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1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
Univerza na Primorskem deluje v strateško pomembnem kontaktnem prostoru JZ Slovenije.
Četrto leto delovanja Univerze na Primorskem bo še vedno leto uveljavljanja njenih dejavnosti in
utrjevanja njenega položaja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika ter prepletanja ekonomskih
in družbenih politik. Interreg projekti, sporazumi med univerzami, organizacija mednarodnih
znanstvenih konferenc so orodja, ki oblikujejo laboratorij intelektualnega kapitala in razvojnih koalicij, v
katere se univerza vključuje. 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 in ekonomskih dogajanj umestila središče razvojnoraziskovalnih in izobraževalnih potencialov. V letu 2006 bo Slovenija dobila Univerzo v Novi Gorici, ki
bo v primorski prostor prinesla konkurenčnost, univerz pa tudi možnosti sodelovanja in povezovanja
znanj na Primorskem.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primorskem možnosti, da evropsko
tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa.
Slovenija je v letu 2005 razvijala svojo državnost v okviru integracijskih politik Evropske unije. V letu
2006, tretjem letu članstva v EU, bo še naprej temeljito posegala v sisteme svojega delovanja z
reformnimi ukrepi in spremembo zakonodaje, ki jo terja harmonizacija, oziroma približevanje
zakonskih okvirov skupnim strategijam. Težnja po primerljivosti bo še naprej temeljito vplivala na
podsistem izobraževanja in znanosti, ki se bo v Bolonjskem procesu prenove univerz in v
raziskovalnih programih EU moral bolj prepoznavati. Evropa se vse bolj odziva tudi na izzive, ki
prihajajo iz Azijskih držav, Kitajske in daljnega Vzhoda. Informatizacija izobraževanja, nova znanja in
kompetence, razvejan trg dela in nove delovne kulture so utrdile potrebo po vseživljenjskem
izobraževanju in z njim povezanih izobraževalnih tehnologijah. Mlada slovenska univerza te nove
izzive sprejema in se nanje uspešno odziva. Z večjo odprtostjo družb se mora izobraževalna in
raziskovalna ustanova, ki oblikuje kulturni humus okolja, v katerem deluje, soočati z novimi
vrednotami, kot so na primer: sodelovanje in kooperativno učenje, vzajemna izmenjava znanj,
spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij, večjezičnost, partnerstvo in druge.
V prenovo visokega šolstva po bolonjskih smernicah se Univerza na Primorskem vključuje od začetka
svojega delovanja.
Univerza je sprejela izzive in obveznosti, da se v svoji organiziranosti, izvajanju študijskih programov
in raziskovanja, vplivih in prenosu znanj v okolju približa evropski ravni kvalitete visokošolskega
izobraževanja in raziskovanja ali jih celo preseže. V prenovi visokošolskega izobraževanja bo še
naprej med najbolj dinamičnimi slovenskimi visokošolskimi zavodi. V prenovo študija bo vtkala svojo
kulturo delovanja v obalnem in južnoprimorskem prostoru. Mehanizmi prenosa znanj (konference,
informacijske točke, sodelovanje v projektih, ustanavljanje skupnih mehanizmov vzajemne izmenjave
vsebin in metod delovanja) bodo tudi v letu 2006 omogočili, da na članicah, v strukturnih centrih in v
širšem okolju še naprej uveljavlja znanje in kulturo vseživljenjskega učenja, utečene dobre prakse pa
so ji pri uveljavljanju sprememb in vzorcev, povzetih po dobrih izkušnjah drugih univerz, v oporo.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo slovenskih in
srednjeevropskih univerz.
Univerza Na Primorskem se bo še naprej dejavno vključevala v nacionalno in mednarodno
univerzitetno mrežo. V 2006 bo primorskemu in slovenskemu prostoru ponudila nove bolonjske
programe in učinkovala s povečano raziskovalno dejavnostjo. Spodbude k povezovanju se bodo
udejanjile v skupnih študijskih programih (joint in double degrees), Interreg projektih, Phare projektih in
v projektih 6. OP ter novih projektih 7. OP. Ti bodo z novimi mehanizmi povezovanja znanosti in
razvoja preizkus intelektualnega potenciala, kulture in odličnosti učiteljev in raziskovalcev univerze.
Posamezne razvojne niše univerze (strategije turizma, humanistične šole, podjetniške strategije,
nastajanje novih edukacijskih metod, sodobna zdravstvena nega, naravoslovje z matematiko,
računalništvo in računalniško podprta tehnika) imajo v prostoru političnega in gospodarskega stika
poleg razvojnega poslanstva, tudi vlogo dejavnika novih družbenih politik okolja, ki utrjuje identiteto
državljana Republike Slovenije, ohranja narodnostno identiteto Slovencev, zagotavlja enake možnosti
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vključevanja in razvoja manjšin, skrbi za sonaravni razvoj in zdravo okolje ter ohranja bogastva
naravne in kulturne dediščine Sredozemske Slovenije.
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. To nalogo še naprej uspešno uresničuje.
Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družboslovja, humanistike, poslovnih
ved, turizma, zdravstva, edukacijskih ved, matematike in računalništva je sodobna in v svojem bistvu
inovatorska. Njihova izvedba ni odraz prevzetih modelov, pa tudi ne zvesta kopija delovanja obeh
slovenskih univerz. Ob novih znanjih in z novostmi obogatenih oblikah študija ti programi spodbujajo
nastanek nove institucionalne kulture, ki se v partnerstvu med študenti in učitelji spreminja, dopolnjuje
in izboljšuje akademsko okolje. To stalno spreminjanje pomeni prevzemanje odgovornosti za učinke
študija v gospodarstvu in v družbenem okolju doma, posledično pa tudi za prepoznavnost in
preverjanje v mednarodnem prostoru.
Da bi dosegli te cilje, potrebuje mlada in še vedno krhka univerza državno in lokalno podporo,
natančno načrtovano strateško pot in nenehno spremljanje učinkov kvalitete njenega delovanja. V
zasnovi mrežna univerzitetna organizacija bo s svojim učinkovanjem pripomogla, da obalni prostor
med Koprom in Piranom, v prihodnosti pa povezan tudi s Krasom in Notranjsko, postane tretji razvojni
pol Slovenije; njen akademski proces, zasnovan na raziskavah, inovacijah in uporabni empirični praksi
pa bo doprinesel k oblikovanju ustvarjalnega strokovnjaka in misleca, pripravljenega na izzive novega
časa.
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 potrebujemo zadostno
širino in vrhunsko raven raziskav, ki posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega znanja in
tehnologij.

2 PREDSTAVITEV UNIVERZE
Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04) in statut UP (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03,
50/05) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti in univerze. Določila teh temeljnih aktov
poudarjajo raziskovalno usmerjenost univerze, učinkovitost in sodobnost izvajanja študijskega
procesa, integriranost stroke in ved ter interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost
organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kvaliteti izobraževanja in
raziskovanja. Poleg teh postulatov pa je univerza pri svoji organiziranosti dolžna upoštevati
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 univerze. Usmeritve bolonjskega procesa pa že vplivajo na spreminjanje
institucionalne kulture visokega šolstva ter posledično tudi na spremembe zakonodaje na področju
visokega šolstva. Spremembe statuta, novela Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 79/04) in
novela Zakona o visokem šolstvu (Uradni list št. 63/04) terjajo prilagoditve. Težnje po prenovi
zakonodaje, ki ureja visoko šolstvo in znanost (združitev zakonov), je v skladu s potrebami Univerze
na Primorskem, ki v svoji organiziranosti združuje obe dejavnosti v integrirano učinkovanje v
izobraževalnem procesu.
Članicam UP, visokošolskim zavodom (Fakulteta za humanistične študije Koper, Fakulteta za
management Koper, Pedagoška fakulteta Koper, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, Visoka
1

European research Area, European Higher Education EREA.
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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
Študentski domovi. Študentski domovi so zavod, ki je bil na podlagi sprememb Odloka o ustanovitvi
UP (Uradni list RS, št. 79/04) registriran kot nova članica univerze dne 3. januarja 2005. Po tej noveli
Odloka se je tudi Visokošolsko središče v Kopru pripojilo k Univerzi na Primorskem in posledično
prenehalo z delovanjem. 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, mestom in uradi, s katerimi poslujejo, Študentsko organizacijo Univerze na
Primorskem in poslovnimi partnerji ter državo, ki določa pogoje študentskega standarda. Poleg tega s
svojo dejavnostjo in s skrbjo za bivanjske probleme študentske populacije pomembno bogati ter
dopolnjuje dejavnost univerze
V letu 2006 bo po sklepu senata posebna ekspertna skupina pripravila podlage za ustanovitev
fakultete za področje naravoslovja, matematike in sodobnih tehnologij, v skladu s postopki, ki jih
narekuje zakon, pa bo univerza fakulteto tudi ustanovila. Osnova in spodbuda za širjenje dejavnosti na
ta področja so potrebe okolja in že akreditirani programi matematike ter računalništva vseh treh
stopenj.
Senat, študentski svet in upravni odbor univerze so v treh letih delovanja utrdili svojo vlogo, v skladu s
svojimi pooblastili in ob večji urejenosti članic ter uprave pa tudi dograjevali temeljne poslovno-pravne
in finančne podlage delovanja UP (pravilniki, merila, poslovniki, drugi podstatutarni akti). Statut
univerze 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). Po normativni ureditvi osnov za delovanje teh enot (pravilniki, sistemizacija,
finančni viri idr.) bodo nekatere med njimi začele delovati v letu 2006. Ameriški kotiček je na osnovi
teh določil in ob pomoči Ambasade Združenih držav začel delovati v februarju 2006.
Na univerzi deluje v okviru rektorata skupna mednarodna pisarna ter vpisno-prijavna služba univerze,
ki bo tudi v letu 2006/2007 opravljala vpisna opravila pod mentorstvom vpisno-prijavne službe
Univerze v Ljubljani.
Tako prednost kot pomanjkljivost univerze je njena razpršenost. V Kopru je visoko šolstvo že del
mesta, ga soustvarja in mu pripada. Kot mestna univerza, to je umestitev univerzitetnega delovanja v
naravno, kulturno in družbeno delovanje zgodovinskega mestnega jedra, ponuja prostoru mesta
ustrezen, bivanjsko soodvisen vendar razvojno perspektiven izziv po eni strani ter omogoča
nadaljevanje procesa nastajanja novih univerzitetnih struktur v mestu po drugi strani. Tudi študijski in
raziskovalni programi se seveda odzivajo mestni ureditvi. V mesto sodijo humanistične in družbene
raziskave in študijski programi kot so ekonomske in edukacijske vede, umetnost ter uprava univerze.
S postavitvijo univerzitetnega središča v svoje osrčje ima Koper najboljšo med možnostmi, da v letih
2000 - 2010 postane ne le gospodarski, pač pa tudi kulturni in intelektualni južni pol države Slovenije.
Zato pa so toliko bolj primerne za območje univerzitetnega kampusa izolske Livade. Najmanj dve
fakulteti, bivalne in športne površine za študente in profesorje, knjižnica in laboratoriji bodo namenjeni
naravoslovju, matematiki in računalništvu ter tehnologijam. Univerza načrtuje tudi programe
naravovarstva in kmetijstva. Tudi zdravstvo ima svoje mesto v Izoli, še posebej, če bo usmerjeno v
povezovanje z ostalimi študijskimi programi ter ponujalo nove poklice, kot na primer dietetik in
nutricionist.
Manjši kampus, ali bolje celovit visokošolski kompleks v Portorožu, bo namenjen programom turizma
in promociji intelektualnega kapitala. V njem bodo poleg študijskih programov tekle poletne šole in
delavnice. Raziskovalni in študijski prostor ponujajo tudi druga okolja: Piran (krajina in kulturna
dediščina Sredozemlja), Sežana (turizem, tehnika in edukacijske vede), Postojna (naravovarstvo in
raziskovanje biodiverzitete).
Leti 2005 in 2006 sta zaznamovani z investicijskim programom, ki je v letu 2005 udejanjil prvo
pridobitev univerze, nove prostore Visoke šole za zdravstvo v Izoli, v letu 2006 pa bosta zaključeni še
dve investiciji, Armerija in Foresterija v Kopru ter Turistica v Portorožu. Ambiciozni investicijski
program univerza uresničuje s proračunskimi sredstvi Temeljnih razvojnih programov (tretji šolski
tolar) in s posojili, ki jim je zagotovljeno državno poroštvo. Kratkoročni investicijski program je v
poglavju 4.12.
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3 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
3.1

Zakonske in druge pravne podlage

Univerza na Primorskem deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/19991, 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:
-

Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/20002),
Zakon o visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 100/2004 – uradno prečiščeno besedilo UPB2),
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 117/2002, 1/2004, 2/2005,
34/2005, 4/2006),
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2005/2006 (Ur.l. RS,
št. 50/2005),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 40/1994, 45/1998),
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS,
št. 5/1994, 2/2005),
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur.l. RS, št. 46/2005),
Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Ur.l. RS, št. 24/1995)
Odredba o prilogi k diplomi (Ur.l. RS, št. 36/2000),
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Ur.l. RS, št. 134/2003, 72/2004),
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur.l. RS, št. 77/2004),
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 64/2004),
Pravilnik o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove (Ur.l. RS, št.
29/1996),
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur.l. RS, št. 22/2001).
Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur.l. RS, št. 101/2004),
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur.l. RS, št. 124/2004),
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur.l. RS, 124/2004),
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. 73/2004),
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in
vrednotenja izobraževanja (Ur.l. RS, št. 6/2005)

ter drugi podzakonski akti.
b) Zakonska regulativa na področju znanosti:
- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 do 2010 (Ur.l.
RS, št. 3/2006),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005),
- Sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 17/1994, 33/1996, 10/2004),
- Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur.l. RS,
št.12/2005),
- Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur.l. RS,
12/2005),
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- Pravilnik o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju
raziskovalne dejavnosti (Ur.l. RS, št. 65/1994, 1/1998, 35/1998, 52/1998 (72/1998 - popr.),
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 74/2004, 32/2005),
ter drugi.
c) Ostale pravne podlage za delovanje Univerze na Primorskem:
-

Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/05),
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti (št. 0221-13/05, 19.12.2005),
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (št. 0221-12/05, 19.12.2005),
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije (št. 0221-11/05, 14.12.2005),
Merila za razporejanje letnih sredstev Univerze na Primorskem (št. 286/2004, 30.03.2004),
Pravilnik o študentski izkaznici (št. 0221-03/04, 20.10.2003, 9.6.2004, 15.09.2004 – UPB),
Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (št. 0221-06/05, 6.7.2005),
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom (št. 0221-02/05, 10.3.2005),
Pravilnik o obliki in vsebini javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP (št.0221-03/05,
8.6.2005, 6.7.2005),
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na UP (št. 0221-05/05, 8.7.2005),
Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja (št. 0221-08/05, 21.9.2005),
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št. 500/2004,
31.05.2004),
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem Koper (št.
499/2004, 31. 05. 2004),
Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze na
Primorskem (št. 0221-07/04, 19.01.2004, 21.9.2005),
Merila UP za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št. 0221-1/05, 9.2.2005),
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja novih študijskih programov na UP (8.12.2004,
21.9.2005),

in ostali podstatutarni akti univerze in članic univerze.

3.2

Dolgoročni cilji

V razvojnem programu UP 2004 – 2008 si je UP postavila cilje, ki jih s skrbnim izborom izobraževalnih
in raziskovalno-razvojnih 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. Doslej podpisanim sporazumom s tujimi univerzami
(Trst, Videm, Celovec, Benetke, Sarajevo, Zadar, Bielsko-Biala, Beograd) se jih bo letu 2006
pridružilo več novih (Macerata, Skopje, Tuzla, in druge). 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
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projektom članic, bodo sledili drugi študijski programi in raziskovalni projekti (Interreg projekti,
programi EU), najprej z bližnjimi univerzami, nato pa tudi z drugimi v Evropi in v svetu. Do leta
2010 naj bi bilo v programe UP vpisanih 8.000 študentov iz Slovenije in zamejstva. Mobilnosti z
80 univerzami, v katero je v letu 2005 bilo vključenih 120 študentov, se bo v letu 2006 pridružilo
20 univerz, študentov v mobilnosti pa bo najmanj 200.
2.

Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države. UP bo razvijala
kooperativen odnos z družbenim okoljem v izmenjavah in prenosu znanj ter z oblikami
sodelovanja, s katerimi bo prevzemala neposredno odgovornost za družbeni, s tem pa tudi
regionalni razvoj. Svet zaupnikov UP (svetovalno telo upravnega odbora UP, sestavljeno iz
predstavnikov gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran, Sežana)
je ena od oblik sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja na regijski ravni pri načrtovanju
dejavnosti UP. To sodelovanje se je z delovanjem Univerzitetnega inkubatorja v letu 2005
okrepilo. Načrtom za ustanovitev fakultete za naravoslovje, matematiko, računalništvo in tehniko
se pridružuje tudi gospodarstvo, ki bo v letu 2006 ustanovilo Konzorcij za tehniško
izobraževanje na Primorskem.

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. Na pobudo članic je senat na svoji 24. seji sprejel sklep (14. decembra
2005, sklep 9 zapisnika seje), da članice za aprilsko sejo Senata UP pripravijo vizijo razvoja
študijskih programov do leta 2009/10, vključno s programom sodelovanja z ostalimi članicami
univerze pri oblikovanju interdisciplinarnih študijskih programov.

4.

Prenova vsebine in izvajanja programov. Cilji univerze in članic se preverjajo v letnih
poročilih, nadgradnjo in korekcije pa načrtujejo v letnih programih dela. Po uvajalnem obdobju v
letu 2004 (glej www.upr.si/prenova) so članice začele s prenovo svojih programov, oziroma so
predložile nove in prenovljene programe v akreditacijo. V letu 2006/07 je UP razpisala 3
prenovljene in 5 novih bolonjskih programov 1. stopnje, v pripravi pa je kar 10 programov 2.
stopnje, od tega so 4 že akreditirani. V skladu z Razvojnim programom UP 2004 -2008 (glej
točko Pot do novih znanj in novih poklicev) si je univerza kot prioriteto postavila ustanovitev
Fakultete za naravoslovje, matematiko in sodobne tehnologije (23. seja senata UP, 9.
november 2005, sklep 8 in 9). Svet zaupnikov UP je v luči potreb po tehniškem izobraževanju
na Primorskem dal pobudo, da gospodarstvo podpre ustanavljanje Fakultete za naravoslovje,
matematiko in tehnologije ter z ustanovitvijo posebnega konzorcija deluje kot spodbujevalec in
uporabnik novih programov bodoče fakultete. V letu 2006 bo univerza postavila pogoje za
oblikovanje podiplomske šole, visoka šola za turizem Turistica in Visoka zdravstvena šola pa
bosta do leta 2009 udejanjili pogoje za prehod na fakultetno raven.

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. V letu 2005 se je razmerje
med rednim in izrednim študijem prevesilo v korist rednega študija. Te težnje po uravnoteženosti
bomo nadaljevali v smislu prehodov med delom in izobraževanjem, kreditnega vrednotenja
študijskih programov po ECTS (European Credit Transfer System), priznavanja predhodno
pridobljenih znanj in usposobljenosti, krajših oblike doizobraževanja, programov usposabljanja
in izpopolnjevanja. V naslednjih štirih letih bo UP v različne oblike doizobraževanja in
izpopolnjevanja vključila nekaj tisoč 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) univerzi omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje smernic Bolonjskega procesa
v Sloveniji. V okviru rektorske konference je UP pristopila v združenja evropskih in regijskih
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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
znanstvenoraziskovalno, pedagoško in širšo družbeno ter gospodarsko sfero. Notranjo
integracijo in mobilnost bomo zagotovili z ustrezno sistematizacijo in organizacijo znanstvenoraziskovalnega 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. Komisije senata in uprava
univerze so v sprejem predložile več pravilnikov in meril, ki usklajujejo delo članic na ravni
univerze (izvolitve v nazive, sprejem študijskih programov, organizacija doktorskega študija,
kreditno vrednotenje po ECTS, organizacija infrastrukturnih enot univerze idr.). V okviru veljavne
zakonodaje, ki sicer delno omejuje integracijo raziskovalnega in pedagoškega dela na
univerzah, UP spodbuja delovna razmerja, ki združujejo dejavnosti izobraževanja in
raziskovanja ter vključujejo strokovnjake iz gospodarstva v pedagoški proces. Univerza razvija
integrirana merila za izvolitve v naziv v pedagoške in znanstvene nazive, s tem v zvezi tudi
integrirana merila za spremljanje kvalitete na obeh področjih. Pričakujemo, da bo novela
zakona, ki je v pripravi, omogočala (1) povezovanje pedagoškega in raziskovalnega dela, (2)
vključevanje strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces ter prenos univerzitetnih znanj v
prakso, (3) vključevanje študentov v raziskovalno in delovno prakso ter (4) mednarodno
mobilnost učiteljev, raziskovalcev in študentov.

8.

V okviru sistema globalnega financiranja univerz bomo delež financiranja iz proračuna za
znanstvenoraziskovalno delo do leta 2008 dvignili s sedanjih 15 % na vsaj 35 % (programsko in
projektno financiranje NRRP), pri samem znanstvenoraziskovalnem 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 znanstvenoraziskovalnih področij:
humanistike in družboslovja, naravoslovja in tehnike. Ob tem pa bo UP sledila načelom
utrjevanja trojne avtonomije univerz: avtonomije raziskovalnega, izobraževalnega in poslovnega
delovanja.

9.

Vseživljenjsko učenje in izzivi novih študentskih populacij. Nova pričakovanja in zahteve po
vseživljenjskem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju temelječe družbe –
zahtevajo od UP prilagajanje novi »študentski populaciji«, tako po sistemsko-organizacijski plati
kot glede učnega programa. Študentska populacija pokriva torej vse starostne ravni, ki si želijo
nadaljnjega izobraževanja in dejavnega vključevanja v kulturno-umetniško dogajanje okolja. V
okviru ved, ki jih raziskuje, in izobraževalnih programov, ki jih razpisuje, bo UP ponudila številne
programe izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali predhodno pridobljeno znanje študentov ter
ponujali dopolnilna in nova znanja za nove poklice.

10.

Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje. UP bo spodbujala razvijanje
umetniških študijskih usmeritev 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).

11.

Sodelovanje in izmenjave med visokim šolstvom in gospodarstvom za trajnostni razvoj. Z
ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP ohranila dosedanji
vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko na ta način, z opazovanjem in
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 je v ta namen ustanovila 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.
Svet zaupnikov, svetovalno telo upravnega odbora UP, s svojim programom 2005 – 2006
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postavlja osnove za trdno, uresničljivo in učinkovito izmenjavo uslug in storitev ter podlago za
vzajemno učenje in prenos znanj med UP in uporabniki.
12.

Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. Republika Slovenija je ob ustanovitvi UP
zagotovila finančno podporo za investicije UP v Temeljne razvojne programe na področju
izobraževanja in znanosti, t. i. “tretji šolski tolar”. S sredstvi, načrtovanimi v investicijskem
programu do leta 2008 in državnim poroštvom, bo omogočila izvajanje obstoječih programov,
delno pa tudi razvoj novih študijskih programov in nove raziskovalne infrastrukture. V tem okviru
so neustrezni predvsem prostori za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti nekaterih
članic (UP FHŠ, UP Turistica, UP PINT, UP PEF in UP FM), izobraževalni standard vseh ostalih
članicah, razen Visoke šole za zdravstvo, ki je v letu 2005 dobila nove prostore. Izgradnja
študentskih domov in univerzitetne knjižnice se odmika, realizira se 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. Kampus, namenjen naravoslovju, računalništvu in sodobnim tehnologijam, pa je
uresničljiv z združevanjem sredstev univerze, države in strukturnih skladov EU.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2006

Leto 2006 bo zaznamovala prenova študijskih programov, uvajanje prvih bolonjskih programov in
njihovo spremljanje ter oblikovanje strukturiranih veznih oblik delovanja univerze pri skupnih nalogah.
Na raziskovalnem področju bo temeljna skrb usmerjena k razvoju določenih deficitarnih raziskovalnih
usmeritev ter v splošnem razvoju dovolj velikega kritičnega intelektualnega jedra za nadaljnji razvoj
univerzitetnega izobraževanja v Sloveniji in evropskem prostoru. Nova zakonodaja in reformni ukrepi
vlade na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bodo vplivali na dejavnosti univerze.
Ob utrjevanju obstoječega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega potenciala, namerava UP v letu
2006 posvetiti večji poudarek tudi razvoju nekaterih prioritetnih področij, predvsem na področju
naravoslovja in tehnike, kot na primer naravovarstvu, biologiji, ekologiji, biodiverziteti, tehniki in
mehatroniki, sredozemskemu kmetijstvu. Na ta način bo UP z bolj uravnovešeno ponudbo
izobraževalnih in raziskovalnih programov prispevala k bolj poglobljenemu poznavanju specifičnosti
območja, v katerem deluje, in kjer lahko odigra ključno vlogo v razvijanju širših družbenih potencialov
sredozemske Slovenije. V ta namen bodo strokovne skupine na univerzi pripravile temeljne
dokumente za ustanovitev fakultete za izvajanje omenjenih študijskih programov.
Med temeljne razvojne naloge nadalje sodi težnja k odličnosti pri pedagoškem in raziskovalnem delu
ter po njihovem prilagajanju zahtevam evropskih strategij ERA in EHEA, ki ponujata UP možnost, da
se polnopravno in enakovredno vključi v širši evropski znanstveni in akademski prostor.
V okvir kratkoročnega razvojnega programa UP sodijo naslednje naloge:
- prioritetna in strukturirana obravnava implementacije Bolonjskega procesa in uskladitve statuta,
pravilnikov univerze, pravil in pravilnikov članic s spremembami področne zakonodaje,
- operacionalizacija razvojnega načrta UP 2004–2008 in razvojnih načrtov članic v letu 2006 (glej
članice),
- uveljavljanje odličnosti pedagoškega in raziskovalnega dela ob sprotnem spremljanju učinkov,
(samoevalvacijski in evalvacijski inštrumenti in postopki), oblikovanje sistema dolgoročnega
spremljanja kvalitete izobraževalnega in raziskovalnega dela,
- oblikovanje raziskovalno-razvojnih struktur in sistemov (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.),
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- 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 visokega šolstva,
- spodbujanje medfakultetnega in meduniverzitetnega sodelovanja in razvijanje skupnih študijskih
programov, kateder in strokovnih služb na ravni univerze,
- zagotovitev ustreznih kadrovskih in prostorskih potreb za nemoten potek študijskega procesa,
- uveljavitev akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP,
- priprava dolgoročnega programa investicij na UP,
- vzpostavitev enotnih evidenc (študentskih, kadrovskih, programskih),
- informatizacija upravljanja in izvajanja študijskega procesa,
- uresničevanje investicijskega načrta za leto 2006 – 2008 ter priprava investicijskega programa 2008
– 2012. Priprava dokumentacije za univerzitetni kampus Livade.

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2006
4.1

Izobraževalna dejavnost

Za izobraževalno dejavnost skrbita na rektoratu dve službi: SZI – Služba za spremljanje in razvoj
izobraževalne dejavnosti UP in VPIS – Visokošolska prijavno-informacijska služba UP. V tem razdelku
so opisane zlasti naloge SZI, medtem ko so naloge VPISa opisane v razdelku 4.8.2.
Članice UP izvajajo v študijskem letu 2005/06 enajst dodiplomskih in prav toliko podiplomskih
študijskih programov, skupaj 22 študijskih programov za pridobitev izobrazbe. V študijske programe
UP je vpisanih 6.385 študentov.
Za vpis v študijskem letu 2006/07 je senat UP razpisal skupaj 17 dodiplomskih študijskih programov.
UP je pridobila soglasje Vlade RS k 15 razpisanim študijskim programom. Za izvajanje novih
»bolonjskih« študijskih programov »Matematika« in »Računalništvo in informatika« UP ni prejela
soglasja Vlade RS, saj postopek spremembe ustanovitvenega akta UP še ni zaključen (širitev
dejavnosti UP PEF za izvajanje novih programov). Če bo postopek zaključen v roku, ki bo omogočal
javno objavo razpisa za vpis (skladno s 40. členom ZViS je rok za razpis šest mesecev pred začetkom
izvajanja programa), bo UP programa razpisala že za vpis v študijskem letu 2006/07.
Na podiplomskem študiju je prvi bolonjski program pripravila in že akreditirala UP Turistica (program
2. stopnje »Turizem«). V zaključni fazi postopka akreditacije so novi programi 2. in 3. stopnje s
področja matematike, računalništva in informatike (UP PEF) ter programi 2. stopnje s področja
kulturnih študijev, antropologije, filozofije (UP FHŠ) in managementa (UP FM). Razpis novih
podiplomskih programov načrtujemo že v študijskem letu 2006/07.
Poleg študijskih programov za pridobitev izobrazbe poteka izobraževalno delo tudi po študijskih
programih za izpopolnjevanje in delih akreditiranih študijskih programov za pridobitev izobrazbe ter z
različnimi oblikami neformalnega učenja, kar je podrobneje predstavljeno v poglavju 4.1.3.
Kratkoročni prednostni cilji za izobraževalno dejavnost v letu 2006
Članice UP v svojih letnih programih dela navajajo kratkoročne prednostne cilje za leto 2006,
izvedbene naloge za uresničitev zastavljenih ciljev ter pričakovane rezultate v letu 2006. Cilje univerze
in njenih članic smo združili v vsebinsko povezane sklope oziroma (širše) kratkoročne prednostne cilje
na ravni UP. Ti cilji so:
1. širitev študijskih področij univerze,
2. strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v
skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih programov,
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3. priprava novih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter
akreditacija prenovljenih programov,
4. priprava izhodišč in uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja,
5. uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa,
6. izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov,
7. spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze
oziroma njenih članic,
8. izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja,
9. zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih študijskih
programov oziroma (novih) letnikov študijskih programov,
10. povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP),
11. povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj,
12. sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim okoljem.
Glede na dejstvo, da se posamezni cilji nanašajo na vse stopnje (dodiplomsko in podiplomsko) in
oblike izobraževanja (programi za pridobitev izobrazbe, različni programi vseživljenjskega učenja),
smo določene cilje navedli (tudi) v okviru skupnih ciljev za področje izobraževanja (tabela v
nadaljevanju), ostale cilje pa smo povzeli le pri posameznih podpoglavjih (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3).

Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Širitev študijskih področij univerze.
UP (SZI v sodelovanju z UP
PEF, UP PINT)

Priprava elaborata za ustanovitev fakultete za področje
matematike, naravoslovja in tehnologije.

Zaključek akreditacijskega postopka za
ustanovitev fakultete na univerzi. Predlog
posredovan ustanovitelju.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih programov po
Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih in prenovljenih programov.
SZI

Svetovanje in strokovna pomoč članicam pri prenovi in
oblikovanju novih »bolonjskih« študijskih programov 1., 2.
in 3. stopnje.
Pregled tehnične in formalne ustreznosti študijskih
programov in vodenje postopka notranje akreditacije
skladno z Navodili UP za postopek sprejemanja študijskih
programov.

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

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega
procesa.
SZI v
sodelovanju z
UP PEF

UP FM

Izvedba delavnice za vse članice UP o uvajanju in
uporabi e-izobraževanja v visokem šolstvu.

Pilotna uvedba e-izobraževanja na vseh
članicah UP (pri posameznih predmetih),
vključno z virtualnim okoljem za podporo
sodelovalnega načina učenja.

Uvajanje e-izobraževanja.

