopisje
6.09 Umetnostna zgodovina

Doc. dr.
Egon Pelikan

13
dr.
8

Izr. prof. dr.
Rado Pišot

1 Naravoslovno matematične vede
Imenovanje v
2 Tehniške vede
postopku
4 Biotehniške vede
7 Multidisciplinarno in interdisciplinarno
raziskovanje

Skupaj:

9

13
7
(dopolnjevanje skupine v
postopku)
225

* V fazi je novo formiranje raziskovalne skupine, kar je povezano z napori za okrepitev raziskovalne baze z novimi zaposlitvami.
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Tabela 42: Mladi raziskovalci v letu 2005
Članica
UP Fakulteta za
management Koper
UP Pedagoška
fakulteta Koper

Ime in priimek
ČERTALIČ Maša
FISTER Katarina
NASTAV Bojan
Alenka Malej
Klavdija Kutnar

Raziskovalno
področje
po
klasifikaciji
ARRS
(MŠZŠ)
7.00.00
7.00.00
5.02. Ekonomija
2.19 Promet
1.01 Matematika

Doba financiranja (od –
do)

Raziskovalni mentor

Skupni
obseg v FTE
(leto 2005)

1.12.2003-31.5.2006
1.1.2003-30.6.2006
1.1.2005-30.6.2008
1.6.2004 - 1.6.2006
1.1.2005 -1.7.2008

dr. Dušan Lesjak
dr. Dušan Lesjak
dr. Štefan Bojnec
dr. Andrej Brodnik
dr. Dragan Marušič

1
1
1
1
1
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Članica

UP Znanstvenoraziskovalno
središče Koper

Raziskovalno
področje
Ime in priimek
klasifikaciji
(MŠZŠ)
BANDELJ MAVSAR 4.03.00
Dunja
BUGARIČ Boštjan

2.18.01

POGLAJEN Sašo

6.02.00

APOLLONIO Marko
PODOVŠOVNIK
Eva
ZURC Joca
MARC
BRATINA
Karin
BEŠTER Erika
BUŽAN Elena
KLABJAN Borut
PLUT Boštjan

2.18.01
5.03.00

CERGOL Jadranka

6.05.00

KRALJ Ana

5.03.00

VOVK Martina

6.09.00

TAUČER Maja

1.03.00

ŠTURM Tina

4.00.00

PUST Klemen

6.00.00

STAUT Miha

6.12.00

5.01.05
6.05.00
1.04.03
1.03.00
6.01.00
6.01.00

po
ARRS

Raziskovalni mentor

Skupni
obseg v FTE
(leto 2005)

01.12.1999
31. 3. 2005
prekinitev 16 mesecev
01.11.2001
30.04.2006

dr. Tomislav LEVANIČ

1

dr. Mateja SEDMAK

1

01.11.2001
30.04.2006
01.01.2002 30.06.2006
1.10.2002
31. 3. 2005
01.01.2003 30.06.2006
01.01.2003 30.06.2007

ddr. Mitja GUŠTIN

1

dr. Milan BUFON
dr. Mateja SEDMAK

1
1

dr. Rado PIŠOT
dr. Rada COSSUTTA

1
1

01.01.2003 30.06.2007
1.11.2003 30.4.2006
1.11.2003 30.4.2007
1.12.2003
31.5.2006
1.11.2004
30.4.2009
1.10.2004
31.3.2007
1.10.2004
31.3.2009
1.10.2004
31.3.2009
1.10.2004
31.3.2009
1.10.2004
31.3.2009
1.10.2004
31.3.2009

dr. Terezija GOLOB
dr. Boris KRYŠTUFEK
dr. Jože PIRJEVEC
dr. Darko DAROVEC

1
1
1
1

dr. Rada COSSUTTA

1

dr. Mateja SEDMAK

1

dr. Tomislav VIGNJEVIĆ

1

dr. Boris KRYŠTUFEK

1

ddr. Mitja GUŠTIN

1

dr. Darko DAROVEC

1

dr. Milan BUFON

1

Doba financiranja (od –
do)

Tabela 43: Interni projekti članic
Članica

Naslov

Raziskovalno področje po
klasifikaciji ARRS (MŠZŠ)
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Trajanje

Ime nosilca

Univerza na Primorskem – Università del Litorale
Researching and mentoring in theory and practise
UP FM

5.01 Vzgoja in izobraževanje
5.04
Upravne
in
organizacijske vede

doc. dr. Anita Trnavčevič

5.02 Ekonomija

izr. prof. dr. Franko Milost

5.01 Vzgoja in izobraževanje

prof. dr. Dušan Lesjak

Informacijski sistem za raziskovalno dejavnost

2.07
Računalništvo
informatika

mag. Leo Zornada

Delovne vrednote študentov Turistice

turizem

Razvijanje managementa znanja v visokošolskem zavodu
Zasnova denarnega modela vrednotenja intelektualnega
premoženja podjetij
Koncept študijskih programov - prenova po Bolonjskem
procesu

UP TURISTICA
UP ZRS

Vizija in strategija dela UP ZRS

5.03 Sociologija

doc. dr. Roberto Biloslavo

in
September 2004 –
oktober 2005

izr.prof.dr. Mladen Knežević

1.1.2005- 30.6.2005

doc. dr. Darko Darovec

UP Pedagoška fakulteta v letu 2005 predvideva nekatere interne projekte, ki bodo vezani predvsem na problematiko posodabljanja programov
in udejanjanja bolonjskega procesa. Projekti so v pripravi.
Tabela 44: Znanstvene konference in posveti izvedeni v letu 2004
Naslov
Gore brez meja

Vrsta
Mednarodni
znanstveni simpozij
Europe in a Globalized Mednarodna
World of the 21st Century
znanstvena
konferenca

Trajanje
3. - 5. maj 2004

Building an International
Collaborative network of
Geographers and related
Specialists:

Mednarodna
znanstvena
konferenca
(2. letna)

8. - 11. Junij 2004

Govori, narečja jeziki – naša
dediščina in prihodnost
Slovenski jezik v stiku –
Slovenščina
in
njeni
uporabniki v luči evropske
integracije
Istra in zgornji Jadran v
zgodnjem
novem
veku:
umetnostni dialog med obalo
in celino

Okrogla miza

12. maj 2004

Koper

Mednarodni
znanstveni sestanek

20.–22. maj 2004

Koper

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko,
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Slavistično društvo

Mednarodni
znanstveni sestanek

16.–18. junij 2004

Koper

Pokrajinski muzej Koper, Konzervatorski odjel u Puli, Ured u Poreču
(HR)

2. - 5. Junij 2004

Kraj izvedbe
Trbiž,
Beljak
Kranjska Gora
Koper

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)
in - Univerza v Trstu,
- Univerza v Celovcu
- Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo,
- Mednarodno geografsko združenje, Komisija za politično geografijoMoskva

Portorož
- National Science Foundation,
- Russian, Central Eurasian, and East European Specialty Group of the
Association of American Geographers Department of Geography, The
University of Wisconsin-Madison
Knjigarna Libris Koper
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Naslov
Tretji mednarodni simpozij
Otrok v gibanju
Primorska od kapitulacije
Italije 1943 do Londonskega
memoranduma 1954
Istra med vzhodom in
zahodom: ob 1200-letnici
Rižanskega zbora
Novi raziskovalni pristopi v
sredozemskem kmetijstvu in
oljkarstvu
Dediščina beneške republike

Vrsta
Mednarodni
znanstveni sestanek
Mednarodni
znanstveni sestanek

Trajanje
Kraj izvedbe
29. september – 2. Kranjska gora
oktober 2004
4.–5. oktober 2004
Koper

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)
UL Pedagoška fakulteta

Mednarodni
znanstveni sestanek

4.–5.
2004

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Mednarodni
znanstveni sestanek

10. december 2004

november Koper
Koper

LABS d.o.o, KGZS-KSS Nova Gorica

Mednarodni
15.–17. december
znanstveni sestanek
2004.
Mednarodna
Institucije in politike v novi
znanstvena
17.-18.6.2004
Evropi
konferenca
Mednarodna
Intellectual Capital and
znanstvena
18.-20.11.2004
Knowledge Management
konferenca
Prvi mednarodni znanstveni Domač
z 21. maj 2004
sestanek Vpliv sodobnih mednarodno
znanstvenih dosežkov na udeležbo
zgodnje učenje