- Širjenje on-line predmetov na rednem,
izrednem in podiplomskem študiju.
- On-line izvedba dela seminarja
»Raziskovanje in pisanje strokovnih in
znanstvenih besedil« na podiplomskih
študijskih programih.
- Širjenje uporabe e-izpita na dodiplomskem
študiju.
- Usposabljanja mentorjev za eizobraževanje.
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Cilji
UP Turistica

Izvedbene naloge v letu 2006
Priprava podlag za uvedbo e-izobraževanja v
pedagoškem procesu: izvedba pilotne študije ter priprava
strategije uvajanja e-izobraževanja.

Pričakovani rezultati v letu 2006
- Pridobitev rezultatov pilotne študije.
- Pripravljen načrt uvajanja e-izobraževanja
in prvi predmeti z uvedenim konceptom eizobraževanja.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in aktivnostih članice ter
povečanje obsega promocije programov.
SZI

SZI v
sodelovanju z
RIC UP

Priprava publikacije Seznam predavanj 2005/06 in
2006/07.

Izid Seznama predavanj 2005/06 in 2006/07.

Priprava elaborata za vzpostavitev kluba diplomantov UP.

Pripravljen elaborat za vzpostavitev kluba
diplomantov UP.

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

Izdelana enotna celotna podoba za
promocijo na ravni UP.

Priprava e-kataloga predmetov vseh študijskih programov
UP.

Pripravljen elaborat za izdelavo in
vzpostavitev e-kataloga predmetov in
študijskih programov na UP.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze in njenih članic.

SZI, komisije
senata UP

Oblikovanje univerzitetnega pravilnika o izvajanju
študentske ankete in (delno) enotnega anketnega
vprašalnika.

Oblikovanje univerzitetnih meril in postopkov za
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti UP.

UP FM

- Sprejem pravilnika in vprašalnika na senatu
UP.
- Začetek izvajanja študentske ankete po
univerzitetnem pravilniku v študijskem letu
2006/07.
- Sprejem in uveljavitev univerzitetnih meril in
postopkov za spremljanje, ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti.

Organizacija delavnice za predstavitev predloga meril in
postopkov za spremljaje, ugotavljanje in zagotavljanje
kakovosti na UP.

- Razprava o predlogu, uskladitev izhodišč in
oblikovanje predloga za senat UP.

Oblikovanje enotnega obrazca za pripravo
samoevalvacijskega poročila članic UP in univerze.

Uporaba skupnega obrazca za pripravo
samoevalvacijskega poročila za študijsko
leto 2005/06.

Usposabljanje učiteljev za uporabo aktivnih metod
poučevanja.

- Izvedba dveh pedagoških posvetov
učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev.
- Priprava ene delavnice za prenos primerov
dobre prakse učiteljev UP FM na sodelavce.
- Priprava treh delavnic »Raziskovanje in
mentoriranje v teoriji in praksi« za mentorje
na podiplomskem študiju.

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v izobraževalno
dejavnost.

Povečevanje vključenosti strokovnjakov iz
prakse v izobraževalni proces.

Razvoj tutorskega sistema.

Tutorski sistem za Dodiplomsko šolo,
Podiplomsko šolo in za tuje študente.

Aktivnosti za povečanje zadovoljstva zaposlenih in
študentov z izboljšanjem gmotnih in infrastrukturnih
razmer: uvajanje informacijske tehnologije v
izobraževanje.

Ustrezna opremljenost učilnic z IKT za
izvedbo e-izobraževanja.

Aktivnosti za povečanje zadovoljstva zaposlenih in
študentov z izboljšanjem gmotnih in infrastrukturnih
razmer: pridobitev dodatnih prostorov.

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

Aktivnosti za povečanje zadovoljstva zaposlenih in
študentov z izboljšanjem gmotnih in infrastrukturnih
razmer: informiranje študentov in zaposlenih.

- Poglobitev komunikacije s študenti prek
forumov znotraj ŠIS.
- Priprava študijskega vodnika 2006/07.
- Prenovljene spletne strani.
- Izdaja informativnih publikacij –
Dodiplomska oziroma Podiplomska šola UP
FM.
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Cilji

UP PEF

UP Turistica

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Aktivnosti za povečanje zadovoljstva zaposlenih in
študentov z izboljšanjem gmotnih in infrastrukturnih
razmer: izboljšanje sistema anketiranja študentov.

- Prenova ankete, izvedbe anketiranja in
obdelave podatkov ter analiz.
- Informacijsko podprt sistem izdelave
poročila o anketiranju.

Povečevanje kakovosti izobraževalnega dela z izvedbo
anketiranja študentov in evalvacijo pridobljenih rezultatov
anketiranja.

Pridobitev smernic za nadaljnje izboljševanje
kakovosti izobraževalnega dela v štud. l.
2006/07.

Spodbujanje sodelavcev k podiplomskemu študiju in
raziskovalnemu delu.

Vključitev najmanj dveh sodelavcev v
podiplomski študij.

Izvajanje (samo)evalvacije šole in programov.

Izvedena (samo)evalvacija šole in
programov.

Priprava učbenika, skript ali delovnega gradiva kot
delovna obveznost vsakega nosilca predmeta.

Pripravljena temeljna študijska literatura za
vse predmete študijskih programov.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze in njenih članic ter materialnih pogojev delovanja.

SZI, komisije
senata UP

SZI

UP FM

UP PEF

Dopolnitev Navodil za postopek sprejemanja študijskih
programov na UP.

Tekoče izvajanje notranje akreditacije
študijskih programov UP.

Oblikovanje univerzitetnega pravilnika o preverjanju in
ocenjevanju znanja.

Sprejem pravilnika na senatu UP in začetek
uporabe v letu 2006.

Oblikovanje univerzitetnega pravilnika o diplomskih delih
na 1. in 2. stopnji.

Sprejem pravilnika na senatu UP in začetek
uporabe v letu 2006.

Dopolnitev evidenc oziroma zbirk osebnih podatkov za
področje izobraževanja in vzpostavitev nekaterih novih
evidenc (zbirk).

Uskladitev evidenc (zbirk) z zakonom in
zavarovanje teh zbirk na podlagi
univerzitetnega pravilnika, ki ureja področje
varovanja osebnih podatkov.

Organizacija rednih sestankov s strokovnimi službami
članic UP, zadolženimi za področje izobraževanja in
kakovosti.

- Realizacija treh sestankov v letu 2006.
- Izboljšanje komunikacije s članicami UP in
bolj usklajeno delovanje služb rektorata in
članic UP.

Aktiviranje Komisije za prošnje in pritožbe v prijavnem
postopku UP.

Tekoče in ustrezno reševanje morebitnih
pritožb pri vpisu v študijske programe UP.

Razvoj novih pravilnikov ter spremembe in dopolnitve
pravilnikov na področju izobraževalne dejavnosti.

- Priprava pravilnika o vseživljenjskem
učenju.
- Usklajeni in spremenjeni pravilniki na
področju izobraževalne dejavnosti.

Sodelovanje pri pripravi poslovnika kakovosti UP FM.

Opredelitev procesov izobraževalne
dejavnosti kot sestavnih delov poslovnika
kakovosti.

Preučitev možnosti povezovanja učiteljev in sodelavcev s
posameznih strokovnih področij in priprava pobud ter
podlag za ustanavljanje novih kateder.

Ustanovitev vsaj dveh novih strokovnih
kateder.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter mobilnost med članicami
UP).

UP FHŠ

UP FM

UP FM

Navezava mednarodnih stikov in povezav v okviru
Socrates/Erasmus mobilnosti.

- Sklenitev 3 novih bilateralnih pogodb za
izmenjavo podiplomskih študentov.
- Možnost izmenjave 6 študentov in 2
visokošolskih učiteljev.

Povečati mobilnost študentov.

- Več študentov UP FM na drugih zavodih v
tujini.
- Več študentov drugih članic UP ter zavodov
in tujih študentov na UP FM.
- Poletna šola UP FM 2006 (Summer School
UP FM 2006).

Povečati mobilnost učiteljev.

- Več učiteljev UP FM v tujini.
- Več tujih učiteljev na UP FM.
- Poletna šola UP FM 2006 (Summer School
UP FM 2006).
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Kratkoročni prednostni cilj UP:
Povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah – povezovanje z okoljem s
ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj.

UP FHŠ

Povezovanje z lokalnimi organizacijami s področja
gospodarstva in drugimi institucijami za podpis ustreznih
dogovorov o sodelovanju na področju študijske prakse
študentov (projektno delo).

- Sklenjeni dogovori s 30 institucijami po
Sloveniji.
- 80 % opravljene študijske prakse študentov
4. letnikov na podlagi predhodno sklenjenih
dogovorov z institucijami.
- 4 izvedeni projekti.

UP Turistica

Priprava vloge za akreditacijo novih DE v Novi Gorici in
Črnomlju.

Pridobitev pozitivnega mnenja SVŠ za
izvajanje programov na novih DE.

Ustanoviti šolske trening centre (potovalne agencije),
pripraviti strokovne podlage za razvoj šolskega hotela in
pridobiti ustrezen hotel.

- Zagon šolske potovalne agencije.
- Izdelane strokovne podlage za razvoj
šolskega hotela.
- Znana lokacija hotela.

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

UP FHŠ

4.1.1

Prijavljanje raziskovalnih projektov na UP ZRS.

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

Soorganizacija znanstvenih sestankov z UP ZRS.

Soorganizacija treh znanstvenih sestankov z
UP ZRS.

Publiciranje znanstvenih del pri založbi Annales.

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

Sodelovanje z UP PEF, UP Turistico in UP FM pri pripravi
novih študijskih programov.

Dogovori za pripravo novih interdisciplinarnih
programov.

Priprava programa za CJMK.

Priprava programov za poučevanje
slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika
ter italijanskega, angleškega, nemškega in
francoskega jezika na CJM.

Diplomantom UP FHŠ ponuditi možnost obiskovanja
pedagoško-andragoškega modula in podpis sporazuma v
zvezi s tem.

Izvedba pedagoško-andragoškega modula
na UP PEF za diplomante UP FHŠ skladno s
sporazumom.

Ponudba izbirnih predmetov UP FHŠ študentom ostalih
članic UP.

Pri izbirnih predmetih UP FHŠ udeleženih
vsaj 10 študentov ostalih članic UP.

Povezovanje s sorodnimi fakultetami v slovenskem
prostoru in sodelovanje z visokošolskimi zavodi skladno z
že sklenjenimi sporazumi: UL FF, UL FDV, UM PEF.

- Podpis novih pogodb o sodelovanju.
- Izmenjave visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.

Ponudba izbirnih predmetov študentom sorodnih fakultet.

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

Pospeševanje mednarodnih oz. meduniverzitetnih stikov
in izmenjav študentov ter visokošolskih učiteljev in
sodelavcev:
izmenjave v okviru programa Socrates/Erasmus in
CEEPUS,
sklenitev novih bilateralnih sporazumov za
izmenjavo na področju kulturnih študijev z državami
Mediterana,
priprava skupnega programa slovenističnih študijev
s Tehnično-humanistično fakulteto Bielsko-Biala na
Poljskem in z Univerzo v Trstu.

- Realiziranih 10 izmenjav študentov in 5
izmenjav učiteljev.
- Priprava koncepta skupnega programa
slovenističnih študijev s Tehničnohumanistično fakulteto Bielsko-Biala na
Poljskem in z Univerzo v Trstu.

Dodiplomski študij

Študijski programi. Članice UP v študijskem letu 2005/06 izvajajo enajst študijskih programov –
sedem univerzitetnih in štiri visokošolske strokovne študijske programe. V študijskem letu 2006/07 UP
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razpisuje 17 študijskih programov (všteta sta tudi nova akreditirana »bolonjska« programa UP PEF), in
sicer 13 univerzitetnih in štiri visokošolske strokovne.
Prva »bolonjska« študijska programa je UP razpisala v študijskem letu 2005/06, za vpis v študijskem
letu 2006/07 pa je (oziroma bo) razpisanih skupno osem »bolonjskih« programov.
Programi po posameznih članicah so predstavljeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
Študenti. V študijskem letu 2005/06 je v dodiplomske študijske programe UP vpisanih 5.485
študentov (brez absolventov: 4.034), od tega 2.403 rednih in 3.082 izrednih študentov, kar je za 15 %
več kot v preteklem študijskem letu (2004/05). Razmerje med številom rednih in izrednih študentov je
44:56 v korist izrednega študija. Razlog za takšno razmerje je iskati predvsem v zastopanosti
posameznih študijskih področij na članicah UP, Kar dve petini članic namreč 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.
Diplomanti. V letu 2005 je na dodiplomskih študijskih programih UP diplomiralo 170 študentov
rednega in 274 študentov izrednega študija, skupaj 444 diplomantov dodiplomskih študijskih
programov UP FHŠ, UP FM, UP PEF in UP Turistice. V letu 2006 načrtujemo porast števila
diplomantov. Večje število diplomantov načrtujejo vse članice UP, prve diplomante bo imela tudi UP
VŠZI.
4.1.1.1
Cilji

Kratkoročni prednostni cilji za leto 2006
Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS
ter akreditacija prenovljenih programov.
UP FHŠ

Priprava vloge za akreditacijo prenovljenih univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje »Geografija kontaktnih
prostorov«, »Slovenistika«, »Zgodovina«.

Sprejem programa na Senatu UP in
pridobitev soglasja SVŠ.

UP PEF

Postavitev modela izobraževanja učiteljev oziroma strukture
prenove obstoječih in oblikovanja novih študijskih
programov z usklajevanjem in pripravo skupnih izhodišč na
nacionalni ravni (Ministrstvo za šolstvo in šport, pedagoške
fakultete v RS, druge fakultete, ki izobražujejo učitelje ter ob
upoštevanju analiz primerljivih študijskih programov).

- Izoblikovanje usklajenega modela
izobraževanja učiteljev v RS kot osnova za
prenovo in oblikovanje novih študijskih
programov za izobraževanje učiteljev.
- Izdelana izhodišča prenove programov.

Vzpostavitev organizacijske strukture za prenovo obstoječih
pedagoških študijskih programov.

- Razdelitev nalog in vzpostavitev
sodelovanja med šestčlansko delovno
skupino za prenovo študijskih programov in
drugimi zaposlenimi, vključenimi v prenovo
obstoječih in oblikovanje novih študijskih
programov.
- Poverjanje izvedbenih nalog, povezanih z
načrtom prenove študijskih programov,
posameznim zaposlenim s strani šestčlanske
delovne skupine za pripravo prenove
študijskih programov.

Priprava vloge za akreditacijo prenovljenih pedagoških
študijskih programov: univerzitetna »Razredni pouk«,
»Matematika in računalništvo«, visokošolski strokovni
»Predšolska vzgoja«.

Sprejem programov na Senatu UP in
pridobitev soglasja SVŠ.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Priprava novih študijskih programov po Bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih
programov.
UP FHŠ

Nadaljevanje postopka za akreditacijo novega
univerzitetnega (bolonjskega) študijskega programa 1.
stopnje »Komunikologija«.

Sprejem programa na Senatu UP in
pridobitev soglasja SVŠ.

UP PEF

Priprava vloge za akreditacijo nepedagoških univerzitetnih
študijskih programov 1. stopnje »Računsko intenzivne
metode in aplikacije« in »Pedagogika-andragogika in

Sprejem programov na Senatu UP in
pridobitev soglasja SVŠ.
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didaktika« ter izpeljava ustreznih postopkov za akreditacijo.

UP Turistica

Priprava izhodišč za akreditacijo novega univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje s področja turizma (4+1) in
podlage za izvajanje programa (preoblikovanje visoke šole v
fakulteto).

Izdelane strokovne podlage (izhodišča) za
oblikovanje novega študijskega programa.

UP VŠZI

Priprava vloge za akreditacijo visokošolskega strokovnega
študijskega programa 1. stopnje »Prehranski svetovalec –
dietetik« in izpeljava ustreznih postopkov za akreditacijo.