Koper,
Ljubljana

Kako preseči standardni
model
fermionskih
in
bozonskih polj in standardni
kozmološki model
Strateška partnerstva za
razvoj turističnih destinacij

19.7. do 30.7.2004

Bled

3 dni

Portorož

mednarodna
konferenca

Domača
mednarodno
udeležbo

z

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko

Benetke, Univerza Ca' Foscari, Benetke, Univerza v Padovi,
Leopold Franzens Univerza v Innsbrucku

Portorož

UMAR, ROSES Paris

Portorož

/

Koper, UP PEF

/

Tabela 45: Znanstvene konference in posveti načrtovani v letu 2005
Naslov

Vrsta

Trajanje

Kraj izvedbe

Slovenski dialekti v stiku

2 dni
(6.-7. maj 2005)
oktober 2005

Koper

Beneška keramika Caput
Adriae

Mednarodni
znanstveni sestanek
Mednarodni
znanstveni sestanek

Mednarodni znanstveni

Mednarodni

2 dni

Ljubljana, Koper

Izola
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Tuji
in
domači
(soorganizatorji)
Slavistično društvo

partnerji

Univerza Ca' Foscari, Benetke,
Univerza v Padovi, Leopold
Franzens univerza v Innsbrucku
Zgodovinsko društvo za južno

Univerza na Primorskem – Università del Litorale
Naslov

Vrsta

Trajanje

Kraj izvedbe

Tuji
in
domači
(soorganizatorji)
Primorsko, SAZU

posvet »Osimski sporazumi
– 30 let pozneje«
Retorike deviantnosti

znanstveni sestanek
Mednarodni
znanstveni sestanek

3 dni

Koper

Univerza
v
Benetkah,
Zgodovinsko društvo za južno
Primorsko

o položaju in prihodnosti
humanistike v Sloveniji in
EU

Okrogla miza

1 dan

Koper

Poti do medkulturne
sporazumevalne zmožnosti

Mednarodna
konferenca

16.-18.6.2005

Koper

Novi raziskovalni pristopi v
sredozemskem kmetijstvu in
oljkarstvu
Posvet – Gibalna/športna
aktivnost za zdravje

Mednarodni
znanstveni sestanek

1 dan

Koper

Mednarodni
znanstveni sestanek

1 dan
(16. februar 2005)

Koper

New and upcoming EU
members in the process of
economic globalization:
Managing Economic
Internationalization in
Central-, Eastern- and
Southeastern Europe
Drugi mednarodni
znanstveni sestanek Vpliv
sodobnih znanstvenih
dosežkov na zgodnje
učenje

Mednarodna
znanstvena
konferenca

24.-26.11.2005

Portorož

maj 2005

Koper, UP PEF

Računalniška konferenca
PASCAL
Visokošolsko izbraževanje
za potrebe turizma
Trendi razvoja turizma

Mednarodna
konferenca
domača
mednarodno
udeležbo
mednarodna

Turistično vrednotenje

mednarodna

Domač
mednarodno
udeležbo

z

partnerji

s podporo Britanskega sveta
Slovenije, Goethejevega instituta.
V
okviru
Jonsko-jadranske
pobude (MVZT)
LABS d.o.o, KGZS-KSS Nova
Gorica, DOSI, ŠTORTA
UL FŠ

/

Institut Jožef Stefan iz Ljubljane
z

2dni

Portorož

1dan

Portorož

1dan

Portorož
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STO,
Ministrstvo
gospodarstvo, - Ministrstvo
kulturo, skladi in programi EU
STO,
Ministrstvo
gospodarstvo, - Ministrstvo
kulturo, skladi in programi EU
STO,
Ministrstvo

za
za
za
za
za

Univerza na Primorskem – Università del Litorale
Naslov

Vrsta

Trajanje

Kraj izvedbe

jezikov in kulture majhnih
narodov

Tuji
in
domači
partnerji
(soorganizatorji)
gospodarstvo, - Ministrstvo za
kulturo, skladi in programi EU

Tabela 46: Strokovni posveti in srečanja izvedeni v letu 2004
Naslov
11. poletni tečaj slovenskega jezika
na Slovenski obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!«
Tečaj za prevajalce in tolmače
»Slovenščina za tujce – strokovni
jeziki«
Venecijanska keramika Dalmacije

Trajanje
13 dni
(16.–28.8. 2004)

Kraj izvedbe
Portorož

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)

5 dni
(17.–21. maj 2004)

Koper

3 dni
(20.–22. maj 2005)

Split

Letna konferenca EIC
Sestanki delovnih skupin
Posvet Global Education in
Manufacturing
Priročnik negovalne diagnoze
Strategija 2000 WHO- Nov
program izobraževanja
medicinskih sester po principih
bolonjske deklaracije
Zdravstvena nega v luči etike

4 dni
4 x 2 dni
4.10.2004

Bukarešta
EU
Portorož

Univerza ca'Foscari Benetke, Univerza v
Padovi, Leopold Franzens univerza v
Innsbrucku, Muzej Grada Split, Muzej
hrvatskih arheoloških spomenika Split
DG Enterprise
Evropska komisija
SINTEF

4. marec 2004
20.Februar 2004

Maribor
Maribor

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
SZO - Maribor

4. in 5. 12. 2003

Ljubljana

Mentorstvo v visokošolskem
izobraževanju
Alpe Jadran
Management znanja in Evropska
unija
Florence network

1. in 2.julij 2004

UL Filozofska fakulteta

Društvo
medicinskih
sester
zdravstvenih tehnikov Ljubljana
UL Filozofska fakulteta v Ljubljani

9.-10. oktober 2003
24.-26.marec 2004

Maribor
Portorož

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
UM Fakulteta za organizacijske vede

12.-15.maj 2004

Pordenone

Udine University,
School of nursing

Tabela 47: Strokovni posveti in srečanja načrtovani v letu 2005
Naslov
Razni strokovni posveti v zvezi z
evropskimi projekti (LIFE, Culture,
interreg, ...)
O položaju in prihodnosti

Trajanje
Periodično

Kraj izvedbe
Koper, Izola, Piran, idr.

1 dan

Koper

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)
Partnerji posameznih projektov
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in
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Naslov
humanistike v Sloveniji in EU
Letna konferenca EIC
Sestanki delovnih skupin
Metode stalnih izboljšav v
proizvodnji
Organizacija turističnega
izobraževanja v Sloveniji
Civilna družba in turizem

Trajanje

Kraj izvedbe

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)

4 dni
4 X 2 dni
Maj 2005

Malta
EU
Portorož

DG Enterprise
Evropska komisija
Delloite & Touche

2 dni

Portorož

GZS

1 dan

Bled

Dileme in perspektive turizma v
Sloveniji

1 dan

Ljubljana

Študentski dnevi Turistice 2005

2 dni

Portorož

- TZS
- Ministrstvo za gospodarstvo,
- STO
- turistično gospodarstvo
- TZS
- Ministrstvo za gospodarstvo,
- STO
- turistično gospodarstvo
- TZS
- Ministrstvo za gospodarstvo,
- STO
- turistično gospodarstvo

ACENDIO – mednarodna
konferenca: informatika v
zdravstveni negi
5.mednarodni kongres
zdravstvene nege – skrb za
človeka
Family Health Nurse Pilot Meeting
Glasgow, Scotland, 20-21 January
2000

Maj

Bled

April

Ljubljana

20. – 23. Januar

Glasgow

13thInternational Conference on
HPH
Programa izobraževanja
medicinskih sester usklajen z
evropskimi direktivami in
predstavitev WHO (2000) projekta
Strategija izobraževanja
medicinskih sester in babic
Didaktične osnove poučevanja
odraslih
Mentorstvo v visokem šolstvu

Dublin
April, junij

Nova Gorica;
Izola

April, junij

Izola,;
Nova Gorica
Izola,;
Nova Gorica

April, junij
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Naslov
Zdravstvena nega kot temeljna
vsebina izobraževanja
Psihiatrična sekcija MS in ZT:
Komunikacija v timih, vodenje
negovalnih timov
Sekcija MS in ZT: Negovalne
diagnoze v zdravstveni negi
Sekcija MS in ZT v socialnih
zavodih
Sekcija medicinskih sestersodoeben pristop k oskrbi
novorojenčka
Sekcija kirurših medicinskih sester
in zdravstvenih tehnikovortopedske teme
Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov na
internistično infektološkem
področju
Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v
kardiologiji: Zdravstvena vzgoja
srčnožilnih bolnikov
Nevrološka sekcija medcinskih
sester in zdravstvenih tehnikov
Hospic- Komunikacija z
umirajočim bolnikom in svojci v
procesu umiranja
Dokumentacija in dokumentiranje
v zdravstveni negi; uporaba šolske
dokumentacije
Negovalne diagnoze