- Sprejem programa na senatu UP,
pridobitev soglasja Sveta RS za visoko
šolstvo.
- Razpis študijskega programa za vpis v
štud. l. 2007/08.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega
procesa.

UP FHŠ

Vodenje aplikativnih in razvojnih projektov kot oblike
raziskovalne prakse, in sicer izpeljava projekta PHARE CBC
Slovenija Italija Mladi v medkulturnem položaju, ponudba
štirih projektov za trg in aktivnosti za podpis dogovorov o
izvedbi projektov.
Kontinuirano usmerjanje študentov med študijem, zlasti:
ustrezna organiziranost tutorskega sistema (oblikovanje
skupine tutorjev iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev
ter študentov višjih letnikov, dodelitev tutorja vsakemu
študentu, uvedba »študenta – tutorja« za tuje študente, ki so
na študijski izmenjavi).

- Uspešen zaključek projekta PHARE CBC
Slovenija Italija Mladi v medkulturnem
položaju.
- Izvedba štirih projektov za trg.
- Skladno in koordinirano delovanje tutorjev v
okviru oddelkov fakultete in s tem učinkovito
svetovanje študentom (vsak študent ima
svojega tutorja).

Poklicno usmerjanje študentov.

Izvedba serije pogovorov z visokošolskimi
učitelji in drugimi strokovnjaki z različnih
področij.

Priprava študentov na zaključek študija z izvedbo seminarja
v 4. letniku: seznanitev študentov s pravili in postopki
priprave diplomskega dela ter predstavitev dispozicij
diplomskih del absolventov.

- Priprava in predstavitev dispozicij
diplomskih del absolventov študentom 4.
letnikov po študijskih smereh.
- Zaključek študija absolventov v roku, ki je
predviden s študijskim programom.

Priprava prvih modelov in gradiv za e-učenje in poučevanje.

Izdaja poskusnih gradiv za e-učenje in
poučevanje pri dveh predmetih.

UP Turistica

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik študija z uvajanjem
tutorskega sistema.

- Poskusna uvedba tutorskega sistema na
rednem in izrednem študiju.
- Povečanje prehodnosti: 66 % na rednem in
70 % na izrednem študiju.

UP VŠZI

Povečati prehodnost med letniki z uvajanjem tutorskega
sistema.

Povečana uspešnost študentov pri
opravljanju izpitov v letnem in zimskem
izpitnem obdobju in s tem posledično boljša
prehodnost med letniki.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in aktivnostih članice ter
povečanje obsega promocije programov.

UP FHŠ

Aktivnosti za promocijo obstoječih in novih bolonjskih
študijskih programov po Sloveniji, v zamejstvu in tujini, in
sicer predstavitev fakultete in programov po srednjih šolah
in na stičnih študentskih točkah, posredovanje
informativnega gradiva in plakatov na zavode za
zaposlovanje, priprava promocijskih zloženk in plakatov,
promocija prek spletne strani, objava intervjujev in člankov
koordinatorjev novih in obstoječih študijskih programov
slovenskih in tujih medijih.

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

Izboljšati promocijo fakultete za potencialne tuje študente s
pomočjo nadgradnje oziroma prenove spletnih strani z
informacijami v angleškem/ italijanskem jeziku.

- Vzpostavitev in delovanje spletnih strani v
angleškem/italijanskem jeziku.
- 30 % večji obisk spletnih strani.
- Vpis petih tujih študentov.

Omogočati kakovostno in ažurno obveščenost študentov z
vsemi pomembnimi informacijami o študiju, zlasti o novih in
prenovljenih študijskih programih in s tem povezanim širšim
naborom izbirnih predmetov.

- Nemoten potek izbire izbirnih predmetov v
štud. l. 2006/07.
- Skladno in koordinirano delovanje tutorjev v
okviru posameznih oddelkov fakultete in s
tem učinkovito svetovanje študentom (vsak
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študent ima svojega mentorja).
- Tujim študentom je dodeljen študent tutor,
kot pomoč pri študijskih obveznostih in pri
vključevanju v študentsko življenje (okolje).

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze in njenih članic.

UP FHŠ

UP FM

Notranja evalvacija (študentske ankete o pedagoškem delu
učiteljev in sodelavcev, samoevalvacija učiteljev in tutorjev)
in zunanja evalvacija (strokovna in družbena) študijskih
programov, pedagoškega procesa nasploh.

Povprečna ocena učiteljev in sodelavcev nad
4, pri čemer je zgolj 3 % učiteljev in
sodelavcev pod tem povprečjem.

Oblikovanje nove zbirke učbenikov UP FHŠ in UP ZRS pri
založbi Annales in priprava dveh učbenikov.

Izdaja dveh učbenikov v novi zbirki
učbenikov UP FHŠ in UP ZRS Annales.

Spremljanje izvajanja (bolonjskih) študijskih programov 1.
stopnje.

- Spremljanje izvajanja diplomskih nalog in
zaključnih projektnih nalog.
- Analiza izvajanja praktičnega usposabljanja
in strokovne prakse.
- Spremljanje dejanske obremenitve
študentov z izvedbo evidentiranja
porabljenega časa za študij in analiza
rezultatov.
- Spremljanje zaposljivosti diplomantov.

Razvoj sistema načrtovanja izvedbe predmeta in poročila o
izvajanju predmeta.

UP Turistica

Izenačitev zahtevnosti rednega in izrednega študija.

- Prenova izvedbenih načrtov za študijsko
leto 2006/07.
- Informatizacija izdelave urnika oziroma
nabava ustrezne programske opreme.
Izenačena zahtevnost rednega in izrednega
študija.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih študijskih programov
oziroma (novih) letnikov študijskih programov.
Organizirano in tekoče izpeljati študijski proces na
obstoječih in novih bolonjskih študijskih programih (izvedba
vpisa 1. generacije študentov v nove bolonjske programe,
vpis študentov v višji letnik, iskanje ustrezne prostorske
rešitve za študente novih programov – do selitve v nove
prostore).

- 85 % prehodnost v 2. letnik na novih
študijskih programih.
- 80 % prehodnost v višje letnike na
obstoječih študijskih programih.
- Pridobitev novih (začasnih) prostorov za
izvedbo predavanj pri skupnih predmetnih 1.
letnika.

UP FM

Izvajanje triletnih študijskih programov 1. stopnje.

- Izvedba 1., 2. in 3. letnika rednega in
izrednega študija (bolonjskih) študijskih
programov (VS, UN).
- Izvedba prehodov iz starih v nove študijske
programe.

UP PEF

Vzpostavitev vseh potrebnih pogojev (vpis, kadri in prostori)
za začetek izvajanja novih nepedagoških (bolonjskih)
univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje »Matematika«
ter »Računalništvo in informatika«.

Začetek izvajanja in kakovostna izvedba
študijskih programov.

Aktivnosti za zagotovitev kakovostne izvedbe obstoječih
pedagoških študijskih programov 1. stopnje (UN in VS).

Kakovostna izvedba obstoječih pedagoških
študijskih programov 1. stopnje (UN in VS).

Izvedba vseh potrebnih procesov za nemoteno realizacijo
študijskega procesa v novi DE Nova Gorica, zlasti
opremljanje učilnic in kabinetov, vzpostavljanje referata za
študente, usposabljanje in habilitacija mentorjev v učnih
bazah idr.

- Vpis prve generacije študentov v štud. l.
2006/07 v DE.
- Nemoteno in kakovostno izvajanje
študijskega programa »Zdravstvena nega«
na DE.

Ustrezna organizacija izvedbe kliničnih vaj: priprava načrta
za šolske mentorje, koordinatorje mentorjev in kliničnih
mentorjev za izvedbo kliničnih vaj v učnih bazah ter izdaja
kataloga znanja pri kliničnih vajah.

Kakovostna izvedba kliničnih vaj iz
naslednjih predmetov: zdravstvena nega,
mikrobiologija, laboratorijska biomedicina in
medicinska dietetika ter nujna medicinska
pomoč.

UP FHŠ

UP VŠZI

Predvideni viri financiranja dejavnosti za doseganje kratkoročnih prednostnih ciljev so proračun RS,
lastni viri, drugi viri.
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4.1.1.2

Načrt vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2006/07

UP je za vpis v študijskem letu 2006/07 razpisala 1540 vpisnih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskega
študija, kar je za 70 vpisnih mest manj kot v študijskem letu 2005/06 (1610 vpisnih mest). Pri tem se je
izboljšalo razmerje med vpisnimi mesti za redni in izredni študij; razmerje je 58:42 v korist rednega
študija (v študijskem letu 2005/06 je razmerje 46:54 v korist izrednega študija).
Razpis za vpis v študijskem letu 2006/07 prinaša nekaj novosti glede na študijsko leto 2005/06:
UP Fakulteta za humanistične študije Koper
UP FHŠ je v študijskem letu 2006/07 razpisala tri nove univerzitetne študijske programe, oblikovane
po Bolonjskih smernicah (triletna »Filozofija« in »Dediščina Evrope in Sredozemlja« ter štiriletni
»Italijanistika«) in prenovljen triletni (bolonjski) študijski program »Kulturni študiji in antropologija«.
Poleg novih (bolonjskih) programov je UP FHŠ razpisala tudi »stare« univerzitetne (štiriletne) študijske
programe »Geografija kontaktnih prostorov«, »Zgodovina«, »Slovenistika« in »Kulturni študiji in
antropologija«, ki ga izvaja le v višjih letnikih (za vpis v 1. letnik je UP FHŠ razpisala le vpisna mesta
na prenovljenem programu).
UP FHŠ tudi v študijskem letu 2006/07 ni razpisala vpisnih mest na izrednem študiju. Razlog za to
odločitev je tako prostorska stiska na fakulteti, kakor tudi nekatere negativne izkušnje z izvedbo
izrednega študija v prejšnjih študijskih letih, ko se je izkazalo, da se je večina študentov vpisala na
izredni študij, ker niso bili sprejeti na redni študij. Večina teh študentov je po končanem 1. letniku
zaprosila za prepis na redni študij, ki je za humanistične vsebine programov, ki jih fakulteta izvaja,
zaradi večje količine ur predavanj ter vaj zagotovo primernejši in kvalitetnejši.
UP FHŠ namerava izpad dodatnega vira financiranja postopno in načrtno nadoknaditi z drugimi
oblikami izobraževanja, kot na primer z izobraževanjem na daljavo ter z raznimi aplikativnimi projekti.
UP Fakulteta za management Koper
UP FM v študijskem letu 2006/07 razpisuje »bolonjska« triletna študijska programa »Management«
(univerzitetni in visokošolski strokovni). Pri obeh programih nadaljuje tudi z izvajanjem rednega študija
na sedežu fakultete v Kopru in v dislocirani enoti Celje (v Celju je bil redni študij prvič razpisan v
študijskem letu 2005/06).
Po »starem« visokošolskem strokovnem študijskem programu »Management« bo UP FM v študijskem
letu 2006/07 izvajala le 3. letnik.
UP Pedagoška fakulteta Koper
UP PEF bo v študijskem letu 2006/07 izvajala obstoječe pedagoške študijske programe: štiriletna
univerzitetna »Razredni pouk« in »Matematika in računalništvo« in triletni visokošolski strokovni
program »Predšolska vzgoja«.
Poleg omenjenih pedagoških programov bo UP PEF razpisala tudi nova nepedagoška triletna
univerzitetna študijska programa »Matematika« in »Računalništvo in informatika«, oblikovana po
Bolonjskih smernicah. Oba programa sta pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo (7. seja SVŠ
dne 18. 11. 2005) in bila vključena v razpis za vpis v študijskem letu 2006/07. Ker Vlada RS ni podala
soglasja k razpisu za navedena programa, programa nista vključena v skupni razpis MVZT, ki je izšel
dne 31. 1. 2006. Glede na to, da je bil razlog, da Vlada RS ni podala soglasja k razpisu, formalnopravne narave (nezaključeni postopki sprememb ustanovitvenega akta), bo UP, če bodo postopki
spremembe ustanovitvenega akta zaključeni v roku, ki bo omogočal javno objavo razpisa za vpis,
skladno s 40. členom ZViS, oba programa razpisala že za vpis v študijskem letu 2006/07.
Po ustanovitvi nove fakultete UP za področje naravoslovja, matematike, računalništva in informatike
ter tehnike, bo izvajanje obeh (bolonjskih) nepedagoških študijskih programov preneseno na novo
fakulteto.
UP Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
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UP Turistica bo v študijskem letu 2006/07 izvajala obstoječi triletni visokošolski strokovni študijski
program »Hotelirstvo in turizem«.
Oktobra 2005 je Senat UP posredoval v soglasje Svetu RS za visoko šolstvo pet novih visokošolskih
strokovnih študijskih programov UP Turistice, ki pa jih Svet še ni obravnaval. UP Turistica načrtuje
razpis štirih novih študijskih programov (»Management turističnih destinacij«, »Poslovni sistemi v
turizmu«, »Mediacija v turizmu« in »E-turizem«), če bo postopek akreditacije zaključen v roku, ki bo
omogočal javno objavo razpisa za vpis, skladno s 40. členom ZViS. Nove programe bo UP Turistica
izvajala tudi na dislociranih enotah (Ljubljana, Radenci, Ptuj, Sežana, Črnomelj, Nova Gorica), v
kolikor bo za izvajanje pridobila pozitivno mnenje SVŠ.
UP Visoka šola za zdravstvo Izola
UP VŠZI bo v študijskem letu 2006/07 izvajala visokošolski strokovni študijski program »Zdravstvena
nega«, usklajen z direktivami Evropske unije, in sicer prvič vse tri letnike po novem oziroma
dopolnjenem programu (prvi študenti so se v dopolnjeni program vpisali v študijskem letu 2004/05).
Dopolnjen študijski program »Zdravstvena nega« obsega 4600 ur v vseh treh letnikih (cca. 1533 ur na
posamezen letnik), kar pomeni 100% povečanje ur v primerjavi s starim študijskim programom, ki je
obsegal 2250 ur v vseh treh letnikih (750 ur na posamezen letnik).
Hkrati UP VŠZI v študijskem letu 2006/07 prvič razpisuje redni študij v dislocirani enoti Nova Gorica.
Tabela 1: »Bolonjski« in »nebolonjski« dodiplomski študijski programi UP v študijskem letu 2006/07

Članica

Študijski program*

Vrsta
programa**

Trajanje
(v letih)

Štud. l.
prvega
razpisa
študijskega
programa

Število
razpisanih
vpisnih mest za
1. letnik, štud. l.
2006/07
Redni
študij

Novi študijski programi (študijski programi, ki v l. 2005 še niso imeli diplomantov rednega študija)
UP FHŠ
Zgodovina
UN
4
2004/05
45
Slovenistika
UN
4
2004/05
45
Dediščina Evrope in
UN/b
3
2006/07
30
Sredozemlja
Italijanistika
UN/b
4
2006/07
30
Filozofija
UN/b
3
2006/07
30
Kulturni študiji in
UN/b
3
2006/07
45
antropologija
UP FM
Management
UN/b
3
2005/06
100
Management
VS/b
3
2005/06
140
2002/03
UP VŠZI
Zdravstvena nega
VS
3
(prenovljen
105
2004/05)
Ostali dodiplomski študijski programi, ki so razpisani v štud. l. 2006/07
Kulturni študiji in
UP FHŠ
UN
4
antropologija
Geografija kontaktnih
UP FHŠ
UN
4
prostorov
UP FM
Management
VS
3
UP PEF
Razredni pouk
UN
4
Matematika in računalništvo
UN
4
Predšolska vzgoja
VS
3
UP Turistica
Hotelirstvo in turizem
VS
3