Trajanje
April, junij

Zdravstvena nega pacienta v
bolnišnici
Zdravstvena nega pacienta v
socialno varstvenih ustanovah
Zdravstvena nega pacienta v
osnovnem zdravstvu
Patronažna zdravstvena nega

April, junij

9-10. junij

Kraj izvedbe
Izola,;
Nova Gorica
Ljubljana

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)

10. november
5.-6. april

Nova Gorica

18. marec 2005

Koper

September 2005

Koper

24. marec 2005

Ljubljana

28.-29. Oktober

Otočec

22. april

2005

April, junij

Izola,;
Nova Gorica

April, junij

Izola,;
Nova Gorica
Izola,;
Nova Gorica
Izola,;
Nova Gorica
Izola,;
Nova Gorica
Izola,;
Nova Gorica

April, junij
April, junij
April, junij
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Naslov
Florence Network

Trajanje
Maj

Kraj izvedbe
Pordenone

Tuji in domači partnerji (soorganizatorji)

Tabela 48: Znanstvene in strokovne monografije izdane v letu 2004
Avtor

Naslov

Obseg

Založba

M. Cencič
V. Medved Udovič.
D. Felda.
M.Guštin (ur.)
I. Lazar (ur.)
M. Zagarčanin
H. Zglav-Martinac

Šola za znanje učiteljev
Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje,
I. mednarodni znanstveni sestanek
Srednjeveška in novoveška keramika iz Pirana in Sv. Ivan
Drobci antičnega stekla
Stari Bar. Keramika venecijanskog doba
Ulomak do ulomka...,

200

Annales

96
225 str.
163 str.
130 str.
211 str.

Samozaložba UP PEF
Annales
Annales
Annales
Annales

260 str.
81 str.
181 str.
200 str.
200 str. + CD

Annales
Annales
Annales
Annales
Annales

198 str.
88 str.
118 str. + CD
CD

Annales
Annales
Annales
Annales

CD
303 str.
279 str.
236 str.
256 str.

Annales
Annales
Annales
Annales
Annales

472 str.
324 str.
315 str.
188 str.
423 str.
454 str.
317 str.

Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Znanstvena udruga MEDITERAN
Pula in Istarsko čakavsko društvo
dr. Ivan Rudan Pula

M. Sakara Sučević
razni
S.Hristova, P. Namićev
M. Cencič
Zbornik + CD

Kaštelir pri Novi vasi/Brtonigla (Istra)
The Venetian shipwreck from Gnalić
Govrlevo will not die
Šola za znanje učiteljev
3. mednarodni simpozij Otrok v gibanju. Zbornik izvlečkov
in prispevkov
Neva Čebron (ur.)
CCBC Student’s Book
Neva Čebron et al.
CCBC Book of Articles
Neva Čebron et al.
CCBC Teacher’s Portfolio
Roman Starin (ur.), CCBC Project Network
Neva Čebron (koord.)
Antonella Pedretti
CCBC Interactive Exercises
Dušan Kos
O melanholiji, karierizmu, nasilju in žrtvah
Jan Bednarich
Vicovi znaki
Nadja Terčon
Z barko v Trst
L.
Lipej,
A.
DE Sharks of the Adriatic Sea
Maddalena, A. Soldo
Filip Tunjić
Vmesna Evropa. Konfliktnost državnih teritorialnih meja
Milan Bufon
Med teritorialnostjo in globalnostjo
Marta Verginella
Suha pašta, pesek in bombe
Harald Krahwinkler
… in loco qui dicitur Riziano …
Vesna Mikolič
Jezik v zrcalu kultur
Gorazd Bajc (ur.)
Na oni strani meje
Goran Filipi
Istrorumunjski lingvistički atlas: kazala / Atlasul Lingvistic
Istroromân: Indice / Atlante Linguistico Istrorumeno: Indici
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Avtor
Griffiths,
Kryštufek,
Reed (eds)
Kaligarič et al.
V. R. Darovec et al.

Naslov
Balkan Biodiversity

Obseg
357 str.

Založba
Kluwer

Habitatni tipi Slovenije: tipologija
Meje in konfini

64 str.
336 str.

MOPE
Annales

Tabela 49: Znanstvene in strokovne monografije načrtovane izdaje v letu 2005
Avtor
V. Medved Udovič.
D. Felda.
Rada Cossutta
Kryštufek, Vohralik

Naslov
Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje,
II. mednarodni znanstveni sestanek

Obseg
120

Lingvistični atlas istrskih govorov
Mammals of Turkey and Cyprus, Rodentia I

19 a.p.
31 a.p.,
250 ilustracij,
barvne
fotografije
Surina
Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja
14 a.p.,
barvne
fotografije
Kaligarič et al.
Diversity and conservation of Karst Landscapes: Valencia 8 a.p.,
and Slovenian examples
barvne
fotografije,
ilustracije
M. Guštin (ur.)
Prvi poljedelci
14 a.p.
E. Metalla
Durres. The Venetian ceramic
9 a.p.
M.Guštin, S. Gelichi, K. The finds from Gnalić shipwreck
14 a.p.
Spindler
I. Lazar, H. Willmott, S. The Glasscargo from Gnalić shipwreck
16 a.p.
Gluščević
S.
Gluščević,
C. The Venetian shipwreck from Gnalić
8 a.p.
Beltrame
M. Guštin et al.
Nova tabla pri Murski Soboti I.
19 a.p.
Bandelj Mavsar D.
Genetska variabilnost oljke v Slovenski Istri
10 a.p.,
30
barvnih
slik
Završnik, Pišot, Kragelj, Gibalna/športna aktivnost za zdravje
18 a.p.
Fras, Sila, Strel
Pišot. Planinšec
Relacije med motoričnimi sposobnostmi in drugimi 18 a.p.
dimenzijami psihosomatičnega statusa otrok
Pišot, Završnik Zurc, Vloga
biomehanskih
lastnosti
skeletnih
mišic, 19 a.p.
Šimunič et al.
antropometrijskih značilnosti, tekalnih sposobnosti in

145

Založba
Samozaložba UP PEF
Annales
Annales

Annales
Generalitat Valenciana, Španija

Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Uprava za dediščino RS
Annales
Annales
Annales
Annales

Univerza na Primorskem – Università del Litorale
Avtor

Naslov
Obseg
prostočasne gibalne/športne aktivnosti v gibalnem razvoju
otroka
Anton Gosar (zbral in Globalizirana Evropa
25 a.p.
uredil)
Andrina Tonkli-Komel
Vstopanja (Spisi o filozofiji)
14 a.p.
Vlado Kotnik
Antropologija opere
34 a.p.
Milan Bufon (zbral in Slovenija po letu 2004: mostišče med EU in V Evropo?
25 a.p.
uredil)
Vesna Mikolič, Karin Slovenščina in njeni uporabniki v luči evropske integracije
20 a.p.
Marc Bratina (zbrali in
uredili)
Aleksander Panjek
Petsto let med kamnom in burjo. Krajinski in gospodarski 19 a.p.
razvoj Krasa
Nataša Vivoda
Dialekti v stiku na primeru buzeških govorov
14 a.p.
Razni
Življenje in delo primorskega pravnika, narodnjaka in 16 a.p.
poslanca v rimskem parlamentu, dr. Josipa Vilfana
Skupina avtorjev
Destinacijski management v turizmu
220 str.
Skupina avtorjev
Izobraževanje in intelektualni kapital v turizmu
200 str.
Skupina avtorjev
Strategije turizma
200 str.
Skupina avtorjev
Sinergični učinki sprememb na turizem
220 str.
Skupina avtorjev
Kakovost v turizmu
220 str.
Ambrož Milan
Socialni vplivi na načrtovanje razvoja turizma v lokalni 180 str.
skupnosti
Brezovec Aleksandra
Imidž in turizem
250 str.
Brezovec Tomi
Hotelirstvo (strok. monografija)
160 str.
Brezovec Aleksandra Izdelava marketinškega načrta v turizmu (strok.mon.)
100 str.
in Brezovec Tomi
Ivankovič Gordana
Merjenje uspešnosti poslovanja kot mehanizem 160 str.
napredovanja in povečanja konkurenčnosti slovenskega
hotelirstva
Jere Lazanski Tadeja
Animacija in prireditve v turizmu
120 str.
Nemec Rudež Helena
Intelektualni kapital v turizmu
160 str.
Ovsenik Marija
Ovsenik
Marija
Ambrož Milan
Ovsenik
Marija
Jerman Janja
Ovsenik Rok