Izredni
študij
320
45

-

-

45

.-

45
45
45
140

45
240

* V tabeli navajamo le študijske programe, h katerim je UP že pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo.
** Legenda za stolpec »Vrsta programa«:
- VS – visokošolski strokovni študijski program
- VS/b - visokošolski strokovni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
- UN – univerzitetni študijski program
- UN/b – univerzitetni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
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Financiranje novih programov in letnikov študija
Za nove programe in letnike UP pričakuje povečana finančna sredstva za študijsko dejavnost, ki bodo
članicam UP omogočila kakovostno izvedbo programov, skladno z verificiranimi študijskimi programi.
Nove zaposlitve, povezane z realizacijo novih letnikov, so prikazane v poglavju »Kadrovski načrt in
kadrovska politika« in (posledično) v finančnem načrtu UP za leto 2006. Izhodišča za izračun stroškov
za nove študijske programe za leto 2006 (financiranje od januarja 06 do decembra 06 – denarni tok)
so opredeljena v prilogi finančnega načrta UP.
4.1.1.3

Kazalniki uspešnosti izobraževalne dejavnosti

Prehodnost, ponavljalci, trajanje študija. Zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati
odstotka za navedene kazalnike na ravni UP. Iz primerjave podatkov s študijskim letom 2004/05 je
razvidno, da se je prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v študijskem letu 2005/06 pri večini študijskih
programov povečala. V študijskem letu 2006/07 se pričakuje nadaljnje povečevanje prehodnosti
študentov iz 1. v 2. letnik na rednem in izrednem študiju.
Podrobnejši podatki o prehodnosti, o odstotku ponavljalcev tero trajanju študija po posameznih
članicah in študijskih programih so navedeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
Tabela 2: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij

Kazalnik

Redni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2005/2006
2006/2007

Izredni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2005/2006
2006/2007

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

13

19

3

10

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en
predmet na drugi slovenski univerzi oz.
samostojnem visokošolskem zavodu

12

16

3

8

Število študentov drugih slovenskih univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali
vsaj en predmet na članici UP

18

26

10

10

Mobilnost. Iz predstavljenih podatkov za študijsko leto 2005/06 in na podlagi primerjave s podatki iz
preteklega študijskega leta je razvidno, da se je meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med
članicami UP povečala. V študijskem letu 2005/06 so pričeli z mobilnostjo tudi na UP Turistici. V
študijskem letu 2006/07 se pričakuje nadaljnje povečevanje mobilnosti študentov na posameznih
članicah UP (UP FHŠ, UP FM in UP Turistica).
Podrobnejši podatki o meduniverzitetni mobilnosti in mobilnosti med članicami UP po članicah so
predstavljeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
Podatki o mednarodni mobilnosti so navedeni v poglavju »Mednarodna dejavnost in sodelovanje v
evropskih projektih«.

4.1.2

Podiplomski študij

Študijski programi. Podiplomski študij izvajata v študijskem letu 2005/06 UP FHŠ in UP FM, in sicer
skupaj enajst podiplomskih študijskih programov, med temi štiri doktorske, štiri magistrske in tri
specialistične študijske programe. Poimenska predstavitev študijskih programov je v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.
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UP FM že sedmo 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 podiplomski študijski programi, ki jih izvajajo članice UP v študijskem letu 2005/06, so sprejeti
skladno z Zakonom o visokem šolstvu iz leta 1994. V letu 2005 so članice UP pripravile nove študijske
programe 2. in 3. stopnje, oblikovane skladno z novelo ZViS.
UP je že pridobila soglasje k novemu študijskemu programu »Turizem« UP Turistice, ki je hkrati prvi
»bolonjski« podiplomski študijski program na UP. Ob uspešnem izidu akreditacijskih postopkov bo UP
za vpis v študijskem letu 2006/07 razpisala predvidoma 25 študijskih programov (šest doktorskih, 16
magistrskih in tri specialistične), torej kar 14 programov več kot v študijskem letu 2005/06.
Študenti. V študijskem letu 2005/06 je v podiplomske študijske programe UP vpisanih 712 študentov
(brez absolventov), kar je za 21 % več kot v preteklem študijskem letu (2004/05). Zaradi načrtovanega
izvajanja novih študijskih programov, je v študijskem letu 2006/07 predviden bistven porast števila
podiplomskih študentov glede na študijsko leto 2005/06.
Diplomanti. Diplomante podiplomskega študija sta imeli v letu 2005 dve članici UP, ki izvajata
podiplomski študij. UP je imela v letu 2005 skupaj 203 diplomante podiplomskih študijskih programov,
med temi je en doktor znanosti (UP FHŠ), ostali pa so zaključili specialistične programe UP FM. Ker
se v letu 2006 zaključuje izvedba na nekaterih magistrskih študijskih programih, UP FHŠ in UP FM v
letu 2006 načrtujeta tudi diplomante magistrskih programov, povečalo pa se bo tudi število novih
doktorjev znanosti.
4.1.2.1
Cilji

Kratkoročni prednostni cilji za leto 2006
Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS
ter akreditacija prenovljenih programov.
UP FHŠ

Prenova obstoječega magistrskega in doktorskega
študijskega programa »Zgodovina Evrope in
Sredozemlja«.

- Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje
elaboratov prenovljenih študijskih programov v zunanji
postopek akreditacije, tj. v soglasje SVŠ.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Priprava novih študijskih programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih
programov.
UP FHŠ

Priprava vlog za akreditacijo novih študijskih
programov 2. stopnje: »Uprizoritvene umetnosti«,
»Slovenistika«, »Italijanistika«.

UP FM

Notranja in zunanja akreditacija sedmih novih
študijskih programov 2. stopnje: »Ekonomija za
management«, »Kritični management«,
»Management in organizacija«, »Management v
izobraževanju«, »Management tehnologij«,
»Management poslovne informatike«, »Pravni
vidiki managementa«.

- Zaključen postopek notranje akreditacije in posredovanje
elaboratov novih oziroma prenovljenih študijskih
programov v zunanji postopek akreditacije, tj. v soglasje
SVŠ.
Priprava vlog za akreditacijo novih študijskih
- Pridobitev soglasja SVŠ za izvajanje štirih novih
programov 3. stopnje: »Slovenistika«, »Dediščina«,
»bolonjskih« programov (1., 2. ali 3. stopnje).
»Filozofija«, »Italijanistika«, »Kulturni študiji in
antropologija«.

Razvoj novih študijskih programov 3. stopnje kot
nadgradnja študijskih programov 2. stopnje.

UP PEF

Zaključek postopka akreditacije novih
nepedagoških študijskih programov 2. stopnje
»Matematične znanosti« in »Računalništvo in
informatika«.
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Sprejem programov na Senatu UP in pridobitev soglasja
SVŠ.

Začetek postopka akreditacije.

Sprejem programov na Senatu UP, pridobitev soglasja
SVŠ in vpis prve generacije študentov v štud. l. 2006/07.

Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Zaključek postopka akreditacije novih
nepedagoških študijskih programov 3. stopnje
»Matematične znanosti« in »Računalništvo in
informatika«.
Priprava vloge za akreditacijo novega
nepedagoškega študijskega programa 2. stopnje
»Računsko intenzivne metode in aplikacije«.

UP VŠZI

Sprejem programov na Senatu UP, pridobitev soglasja
SVŠ in vpis prve generacije študentov v štud. l. 2006/07.

Akreditacija novega študijskega programa 2. stopnje.

Priprava vloge za akreditacijo novih pedagoških
študijskih programov 2. stopnje: »Na otroka
osredinjen pristop«, »Pedagogika-andragogika in
didaktika«, »Psihologija edukacije«.

Akreditacija novih študijskih programov 2. stopnje.

Priprava vloge za akreditacijo novih pedagoških
študijskih programov 2. stopnje: »Zgodnje učenje
in poučevanje« in »Zgodnje učenje slovenščine«

Zaključen postopek notranje akreditacije novih študijskih
programov 2. stopnje.

Priprava vloge za akreditacijo novih pedagoških
študijskih programov 3. stopnje: »Pedagogikaandragogika in didaktika« in »Psihologija
edukacije«.

Akreditacija novih študijskih programov 3. stopnje.

Priprava vloge za akreditacijo novega študijskega
programa 2. stopnje »Management v zdravstvu«.

- Konsolidacija pogledov na cilje študijskega programa in
njegovih vsebin s članicami UP.
- Začetek postopka notranje akreditacije programa.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih študijskih programov
oziroma (novih) letnikov študijskih programov.
UP FM

Razpis in priprava izvedbe (vključno z izvedbenimi
načrti) za sedem novih študijskih programov 2.
stopnje.

- Objava razpisa za vpis v štud. l. 2006/07.
- Vpis prve generacije študentov in izvajanje 1. letnika
študijskih programov 2. stopnje.

UP PEF

Priprava razpisa za vpis, izvedba vpisa in priprava
kadrovskih in prostorskih pogojev za začetek
izvajanja novih nepedagoških študijskih programov
2. stopnje »Matematične znanosti« in
»Računalništvo in informatika«.

- Objava razpisa za vpis v štud. l. 2006/07.
- Vpis prve generacije študentov v študijska programa in
izvajanje 1. letnika študijskih programov v štud. l. 2006/07.

Priprava razpisa za vpis, izvedba vpisa in priprava
kadrovskih in prostorskih pogojev za začetek
izvajanja novih nepedagoških študijskih programov
3. stopnje »Matematične znanosti« in
»Računalništvo in informatika«.

- Objava razpisa za vpis v štud. l. 2006/07.
- Vpis prve generacije študentov v študijska programa in
izvajanje 1. letnika študijskih programov v štud. l. 2006/07.

Razpis za vpis v študijski program 2. stopnje
»Turizem« v študijskem letu 2006/07.

- Razpis študijskega programa za vpis v študijskem letu
2006/07.
- Vpis prve generacije študentov v študijski program in
izvajanje 1. in 2. letnika študijskega programa v študijskem
letu 2006/07.

UP Turistica

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in uspešnosti izobraževalnega
procesa.

UP FHŠ

Vzpostavitev evidenc za podiplomski študij z
dopolnjevanjem obstoječe elektronske evidence
podiplomskih študentov v sistemu VIS in
nadgradnjo sistema VIS za potrebe javno veljavnih
študijskih programov UP FHŠ.

- Poenostavitev poslovanja.
- Vzpostavitev elektronskega oblikovanja individualnega
predmetnika za študente magistrskega študija.
- Možnost individualnega elektronskega vpisa zunanjih
izbirnih predmetov študenta.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in aktivnostih članice ter
povečanje obsega promocije programov.
UP FM

- Izdelava publikacije Podiplomska šola.
- Uvedba celodnevnega urnika v referatu za študentske
zadeve.

Informiranost uporabnikov storitev UP FM.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze in njenih članic.
UP FHŠ

- 11 gostujočih tujih predavateljev na podiplomskem
študijskem programu »Filozofija in teorija vizualne
kulture«.

Popestritev predavanj z vabljenimi gostujočimi
tujimi strokovnjaki.
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Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006
- 6 gostujočih tujih predavateljev in 3 gostujoči slovenski
predavatelji na podiplomskem študijskem programu
»Zgodovina Evrope in Sredozemlja«.
- 4 gostujoči tuji predavatelji na podiplomskem študijskem
programu »Geografija kontaktnih prostorov«.

Notranja evalvacija (ankete študentov o delu
visokošolskih učiteljev) in zunanja evalvacija
(strokovna in družbena) študijskih programov,
pedagoškega procesa nasploh.

Povprečna ocena učiteljev oziroma sodelavcev nad 4.

Dodatno izpopolnjevanje in sodelovanje študentov
na seminarjih, simpozijih, konferencah.

- Povečana razpoznavnost študijskih programov fakultete
na lokalni, državni ter mednarodni ravni.
- Potrjevanje strokovnega znanja študentov.

Priprava manjšega znanstvenega sestanka, na
katerem bodo sodelovali tudi podiplomski študenti.

Sodelovanje 6 strokovnjakov in 6 študentov na
znanstvenem sestanku v okviru podiplomskega
študijskega programa »Filozofija in teorija vizualne
kulture«; študenti bodo v tujem jeziku predstavili svoje
dosedanje delo in izkušnje v zvezi s tem.

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze in njenih članic ter materialnih pogojev delovanja.

UP FHŠ

4.1.2.2

- Učinkovitejša izmenjava mnenj med študenti in učitelji.
- Tekoče komuniciranje o aktualnih vprašanjih v zvezi s
študijem.
- Večja povezanost med študenti in učitelji.

Oblikovanje in vzpostavitev spletnega foruma
podiplomskih študentov.

Načrt vpisa v 1. letnik v študijskem letu 2006/07

Ob uspešnem izidu akreditacijskih postopkov bo UP za vpis v študijskem letu 2006/07 razpisala 25
študijskih programov (6 doktorskih, 16 magistrskih in 3 specialistične), ker je 14 programov več kot v
študijskem letu 2005/06. Hkrati bodo v študijskem letu 2006/07 prvič razpisani »bolonjski« študijski
programi 2. in 3. stopnje, oblikovani skladno z novelo ZViS.
V nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil k razpisu programov v študijskem letu 2006/07; načrtovano
število razpisanih vpisnih mest po programih je prikazano v tabeli »Bolonjski in nebolonjski
podiplomski študijski programi UP v študijskem letu 2006/07«.
UP Fakulteta za humanistične študije Koper
UP FHŠ bo v študijskem letu 2006/07 razpisala obstoječe magistrske in doktorske študijske programe
»Geografija kontaktnih prostorov«, »Zgodovina Evrope in Sredozemlja«, Filozofija in teorija vizualne
kulture«, hkrati pa načrtuje tudi razpis dveh novih »bolonjskih« študijskih programov 2. stopnje
»Kulturni študiji in antropologija« in »Filozofija«, ki so trenutno še v postopku akreditacije na Svetu RS
za visoko šolstvo.
Na obstoječih magistrskih programih načrtujejo nekaj več vpisnih mest kot v študijskem letu 2005/06,
saj se je povečalo zanimanje za vpis v programe, zlasti zaradi prvih diplomantov dodiplomskih
univerzitetnih programov UP FHŠ.
UP Fakulteta za management Koper
UP FM bo v študijskem letu 2006/07 razpisala obstoječe specialistične programe (»Management v
izobraževanju«, »Management v evropskem okolju«, »Management«) ter magistrski in doktorski
študijski program »Management«.
UP FM ima v postopku akreditacije še sedem novih magistrskih študijskih programov (»Ekonomija za
management«, »Management in organizacija«, »Kritični management«, »Management v
izobraževanju«, »Management tehnologij«, »Management poslovne informatike« in »Pravni vidiki
managementa«). V kolikor bo UP za programe pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko
šolstvo, bodo programi razpisani že za vpis v študijskem letu 2006/07. Zaradi razpisa novih programov
bo UP FM postopoma zmanjševala vpisna mesta za specialistični študij.
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UP Pedagoška fakulteta Koper
V postopku akreditacije so novi študijski programi »Matematične znanosti« in »Računalništvo in
informatika«, oba na 2. in 3. stopnji. Če bo UP pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko
šolstvo, bodo programi razpisani že za vpis v študijskem letu 2006/07.
Po ustanovitvi nove fakultete UP za področje naravoslovja, matematike, računalništva in informatike
ter tehnike, bo izvajanje vseh štirih študijskih programov preneseno na novo fakulteto.
UP Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
UP Turistica bo v študijskem letu 2006/07 prvič razpisala podiplomski študij po novem »bolonjskem«
študijskem programu »Turizem«, in sicer članica načrtuje razpis rednega študija na sedežu šole v
Portorožu in na dveh dislociranih enotah (Ljubljana, Ptuj).
UP Visoka šola za zdravstvo Izola
UP VŠZI v študijskem letu 2006/07 (še) ne bo izvajala podiplomskega študija.
Tabela 3: »Bolonjski« in »nebolonjski« podiplomski študijski programi UP v študijskem letu 2006/07