in
in

Založba
Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Annales
Peter Lang
Peter Lang
Peter Lang
Peter Lang
Peter Lang
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica
Turistica

Upravljanje poslovnih sistemov

280 str.

Turistica

Perspektive in protislovja individualnega in družbenega v
turizmu
Upravljanje s človeškimi viri v turizmu

230 str.

Turistica

200 str.

Turistica

Potovalna industrija

170 str.

Turistica
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Avtor
Ovsenik Rok

Naslov
Destinacijski management

Obseg
120 str.

Založba
Turistica

Sikošek Marjana, Uran
Maja in Tkalčič Marjan

Management prireditev

140 str.

Turistica

Tkalčič Marjan

Dopolnilne turistične dejavnosti kot sestavni del celovitega
proizvoda turistične destinacije
Trajnostni razvoj in turizem

180 str.

Turistica

120 str.

Turistica

Tkalčič Marjan

Turistica in njena vloga
izobraževanja v Sloveniji

160 str.

Turistica

Tkalčič Marjan, Pergar
Janez in sodelavci
Uran Maja

Terminološki slovar turizma

160 str.

Turistica

Analiza slovenskega turizma

140 str.

Turistica

Tkalčič Marjan

v

sistemu

turističnega

UP Fakulteta za management je leta 2004 v založbi FM izdala dve znanstveni monografiji. Izdajo obeh je podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Za leto 2005 načrtujejo izdajo dveh znanstvenih monografij, ki ju bodo prijavili tudi na razpis za sofinanciranje izdaje znanstvenih in strokovnih monografij.

Tabela 50: Znanstvene in strokovne periodične publikacije izdane v letu 2004
Ime serije

Managing Global
Transitions
ANNALES, Series
Historia
et
Sociologia
ANNALES, Series
Historia Naturalis
Acta Histriae

Število zvezkov
2

Obseg

Založba

2

100 a.p.

Fakultete za management (FM)
Annales

2

60 a.p.

Annales

2

100 a.p.

Annales
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Tabela 51: Znanstvene in strokovne periodične publikacije načrtovane izdaje v letu 2005
Ime serije
Managing
Global
Transitions
IDEA TURISTICA

Število
zvezkov
4

2
ZNANSTVENA
+
5
STROKOVNIH
ANNALES,
Series 2
Historia et Sociologia
ANNALES,
Series 2
Historia Naturalis
Acta Histriae
2

6.3

Obseg

Založba

192

Fakulteta
(FM)
Turistica

2 x 90 str.
+
5 x 76 str.
100 a.p.

Annales

60 a.p.

Annales

100 a.p.

Annales

za

management

Knjižnična dejavnost

Tabela 52: Podrobnejši podatki o številu uporabnikov knjižnice (število v letu 2004 in načrtovano število za leto 2005)
FHŠ
Študenti – dodiplomski,
redni
Študenti – dodiplomski,
izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci

FM

PEF

TUR

VŠZI

ZRS

2004
465

2005
645

2004
768

2005
900

2004
768

2005
900

2004
1024

2005
1300

2004
/

2005
173

2004
33

2005
75

68

68

450

550

450

550

1133

1200

/

60

4

6

40
/
34
/

100
/
70
/

148
/
432
/

200
/
500
/

148
/
432
/

200
/
500
/

2
/
76
/

5
/
80
/

/
/
/
/

20
30
80
/

2
2
111
/

6
3
120
/
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Tuji državljani
Drugi uporabniki

/
24

/
40

2
93

2
120

2
93

2
120

8
102+77
pravnih
oseb

8
110+80
pravnih
oseb

/
/

/
30

1
2

2
3

Tabela 53: Kazalniki za knjižnično dejavnost
Kazalmiki

UP FHŠ

UP FM
2004
2005
3.183
3.500
(1.893
aktivnih)
49.532
50.000

2004
3.183
(1.893
aktivnih)
49.532

Ne beležijo

Ne
beležijo

Ne
beležijo

Ne
beležijo

Ne beležijo

Ne beležijo

Ne beležijo

Ne
beležijo

Ne
beležijo

Ne
beležijo

/

Organizirano
izobraževanje
za 1. letnike
(180
študentov)
180

/

5

/

50

189

2004
631

2005
850

Število na dom
izposojenega
gradiva

1.635

3.500

Število
izposojenega
gradiva v
čitalnico
Število
pregledanega
knjižničnega
gradiva v
elektronski
obliki (npr. v
elektronskih
časopisih)
Število
organiziranih
izobraževanj za
uporabnike

Ne beležijo

Število
uporabnikov, ki
so se udeležili
izobraževanj
Število
posredovanih
enot v

/

Število vseh
uporabnikov

32 (18 enot
posodili
knjižnicam,

UP PEF
2005
3.500

UP TUR

UP VŠZI
2004 2005
/
/

UP ZRS
2004
2005
155
215

2004
2.345

2005
3.000

9.383,
transakcije v
knjižnici
42.866
7.100

10.500,
transakcije
v knjižnici
43.000
7.500

/

/

474

600

/

/

197

300

Ne bo
beleženo

Ne beležijo

Ne beležijo

/

/

Ni
podatka

/

3

5

5

5

/

/

0

2

200

13

200

160

130

/

/

0

25

250

189

Nepredvidljivo

89

100

/

/

59

75

50.000
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Kazalmiki
Število vseh
uporabnikov
medknjižnični
izposoji

Razmerje med
posredovanimi
in zahtevanimi
enotami iz
medknjižnične
izposoje

Število
naročene
periodike

UP FHŠ

UP FM
2004
2005
3.183
3.500
(1.893
aktivnih)

2004
3.183
(1.893
aktivnih)

1,4

189:111

250:150

189:111

Nepredvidljivo

9

214/9

270

33/9

60

3.827

10.000

13.000

3.915

1.100

1.658

3.000

7

9

13

2004
631

2005
850

14 enot
izposodili iz
drugih
knjižnic)
1,3

6

Število enot
2.727
knjižničnega
gradiva
Prirast
1.016
knjižničnega
gradiva
Število
5
računalnikov,
preko katerih
uporabniki v
knjižnici lahko
iščejo
informacije
*periodika UP FM in UP PEF

UP PEF
2005
3.500

UP TUR

UP VŠZI
2004 2005
/
/

UP ZRS
2004
2005
155
215

2004
2.345

2005
3.000

100:130

/

/

59 / 4

75 / 6

130

/

/

126

130

4.500

89:93
(število
izposojenih
enot v MKI
126;
razmerje
med
prejetimi in
zahtevanimi
enotami iz
MKI
126:136)
121 (61
slovenskih in
60 tujih
naslovov)
7.722

8.700

/

/

4.037

5.000

312

500

530

800

/

/

1.166

1.000

9

13

0

0 (dokler se
ne preselijo
v nove
prostore)

/

/

2

2
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6.4

Informatizacija univerze

Tabela 54: Kazalniki informatizacije univerze

Kazalniki

Študijsko leto 2004/2005
FHŠ

Število študentov na
računalnik1
Odstotek elektronskih
prijav na izpite2

FM

Načrt za študijsko leto 2005/2006

PEF TU VŠZI UP FHŠ
15

PEF TU VŠZI UP

18,5 16,61

11

13,5

23,5

12

8,5 12,5

8,6

14

100

0

98,5 100 70,8 100

100

100 98,5 100

95

100

0

FM

*Upoštevani so študenti dodiplomskega rednega študija (brez absolventov).
*Odstotek je izračunan tako, da je število vseh prijav na izpite deljeno z številom elektronskih prijav na izpite. Upoštevani so študenti dodiplomskega rednega študija.
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