Članica

Študijski program

Bolonjski študijski programi
UP FHŠ
Filozofija
Kulturni študiji in antropologija
UP FM
Ekonomija za management
Kritični management
Management in organizacija
Management v izobraževanju
Management tehnologij
Management poslovne informatike
Pravni vidiki managementa
UP PEF
Matematične znanosti
Računalništvo in informatika
Matematične znanosti
Računalništvo in informatika
UP Turistica
Turizem

Vrsta
programa*
**

Trajanje
(v letih)

MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b*
DR/b*
DR/b*
MAG/b*
MAG/b*
MAG/b

Ostali podiplomski študijski programi, ki bodo razpisani v štud. l. 2006/07
UP FHŠ
Geografija kontaktnih prostorov
DR
Geografija kontaktnih prostorov
MAG
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
DR
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
MAG
Filozofija in teorija vizualne kulture
DR
Filozofija in teorija vizualne kulture
MAG
UP FM
Management
DR
Management
MAG
Management
SPEC
Management v izobraževanju
SPEC
Management v evropskem okolju
SPEC

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
1
1
1

Štud. l.
prvega
razpisa
študijskega
programa

2006/07

Načrtovan
o število
vpisnih
mest za 1.
letnik,
štud. l.
2006/07
35
35
40
40
40
40
40
40
40
10
15
20
30
180
40
40
30
20
100
**
**
**

* Programi so v zaključni fazi akreditacije.
** Ob razpisu novih (»bolonjskih«) študijskih programov, bo UP FM postopno zmanjševala število vpisnih mest na
specialističnih programih. V študijskem letu 2006/07 bo za vse programe skupaj razpisala 120 vpisnih mest.
** Legenda za stolpec »Vrsta programa«:
- SPEC – specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- MAG – magistrski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- MAG/b – magistrski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
- DR – doktorski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- DR/b – doktorski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
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Financiranje novih programov in letnikov študija
Za nove programe UP pričakuje povečana finančna sredstva za študijsko dejavnost, ki bodo članicam
UP omogočila kakovostno izvedbo programov, skladno z verificiranimi študijskimi programi. Nove
zaposlitve, povezane z realizacijo novih letnikov, so prikazane v poglavju »Kadrovski načrt in
kadrovska politika« in (posledično) v finančnem načrtu UP za leto 2006. Izhodišča za izračun stroškov
za nove študijske programe za leto 2006 (financiranje od januarja 06 do decembra 06 – denarni tok)
so opredeljena v prilogi finančnega načrta UP.
Članici UP FHŠ in UP FM se bosta tudi v prihodnjem letu prijavili na razpis za sofinanciranje
podiplomskega študija. Na razpis se bosta predvidoma prijavili tudi UP Turistica in UP PEF, ki bosta v
študijskem letu 2006/07 prvič izvajali tudi podiplomske študijske programe.
4.1.2.3

Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti

Prehodnost. Zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati odstotka za prehodnost na ravni
UP. Podatki članic UP kažejo, da je prehodnost pri vseh podiplomskih programih visoka, članici UP
(UP FHŠ in UP FM) pa v študijskem letu 2006/07 pričakujeta še povečano prehodnosti na
posameznih študijskih programih (razen pri programu »Geografija kontaktnih prostorov«, kjer je bila
prehodnost v študijskem letu 2005/06 100 %). Članici UP PEF in UP Turistica, ki bosta podiplomski
študij prvič izvajali v študijskem letu 2006/07, bosta prehodnost načrtovali v programu dela za leto
2007.
Podrobnejši podatki o prehodnosti po članicah in študijskih programih so predstavljeni v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.
Tabela 4: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij

Redni študij

Izredni študij

Študijsko
leto
2005/2006

Načrt za
študijsko leto
2006/2007

Študijsko
leto
2005/2006

Načrt za
študijsko
leto
2006/2007

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

5

8

5

12

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en
predmet na drugi slovenski univerzi oz.
samostojnem visokošolskem zavodu

10

15

30

70

Število študentov drugih slovenskih univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali
vsaj en predmet na članici UP

10

15

14

30

Kazalnik

Mobilnost. Predstavljeni podatki kažejo, da se je v primerjavi s preteklim študijskim letom
meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP izboljšala. Mobilnost študentov je trenutno
aktualna le na dveh članicah UP, ki izvajata podiplomske študijske programe (UP FHŠ in UP FM). V
naslednjem študijskem letu pričakujejo povečanje mobilnosti študentov predvsem na UP FHŠ,
mobilnost na podiplomskem študiju pa načrtujejo tudi na UP Turistici, ki bo v študijskem letu 2006/07
prvič izvajala podiplomski študij.
Podrobnejši podatki o meduniverzitetni mobilnosti in mobilnosti med članicami UP po članicah so
predstavljeni v prilogi »Izobraževalna dejavnost«.
Podatki o mednarodni mobilnosti so navedeni v poglavju »Mednarodna dejavnost in sodelovanje v
evropskih projektih«.
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4.1.3

Programi vseživljenjskega izobraževanja

Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uveljavljaje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja. Posamezne članice so že v preteklih letih izvajale programe za izpopolnjevanje (UP
FHŠ, UP FM, UP PEF), pa tudi krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega
izobraževanja in usposabljanja.
V zadnjem letu je viden porast programov vseživljenjskega izobraževanja zlasti v povezavi z
načrtovanjem izvajanja posameznih delov akreditiranih študijskih programov 1. in 2. stopnje. Prav tako
so vidni napori članic za vzpostavljanje bolj sistematičnega pristopa k programom vseživljenjskega
izobraževanja.
Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu 2006

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Priprava izhodišč in uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja.

SZI

Organizacija delavnice za vse članice UP na temo
vseživljenjskega učenja ter priznavanja znanj in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program.

- Izvedba delavnice.
- Oblikovanje izhodišč za izvajanje
programov vseživljenjskega.
- Oblikovanje izhodišč za priznavanje znanj
in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v
program.

UP FM

Uvajanje
vseživljenjskega
učenja
dodiplomske študijske programe.

- Izdelava pravilnika, ki bo sistemsko
povezoval vseživljenjsko učenje z
akreditiranimi študijskimi programi.
- Izdelava meril za priznavanje znanj in
spretnosti, pridobljenih pred vpisom.

UP Turistica

Priprava izhodišč za akreditacijo delov študijskih programov
kot programov vseživljenjskega učenja.

v

akreditirane

Potrditev izhodišč na UO Turistice.

V nadaljevanju smo programe vseživljenjskega izobraževanja razporedili v tri skupine, pri tem pa
upoštevali listino, ki jo pridobi kandidat po zaključenem izobraževanju. Oblika in vsebina listin je
določena s statutom UP in Pravilnikom o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem
izobraževanju na UP, ki ga je sprejel Senat UP (št. 0221-03/05).
V prvo skupino (poglavje 4.1.3.1) smo uvrstili javnoveljavne študijske programe za izpopolnjevanje in
dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno z 32. in 32a. oziroma 36. členom ZViS.
Po zaključenem programu pridobi kandidat javno listino.
V drugo skupino (poglavje 4.1.3.2) smo uvrstili različne programe nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki jih izvaja UP PEF (predpisani in posodobitveni
programi, programi za učiteljske zbore in programi za profesionalni razvoj) na podlagi Pravilnika o
nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Po
opravljenem programu prejmejo udeleženci potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z zgoraj
navedenim pravilnikom določili pristojni minister. Gre za verificirane programe, ki pa po načinu
verifikacije ne sodijo med programe za izpopolnjevanje oziroma dele študijskih programov za
pridobitev izobrazbe, pa tudi ne med oblike neformalnega izobraževanja.
V tretjo skupino (poglavje 4.1.3.3) smo uvrstili različne programe neformalnega izobraževanja, kot so
delavnice, seminarji, ekskurzije, poletne šole ipd. Udeleženci po zaključenem programu lahko
pridobijo potrdilo o udeležbi, ki pa nima značaja javnoveljavne listine.
4.1.3.1

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov

Članice UP v letu 2006 načrtujejo posodabljanje obstoječih in pripravo novih programov za
izpopolnjevanje ter oblikovanje novih delov akreditiranih programov za pridobitev izobrazbe. Prav tako
članice načrtujejo izvajanje navedenih programov in delov programov.
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Ker v Poletni šoli UP FM izvajajo dele akreditiranih študijskih programov, izvedbo Poletne šole UP FM
navajamo v tem poglavju, natančneje pa je predstavljena v poglavju »Mednarodna dejavnost in
sodelovanje v evropskih projektih«.
Pedagoška fakulteta Koper v študijskem letu 2005/06 izvaja za Ministrstvo za šolstvo in šport pet
študijskih programov za izpopolnjevanje (razvidni iz tabele v nadaljevanju), saj ji je bilo izvajanje
programov naročeno s strani pristojnega ministrstva. Isti programi bodo ponujeni v izvajanje tudi v
študijskem letu 2006/07, vendar je izvedba teh programov odvisna od odobritve in sofinanciranja
Ministrstva za šolstvo in šport ter od števila prijavljenih kandidatov.
Cilji

UP FHŠ

UP FM

UP PEF

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge v letu 2006

Predvideni viri
financiranja

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

Uspešna izvedba tečajev.

MVZT,
Socrates/Erasmus.

Priprava in izvedba programa Poletne šole
UP FHŠ iz delov akreditiranih študijskih
programov UP FHŠ.

Izvedba programa za 30
udeležencev.

Razvojne naloge po
uredbi, Sorosov
program »East to
East«, šolnine.

Razvoj študijskega programa za
izpopolnjevanje na 2. stopnji.

Začetek akreditacije programa.

Sredstva projekta.

Izvedba že akreditiranih študijskih programov
za izpopolnjevanje.

Izvedba z eno skupino
udeležencev.

Lastna sredstva in
sredstva
udeležencev.

Izvedba delov akreditiranih študijskih
programov 1. stopnje.

Izvedba dveh delov študijskih
programov.

Sredstva
udeležencev.

Izvedba mednarodne Poletne šole UP FM
2006.

- Priprava izvedbenega načrta
Poletne šole UP FM 2006.
- Udeležba 45 udeležencev.
- Publikacija Poletne šole UP FM
2007.

Socrates/Erasmus,
lastna sredstva in
sredstva
udeležencev.

Oblikovanje novega programa za
izpopolnjevanje »Naravoslovje« in priprava
ustrezne dokumentacije.

Pripravljena vloga za akreditacijo
študijskega programa.

Pripravljena vloga za
akreditacijo
študijskega programa.

Prenova študijskega programa za
izpopolnjevanje »Pedagoško-andragoško
izobraževanje«.

Pripravljena vloga za akreditacijo
študijskega programa.

Pripravljena vloga za
akreditacijo
študijskega programa.

Izvedba študijskih programov
izpopolnjevanja in delov akreditiranih
študijskih programov v študijskih letih
2005/06 in 2006/07.

- Izvajanje študijskih programov za
izpopolnjevanje z že vpisanimi
kandidati v štud. l. 2005/06.
- Izvedba razpisa za vpis, vpis in
izvajanje študijskih programov za
izpopolnjevanje in delov
akreditiranih študijskih programov
v študijskem letu 2006/07.

Izvedba študijskega programa za
izpopolnjevanje »Izpopolnjevanje učiteljev in
učiteljic razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika« (1, 2. in 3. del) v
študijskem letu 2005/06 ter izvedba razpisa
za vpis za študijsko leto 2006/07.

Izvedba programa z že vpisani
kandidati v študijskem letu 2005/06
in vpis po 15 kandidatov za vsak
del programa v študijskem letu
2006/07 ter ponovna izvedba
programa.

Proračun RS.

Izvedba študijskega programa za
izpopolnjevanje »Pedagoško in pedagoško
andragoško izobraževanje« v študijskem letu
2005/06 ter izvedba razpisa za vpis za
študijsko leto 2006/07.

Izvedba programa z že vpisani
kandidati v študijskem letu 2005/06
in vpis 50 kandidatov v študijskem
letu 2006/07 ter ponovna izvedba
programa.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Izvedba študijskega programa za
izpopolnjevanje »Pedagoška izobrazba za
vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok« v
študijskem letu 2005/06 ter izvedba razpisa
za vpis za študijsko leto 2006/07.

Izvedba programa z že vpisanimi
kandidati v študijskem letu 2005/06
in vpis 30 kandidatov v študijskem
letu 2006/07 ter ponovna izvedba
programa.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.
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Cilji

UP Turistica

4.1.3.2

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge v letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Izvedba delov akreditiranega študijskega
programa 1. stopnje »Računalništvo in
informatika«: Programer, Sistemski
administrator, Oblikovalec IKT podprtega
izobraževanja, Administrator IKT podprtega
izobraževanja, Informacijski varnostnik.

Vpis do 30 kandidatov na program
v študijskem letu 2006/07 in
pričetek izvajanja, če bo vpisanih
vsaj 15 kandidatov.

Kotizacije
udeležencev.

Razpis dveh delov akreditiranega
študijskega programa za pridobitev
izobrazbe po programu 2. stopnje
»Turizem«.

Vpis kandidatov in izvedba delov
akreditiranega programa.

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti.

Programi nadaljnjega
izobraževanju

izobraževanja

in

usposabljanja

delavcev

v

vzgoji

in

UP PEF bo v študijskem letu 2005/06 izvedla programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer predpisane programe, posodobitvene programe, programe
za učiteljske zbore in programe za profesionalni razvoj za Ministrstvo za šolstvo in šport, saj ji je bilo
izvajanje programov naročeno s strani pristojnega ministrstva.
Isti in dodatni programi bodo ponujeni v izvajanje tudi v študijskem letu 2006/07, vendar je izvedba teh
programov je odvisna od odobritve in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport ter od števila
prijavljenih kandidatov.
Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Izvedba predpisanih
programov iz
astronomije.

Izvedba programov: Daljnogledi in
planeti, Zvezde in vesolje, Sonce, Luna,
Zemlja.

Ena izvedba z 20 udeleženci
na program.

Proračun RS.

Izvedba predpisanega
programa iz
računalništva.

Priprava in izvedba programa iz
Računalništva.

Ena izvedba programa s 17
udeleženci.

Proračun RS.

Izvedba predpisanega
programa iz matematične
delavnice.

Priprava in izvedba programa iz
Matematične delavnice.

Ena izvedba programa s 35
udeleženci.

Proračun RS.

Izvedba posodobitvenih
programov.

Priprava in izvedba programa Sodoben
model poučevanja in učenja glasbene
vzgoje v prvem triletju.

Ena izvedba programa z 20
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Priprava in izvedba programa Sodobni
pristopi k razvijanju zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji učenja
II. in tujega jezika.

Dve izvedbi programa s 30
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Priprava in izvedba programa
Slovenščina kot drugi jezik v prvem
triletju devetletne OŠ.

Ena izvedba programa s 30
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

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

Dve izvedbi programa s 30
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Priprava in izvedba programa
Predšolska vzgoja – Projektno učno delo
pri tehničnih dejavnostih v vrtcu in 1.
razredu devetletne OŠ.

Tri izvedbe programa s 16
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Priprava in izvedba programa
Medkulturno sodelovanje v obliki
projektnega učnega dela.

Tri izvedbe programa s 16
udeleženci.

Proračun RS in drugi
prihodki – kotizacije
udeležencev.

Priprava in izvedba programa Sodobni

Dve izvedbi programa s 30

Proračun RS in drugi
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Cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

pristopi k razvijanju zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji učenja
prvega jezika.

udeleženci.

prihodki – kotizacije
udeležencev.

Izvedba programa za
profesionalni razvoj.

Priprava in izvedba programa Glasbeno,
plesno in lutkovno ustvarjanje.

Dve izvedbi programa s 15
udeleženci.

Sredstva Evropskega
socialnega sklada.

Izvedba programov za
učiteljske zbore.

Priprava in izvedba programa
Višješolska didaktika.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa
Mentorstvo v višješolskem
izobraževanju.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Aktivne
metode in motivacija pri poučevanju
manj izobraženih udeležencev v višjih
strokovnih šolah.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Z lutkovno
in gledališko igro povezujemo predmetno Ena izvedba programa.
področje.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Porajajoča
se pismenost v vrtcih.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Gledališka
vzgoja.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa
Načrtovanje in izvajanje glasbenih
dejavnosti v vrtcu.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Metodike
področij dejavnosti v vrtcu – plesnogibalna vzgoja.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Metodike
področij dejavnosti v vrtcu – gib, ples,
kreativnost.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Aktivna
vloga otroka v vzgojno-izobraževalnem
procesu v vrtcu.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Socialne
interaktivne igre v vrtcu.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

Priprava in izvedba programa Glasbene
aktivnosti v prvem starostnem obdobju v
vrtcu.

Ena izvedba programa.

Drugi prihodki.

4.1.3.3

Oblike neformalnega učenja

Vse članice – visokošolski zavodi v letu 2006 načrtujejo izvedbo različnih programov neformalnega
učenja, zlasti seminarjev, ekskurzij, delavnic, tečajev tujih jezikov, računalniškega usposabljanja ipd.
Posamezne članice (UP FM, UP VŠZI) načrtujejo delavnice in interna izobraževanja za zaposlene na
članici (npr. UP VŠZI za izobraževanje in usposabljanje mentoric pri kliničnih vajah).
Cilji

UP FHŠ

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge v letu 2006
Priprava programa za Center za
vseživljenjsko izobraževanje: programi za
izvajanje različnih modulov s področja
geografije, zgodovine, antropologije,
kulturnih študijev, filozofije (humanističnih
ved).

Izvedba tečajev po oblikovanih
programih.
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Predvideni viri
financiranja

Kotizacije.

Cilji

UP FM

UP
TURISTICA

UP VŠZI

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge v letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Izvedba Poletne terenske šole Rakitovec:
priprava modula za izvedbo poletne šole,
raziskovalne seminarske naloge študentov in
oblikovanje skupnega terenskega fonda.

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

Razvojne naloge po
uredbi, sponzorji.

Organizacija okrogle mize na temo
medicinske antropologije v septembru –
oktobru 2006: priprava referatov,
vzpostavitev kontaktov z gospodarstvom.

Izboljšanje študijskih vsebin,
interdisciplinarno sodelovanje.

Razvojne naloge po
uredbi, sponzorji.

Organizacija interdisciplinarne ekskurzije ob
slovensko-italijanski meji.

Udeležba študentov vseh
študijskih programov.

Razvojne naloge po
uredbi, sponzorji.

Organizacija okrogle mize »Jezik v turizmu«.

Udeležba študentov pri predmetu
»Slovenski jezik v turizmu« in
drugih študentov na okrogli mizi.

Razvojne naloge po
uredbi, sponzorji.

Izvedba ekskurzije: obisk STO v Ljubljani in
Zavoda za turizem pri Ministrstvu za
gospodarstvo.

Udeležba študentov pri predmetu
»Slovenski jezik v turizmu« in
drugih študentov.

Razvojne naloge po
uredbi, sponzorji.

Soorganizacija študentske mednarodne
delavnice »Mejna območja in medkulturni
stiki« konec leta 2006 (Zaječar) in priprava
referatov.

Izboljšanje ravni študijskega
procesa in študijske vsebine,
usposabljanje za samostojno delo.

Razvojne naloge po
uredbi, članica.

Organizacija in izvedba seminarjev.

Izvedba treh seminarjev.

Kotizacija
udeležencev.

Priprava in izvedba izobraževanj za
zaposlene na UP FM.

- 3 posveti za visokošolske
učitelje, sodelavce in raziskovalce.
- 1 posvet za druge zaposlene.

Sredstva projekta.

Izvedba programa Turistični informator.

Vpis kandidatov in izvedba.

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti.

Oblikovanje programov funkcionalnega
izobraževanja (FI): priprava analize potreb
po programih FI v turističnem gospodarstvu
in pri drugih uporabnikih in priprava
predlogov programov.

- Izvedena analiza potreb.
- Oblikovani programi FI.
- Izvedba najmanj štirih programov
usposabljanj.

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti,
gospodarske družbe

Izvedba sestanka z mednarodno udeležbo:
imenovanje organizacijskega odbora,
izvedba, izvedba izobraževalnih delavnic v
oktobru 2006.

- 70 udeležencev izobraževanja.
- Udeleženci: partnerji, ki
sodelujejo z UP VŠZI.
- Poglobitev specifičnega znanja
na področjih delavnic.

Proračun RS,
donatorska sredstva.

Programi izobraževanja medicinskih sester,
usklajen z direktivami EU.

Udeležba 70 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Zdravstvena nega – temeljna vsebina
izobraževanja medicinskih sester

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Procesna metoda dela in
dokumentiranje v zdravstveni negi.

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Mentorstvo v visokem šolstvu.

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Negovalne diagnoze.

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Zdravstvena nega pacienta v
osnovnem zdravstvu.

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Proračun RS.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Patronažna zdravstvena nega.

Udeležba 70 – 100 ljudi.

Učne delavnice za mentorice pri kliničnih
vajah: Didaktične osnove poučevanja
odraslih.

Udeležba 70 – 100 ljudi.
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4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Pomemben poudarek bomo 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
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;

-

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.

Zgoraj našteti temeljni elementi oziroma koraki zahtevajo po eni strani tesno koordinacijo med
univerzitetnimi organi, ker se dotikajo tako študijske naravnanosti in organiziranosti, še zlasti na
podiplomski ravni, kjer je prepletanje pedagoškega in raziskovalnega dela skorajda popolno, kot
mednarodne povezanosti in vključevanja študentov v raziskovalno delo in prakso, po drugi strani pa
tudi med samimi članicami univerze, saj bo treba pri razvijanju in koordinaciji pedagoškoraziskovalnega dela upoštevati tako potenciale kot interese in možnosti njegovih nosilcev in izvajalcev.
Na ta način bo lahko Univerza na Primorskem udejanjila težnje v okviru evropskih procesov ERA in
EHEA, zagotovila ustrezno vertikalno (med pedagoškim in raziskovalnim delom) in horizontalno
(znotraj univerze ter med univerzami) mobilnost ter zahtevano povečevanje in razvijanje znanja v
družbi. Kvalitetno in načrtno delo bo tako UP omogočilo, da se enakopravno, a tudi lastnim vizijam,
potrebam in možnostmi ustrezno, odzove novim izzivom, pred katere so postavljene evropske
univerze.
-

Na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo morala UP
lastno kompetitivnost najprej utemeljiti z nadpovprečno kvalitetnim 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 razpoznavnost, s tem pa tudi mednarodno
privlačnost na tistih raziskovalnih področjih, h katerim bo prispevala nova spoznanja.

-

Vzporedno z napori po prevzemu vidnejše mednarodne vloge bo morala UP poskrbeti še za
razvijanje ustreznega odnosa med univerzo in njenim družbenim okoljem, s katerim bi
preprečila izrazitejšo deteritorializacijo univerzitetne funkcije pri spodbujanju družbenega in s
tem tudi regionalnega razvoja ter konkretnih lokalnih dimenzij glede vzpostavljanja cilja na
znanju temelječe družbe in gospodarstva. 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 drugje.

-

Na zgoraj navedeni element se neposredno navezuje še problematika reorganizacije znanja,
kjer bo morala UP po eni strani zagotoviti potrebno specializacijo, tako v pogledu disciplinarne
usmerjenosti kot prilagajanja, zahtevam trga dela in aplikacijo znanj po eni strani oziroma
poglabljanje temeljnih in dolgoročnih znanj po drugi strani. Specializacija in aplikacija znanj
bosta morali zato smiselno potekati v celotnem študijskem ciklusu od prve do tretje
univerzitetne stopnje, čeprav lahko pričakujemo, da bo aplikativnemu študiju prvenstveno
posvečena prva in druga stopnja, razvijanju dolgoročnih znanj pa zlasti tretja stopnja. Ob
takšni naravnanosti pa seveda ne gre spregledati rastočih potreb po večji interdisciplinarnosti
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proučevanja, saj slednja odpira večje in boljše interpretativne in razvojne možnosti pri
razreševanju sodobnih procesov. Zato bo morala UP poskrbeti za povečevanje sinergijskih
možnosti med svojimi članicami pri razvijanju skupnih aplikativnih študijskih programov ter tudi
skupnih mednarodnih programov na obeh podiplomskih stopnjah. Ti programi bodo imeli svoj
domicil predvsem na univerzitetni Podiplomski šoli, ki bo razpolagala z večjo fleksibilnostjo pri
prilagajanju študijskih programov zahtevam trga, znanja in raziskovanja na tem področju.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti bo UP tudi v letu 2006 prioritetno poskrbela za
nadaljnjo reintegracijo tega področja dela v celovit izobraževalni in raziskovalni univerzitetni sistem v
skladu z zahtevami Lizbonskega procesa ter z v uvodu prikazanimi dolgoročnimi cilji UP.
V zvezi z vprašanjem povečevanja vertikalne mobilnosti oziroma konkretne sistemske
operacionalizacije ustreznejšega pretoka in integracije med znanstvenoraziskovalno 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 kvalitetno in obsežno bibliografsko produkcijo bi se na ta način lahko tudi pretežno
ukvarjali z raziskovanjem ter svoje znanje prenašali na študente predvsem v 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, računalniške in tehnične vede. Znotraj teh dveh
raziskovalnih področij, ki jih prvenstveno gojita UP ZRS in UP PINT ter ostale članice, ki razvijajo
znanstvenoraziskovalno delo: UP FM, UP PEF, UP VŠZI, UP FHŠ, UP TURISTICA, se bodo razvijali
posamezni inštituti, ki bodo praviloma bolj disciplinarno usmerjeni in bodo predstavljali raziskovalno
plat študijske organiziranosti oddelkov na fakultetah ali medfakultetnih kateder. Bolj disciplinarna
usmerjenost inštitutov bo prilagojena potrebam dodiplomskega študija (prva stopnja) in razvijanju
kadrov znotraj discipline na podiplomskem študiju (druga in tretja stopnja), a tudi slovenskemu
»načinu« financiranja raziskovalnega dela, ki je praviloma neprijazno do interdisciplinarnih projektov in
programov.
Koordinacija med oddelki oziroma katedrami in inštituti bi omogočala konkreten pretok med
pedagoškim in raziskovalnim delom. Po drugi strani bi tovrstna koordinacija znotraj UP ter med UP in
drugimi partnerskimi univerzami lahko prispevala k razvoju novih specialističnih ali interdisciplinarnih
študijskih programov, zlasti na 2. in 3. stopnji, ki se bodo vključevali v univerzitetno Podiplomsko šolo.
V tem pogledu bomo v letu 2006 na UP razvili tudi integrirano evalvacijo raziskovalne in pedagoške
uspešnosti in kakovosti ter povezali kriterije vrednotenja, ki so bili doslej na univerzah ter v javnih
raziskovalnih organizacijah različni. Reintegracija raziskovanja na univerze bo seveda zahtevala
natančnejše vrednotenje raziskovalnega dela, ki bi se po svojih kvantitativnih merilih naslonilo na
kriterije, ki jih določa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oziroma ARRS, s
Pravilnikom o vrednotenju raziskovalne uspešnosti, kakovosti in financiranju programa dela JRO ter
kriterijev vzpostavljenih ekspertnih sistemov za znanstvenoraziskovalno 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 ter merila za samoevalvacijo in spremljanje raziskovalne
dejavnosti, ki jih bo v letu 2006 vgradila v skupni sistem spremljanja kakovosti na področju
izobraževanja in raziskovanja.
Reintegracija raziskovalnega dela na univerzi pa ne zadeva le univerzitetnih učiteljev, 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 univerze).
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
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poskrbela za načrtno uvajanje podiplomskih študentov, torej študentov druge in tretje univerzitetne
stopnje, v obstoječe raziskovalne projekte in programe UP, tudi kot raziskovalne asistente v okviru
prioritetnih raziskovalnih področij univerze. 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.
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
svetovalno dejavnost gospodarstva pri oblikovanju bolonjskih programov, drugi pa spodbujanje
sodelovanja med univerzo 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 univerze z
gospodarstvom bo omogočal tudi nastajanje uporabnih, za gospodarstvo zanimivih in novih študijskih
programov, ki bodo prilagojeni zahtevam trga dela in razvojnim potrebam na skupnih prioritetnih
področjih.
Univerza 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 bo Univerza razvijala tudi svoje ERA-MORE »okence«
ter druge aktivnosti, ki bodo v okviru evropskih programov namenjene podpori mobilnosti
raziskovalcev, oblikovanju raziskovalnih mrež, ter sodelovanju med raziskovalnimi organizacijami in
podjetji. Za uspešno pripravo in izvajanje mednarodnih projektov v okviru 6. in 7. OP 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.
Primeri usmerjenega izobraževanja za gospodarstvo ter razvojnih 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. Že
ustanovljen Center za medkulturno jezikovno komunikacijo bo ponujal uporabnikom ciljno naravnan
program usposabljanja v slovenščini in več tujih jezikih za potrebe trga dela, Euro-Info center ter
Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru UP ZRS in tudi predstavljata pomembno stičišče med
univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem ter gospodarstvom. Za spremljanje in povečevanje
zaposljivosti študentov bomo v naslednjih letih ustanovili Center za razvoj osebnostne kariere
diplomantov UP, ki bo spremljal študente že med študijem (tutorstvo, 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.
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
znanstvenoraziskovalnih rezultatov pa bo UP seveda razvijala tudi ustrezno znanstveno založništvo in
publicistiko, ki bo temeljila na obstoječih založbah in znanstvenih revijah znotraj UP.
Med pomembne instrumente pridobivanja in širjenja informacij in znanj sodijo tudi elektronski mediji, ki
bi morali na ustrezen način izražati znanstvenoraziskovalno delovanje univerze in poskrbeti za njeno
promocijo v domačem in mednarodnem prostoru, hkrati pa bi predstavljali nosilno strukturo za
vzpostavljanje novih oblik »e-študija«.

38

Prikaz prednostnih ciljev na ravni UP:
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Evalvacija uspešnosti in
kakovosti raziskovalnega dela

- vključitev sprejetih elementov za spremljanje obsega in
kakovosti raziskovalnega dela
na UP v skupno poročilo o
kakovosti UP za študijsko leto
2005/2006,
- spremljanje raziskovalne
uspešnosti v primerjavi z
drugimi univerzami,
- spremljanje integracije
znanstveno -raziskovalnega
dela.

Priprava in sprejem skupnega
poročila o kakovosti UP za leto
2005/2006, ki zajema tudi
poročilo o kakovosti
raziskovalnega dela na UP

Povezovanje Univerze na
Primorskem na raziskovalnem
področju z gospodarstvom

Oblikovanje vsebin
sodelovanja z
gospodarstvom.

Prijava raziskovalnega projekta
na javni razpis za izbiro
projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurečnost
Slovenije 2006-2013« v
sodelovanju z Luko Koper, d.d.

Predvidena je prijava na
razpis.

Povezovanje Univerze na
Primorskem na raziskovalnem
področju z JRO in drugimi
uporabniki znanja

Oblikovanje vsebin
sodelovanja

Prijava raziskovalnih projektov
na javni razpis za izbiro
projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Znanje za
varnost in mir 2004 – 2010«

Predvidena je prijava na
razpis

Oblikovanje vsebin za
univerzitetno podiplomsko šolo

Koordinacija pri pripravi novih
interdisciplinarnih oz. meduniverzitetnih podiplomskih
študijskih programov

Programski dogovor o
vsebinah in izvedbi
podiplomskih študijskih
programov

Skrb za mlade raziskovalce.

Prijava na javni poziv ARRS
za predlaganje mentorjev, ki
bodo v letu 2006 usposabljali
mlade raziskovalce.

Izvedba javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu 2006
na podlagi na javnem pozivu
ARRS potrjenih mentorjev

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

- ugotavljanje znanstvenoraziskovalnih podlag predlaganih študijskih programov,
- preverjanje ustreznosti tem
doktorskih disertacij,
- vodenje evidence sprejetih
in zavrnjenih tem doktorskih
disertacij ter podeljenih in
odvzetih doktoratov.

Predvideni viri
financiranja

Predvidena je prijava na
razpis

Oblikovanje in spremljanje
novih podiplomskih študijskih
programov;
Spremljanje doktorantov na
Univerzi na Primorskem

Prikaz prednostnih ciljev članic UP:
UP FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Povezovanje z UP ZRS na
področju raziskovalnega dela

- priprava in prijava
raziskovalnih projektov na UP
ZRS,
- soorganizacija znanstvenih
sestankov z UP ZRS,
- publiciranje znanstvenih del
pri založbi Annales.

- prijava temeljnih, podoktorskih
in aplikativnih projektov UP ZRS
z visokošolskimi učitelji UP FHŠ
kot nosilci ali sodelavci
projektov,
- soorganizacija dveh znanstvenih sestankov z UP ZRS,
- objava znanstvenih prispevkov
v reviji Annales in monografij v
zbirkah Annales visokošolskih
učiteljev UP FHŠ.

Predvidena je prijava
na razpis

Vodenje aplikativnih in
razvojnih projektov

- ponudba 4 projektov za trg,
- podpis dogovorov o izvedbi
projektov

- izvedba 4 projektov za trg

- gospodarstvo,
- proračun lokalne
skupnosti.
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Predvideni viri
financiranja

Komentar:
Kvalitativne cilje aplikativnih in razvojnih projektov, ki jih bo izvajala UP FHŠ samostojno, lahko
razdelimo v 3 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 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.

Sodelavci UP FHŠ so vključeni v raziskovalne skupine in infrastrukturno skupino UP ZRS. V okviru UP
ZRS so nosilci ali sodelavci programskih skupin, temeljnih, podoktorskih, aplikativnih in ciljnih
raziskovalnih projektov, drugih projektov v sodelovanju z gospodarstvom, lokalno skupnostjo, in
drugimi uporabniki znanja, mednarodnih projektov ter mentorji mladim raziskovalcem.
UP FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Prijava na razpise za
znanstveno-raziskovane
projekte RS

Oblikovanje projektov

Pridobitev vsaj treh novih
raziskovalnih projektov,
temeljnega in dveh aplikativnih

Proračun RS in
sofinancerji –
gospodarstvo

Izdaja nove slovenske revije
Management

Ustanovitev revije

Izdaja dveh številk.

Proračunska in
neproračunska sredstva

Razvoj znanstvene revije
Managing Global Transitions

Izdaja štirih številk

Objava kakovostnih
znanstvenih člankov,
uvrstitev med indeksirane
revije.

Proračun RS in lastna
sredstva

Sodelovanje z gospodarstvom

Opredelitev raziskav

Pridobitev treh projektov za
gospodarstvo

Gospodarstvo

Komentar:
Na področju raziskovalne dejavnosti je poglavitni cilj UP FM poglobiti in okrepiti
znanstvenoraziskovalno delo v različnih disciplinah družbenih in poslovnih ved (predvsem na področju
ekonomije, upravnih in organizacijskih ved, pravnih ved in vedenjskih ved), pa tudi v multidisciplinarnih
in interdisciplinarnih raziskavah. Leta 2006 namerava UP FM predvsem povečati intenziteto
raziskovalnega dela v okviru mednarodnih projektov 6. OP in priprav na 7. OP.
Inštituti in centri UP FM delujejo na posameznih raziskovalnih področjih UP FM. Leta 2006 namerava
svoje inštitute in centre okrepiti tako kadrovsko kot tudi vsebinsko s pridobivanjem novih raziskovalnih
projektov. Prek njih namerava s konkretnimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti vzpostaviti tudi
tesnejše stike z okoljem. Prav tako želi povečati razvojno in svetovalno delo za gospodarstvo za
približno 20%.
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Načrtuje tudi oblikovanje novih raziskovalnih skupin, ki bodo skladne s področji raziskovanja.
Fakulteta načrtuje v letu 2006 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.

Z letom 2005 je zaposlila novo mlado raziskovalko s področja ekonomije. V okviru raziskovalne
skupine se usposabljata še dve mladi raziskovalki iz gospodarstva. Skladno s prenovljenim sistemom
kandidiranja za usposabljanje mladih raziskovalcev načrtuje UP FM prijavo svojih profesorjev na
razpis za mentorje mladim raziskovalcem. Odprta bo tudi za pobude iz podjetij, ki bi želela kandidirati
na razpisu za usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva.
V raziskovalno delo bo fakulteta vključevala podiplomske študente, vpisane na magistrski in doktorski
študij. Za študente so pripravili poseben predmet Raziskovalna metodologija v družboslovju, v okviru
katerega se študentje seznanijo z metodami raziskovalnega dela. Pričakovati je, da bo njihovo
sodelovanje v raziskovalnih projektih deloma tudi razbremenilo raziskovalce UP FM. Ti se bodo lahko
zaradi tega posvetili novim vsebinam raziskovalnega dela in tako prispevali k razvoju raziskovalne
dejavnosti.
Leta 2004 je UP FM začela izvajati prvi raziskovalni program Management in informatizacija
izobraževanja in zaposlovanje, ki ga vodi prof. dr. Dušan Lesjak. Raziskovalni program vključuje
raziskave na poglavitnih področjih raziskovanja UP FM. V okviru tega programa nameravajo leta 2006
nadaljevati z zastavljenim načrtom programa in v raziskave vključiti tudi druge raziskovalce ter
podiplomske študente. V raziskovalno skupino so vključili dodatnih pet raziskovalcev z ustreznimi
referencami.
Kot partnerska institucija bo še naprej izvajala raziskovalni program Hitra proizvodnja, management
izdelovalnih tehnologij, ki ga izvaja UL Fakulteta za strojništvo. Ravno tako kot partnerska institucija
sodeluje z UL Fakulteto za elektrotehniko pri centru odličnosti IKT Management znanja.
Prav tako bo nadaljevala z izvajanjem vseh raziskovalnih projektov začetih v preteklem letu ali še prej.
Prijavljali se bodo na vse vrste nacionalnih razpisov. Pričakujejo tudi povečanje obsega raziskovanja z
novimi projekti ciljno-raziskovalnega programa.
Raziskovalci bodo svoje raziskave izvajali tudi v okviru internih raziskovalnih in razvojnih projektov.
Nekatere so že začrtali leta 2005, načrtovani so tudi novi.
Leta 2005 je fakulteta začela izvajati projekt Mladinskega raziskovanja, v okviru katerega sodelujejo
osnovne in srednje šole v Obalno-Kraški regiji. Večji del izvedbe projekta, v okviru katerega bodo
poleg tekmovanja za najboljše raziskovalne naloge, izvedli tudi delavnice za mentorje, bo potekal leta
2006.
Leta 2006 bodo organizirali mednarodno znanstveno konferenco MIC'06 – Management International
Conference 2006 »Advancing Business and Management in Knowledge-based Society«, na kateri
pričakujejo udeležbo več kot 300 znanstvenikov z družboslovnega področja. Organizirali bodo tudi več
znanstvenih sestankov, namenjenih predvsem raziskovalni metodologiji.
Revija Managing Global Transitions izhaja že tretje leto. Revija je bila leta 2005 vključena v
International Bibliography of the Social Science, v prihodnosti pa jo nameravajo uvrstiti med revije, ki
jih indeksirajo baze podatkov s faktorjem vpliva, namesto dveh pa bodo izdajali štiri številke letno. To
bo pripomoglo k večji prepoznavnosti revije in k pritoku vedno bolj kakovostnih člankov.
Leta 2006 bo UP FM ustanovila tudi novo revijo Managament. Revija bo namenjana objavljanju
znanstvenih in strokovnih člankov in bo izhajala v slovenskem jeziku.
UP FM namerava okrepiti raziskovanje tistih vsebin, v okviru katerih že potekajo raziskave, predvsem
pa:
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•
•
•
•
•
•
•

razvoj konceptov vseživljenjskega izobraževanja ter priznavanja neformalnega izobraževanja
in priložnostnega učenja,
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 in vrednot.

UP PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Povečanje bazičnega
raziskovanja

Izvajanje temeljnih raziskav, ki
so v teku; prijava na nacionalne razpise raziskovalnih
programov in temeljnih
raziskovalnih projektov

Izvedba temeljnih raziskav, ki
Predvidena je prijava na
so v teku, po načrtu;
razpise
odobritev prijavljenih nacionalnih
programov in projektov

Povečanje aplikativnega
raziskovanja

Izvajanje aplikativnih raziskav,
ki so v teku; usklajevanje
vsebin sodelovanja z
organizacijami s področja
vzgoje in izobraževanja,
kulture in z drugimi subjekti

Izvedba aplikativnih raziskav, ki
so v teku, po načrtu;
odobritev prijavljenih aplikativnih
projektov

Predvidena je prijava na
razpise,
drugo

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom

Usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja z
gospodarskimi subjekti

Izvedba aplikativnih raziskav

Razvojne naloge po
uredbi;
drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

Predstavitev rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela
širši javnosti

Priprava in izvedba
znanstvenih sestankov.

Izvedba 4 znanstvenih
sestankov

Prijava na razpise, drugo

Sodelovanje pri izvajanju
projekta pospešenega razvoja
matematike in računalništva v
okviru Univerze na Primorskem

Usposabljanje raziskovalcev

Vključitev 2 raziskovalcev

Proračun RS

Seznaniti zainteresirano javnost
z računalniško gručo

Priprava informativnih delavnic

Nadgradnja računalniške gruče

Proračun RS, drugo.

Komentar:
V letu 2006 se bo nadaljevalo delo na raziskovalnem programu, ki ga UP PEF izvaja skupaj z
Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko z naslovom Algebra s kombinatoriko in teorijo grafov,
verjetnostni račun in eksperimentalna ekonomija s teorijo pričakovanja in raziskovalnim programom
Jeziki in kulture Afrike in Azije z UL Filozofsko fakulteto ter na enem temeljnem in enem aplikativnem
raziskovalnem projektu, ki ju izvaja UP PEF.
UP PEF bo v letu 2006 kot partnerska institucija nadaljevala s sodelovanjem na temeljnem projektu
Inštituta za varovanje zdravja RS ter na dveh CRP projektih z CPZ International – Center za promocijo
znanja in s Centrom za interdisciplinarne raziskave in študij Univerze v Mariboru.
S 1. januarjem 2006 bo UP PEF prenesla 3 mlade raziskovalce na UP PINT.
V letu 2006 načrtuje organizacijo in izvedbo 3 mednarodnih in 1 domače znanstvene konference z
mednarodno udeležbo ter 1 strokovni posvet, ki je vezan na potrditev projekta »Partnerstvo fakultet in
šol«. Načrtovana je tudi izdaja 2 znanstvenih monografij.
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UP TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Povečati število raziskovalnih
projektov in programov

Priprava prijav na javne
razpise za sofinanciranje
temeljnih raziskovalnih
projektov in ciljnih
raziskovalnih programov

Pridobitev 1 temeljnega
raziskovalnega projekta ter 6
ciljnih raziskovalnih projektov

Predvidena je prijava na
javne razpise,
gospodarstvo

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

−

izvedba pridobljenih
projektov,
pridobitev novih
nacionalnih projektov s
področja turizma,
pridobitev novih projektov
z gospodarskimi
družbami in z drugimi
uporabniki znanja na
regionalnem in lokalnem
nivoju,
sodelovanje v treh
turističnih grozdih v
Sloveniji.

−

zaključek nacionalnega
projekta Strategija
slovenskega turizma
2007-2011,
pridobitev vsaj 2 projektov
s področja kakovosti v
turizmu,
pridobitev vsaj 2 projektov
z gospodarskimi družbami
ter 2 projektov z
uporabniki znanja na
regionalnem in lokalnem
nivoju,
ohranjeno članstvo v treh
slovenskih turističnih
grozdih.

Proračun RS,
proračun lokalnih
skupnosti,
proračun zbornic,
gospodarstvo,
drugi prihodki

izdelati model
organiziranosti
projektnega dela na UP
Turistici,
izdelati model eposlovanja na šoli,
usposobiti zaposlene za
delo na projektih.

−

uveljavljen model
organiziranosti
projektnega dela na UP
Turistici,
zaključen pilotni projekt eposlovanja,
usposobljeni vsi sodelavci
UP Turistice za projektno
delo.

Drugi prihodki

−
−

−

Organizirati znanstveno
raziskovalno in razvojno delo
na UP Turistici z uporabo
sodobnih informacijskih
tehnologij

−

−
−

−
−

−

−
−

Pripraviti strokovne podlage za
ustanovitev Inštituta za turizem

Priprava poslovnega načrta
za ustanovitev inštituta

Povečati prenos znanja z
objavo strokovnih in
znanstvenih člankov ter z
organizacijo in udeležbo na
znanstvenih in strokovnih
posvetih

− organizacija 2. domače
znanstvene konference z
mednarodno udeležbo
Dnevi Turistice,
− sodelovanje na
znanstvenih in strokovnih
konferencah, srečanjih in
sestankih.

−

−

−

Vzpostaviti aktivno sodelovanje
z Univerzitetnim inkubatorjem
Primorske (UIP) z namenom
spodbujanja podjetniške
kulture in razvoja podjetniških
idej med študenti, pedagoškimi
delavci in raziskovalci UP
Turistice

−
−

Zagon aktivnosti za ustanovitev

vključitev v delo
programsko strokovnega
sveta UIP,
informiranje o možnostih
sodelovanja v UIP,
spodbujanje študentov,
pedagoških delavcev in
raziskovalcev za razvoj
podjetniških idej v UIP.

−
−

−
−

Drugi prihodki

izvedena 1 domača
znanstvena konferenca z
mednarodno udeležbo,
udeležba na najmanj 10-ih
znanstvenih in strokovnih
posvetih doma in v tujini,
izdaja 8 znanstvenih in
strokovnih monografij.

Predvidena je prijava na
razpis,
razvojne naloge po
uredbi

podpisana pogodba z UIP
za partnersko
sodelovanje,
izvedena predstavitev UIP
za študente, pedagoge in
raziskovalce UP Turistice,
vključitev vsaj 1
inkubiranca v UIP.

Drugi prihodki

Komentar:
Glavni cilj na raziskovalno razvojnem področju je okrepiti znanstveno raziskovalno in razvojno
svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos znanja v gospodarstvo in med druge
uporabnike znanja. V skladu s tem je razvojno raziskovalno delo usmerjeno predvsem v pridobivanje
temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, ciljnih raziskovalnih programov, projektov za
gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja turizma. Za čim boljši prenos znanja med
uporabnike je v letu 2006 predvidena organizacija 2. domače znanstvene konference z mednarodno
udeležbo Dnevi Turistice, aktivno sodelovanje sodelavcev UP Turistice na domačih in tujih
znanstvenih in strokovnih konferencah, sestankih in drugih dogodkih ter intenzivna priprava
znanstvenih in strokovnih monografij ter periodičnih publikacij. Z aktivnim sodelovanjem UP Turistice v
Univerzitetnem inkubatorju Primorske želijo spodbuditi podjetniško kulturo in razvoj ter implementacijo
podjetniških idej študentov, pedagoških delavcev in raziskovalcev.
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UP Turistica je v letu 2005 oblikovala posebno službo za izvajanje projektov, katere glavna področja
dela so načrtovanje projektov, pridobivanje in priprava projektov, spremljanje izvajanja projektov in
evalvacija izvedbe projektov in projektnega dela. Za uspešen in učinkovit razvoj in delo na
raziskovalno razvojnem področju je v letu 2006 pomembna tudi vzpostavitev modela organiziranosti
projektnega dela na UP Turistici, podprtega s sodobno informacijsko tehnologijo, ki predstavlja
podlago za sistematično in učinkovito izvajanje pridobljenih projektov. Pričakovani rezultati projekta v
letu 2006 so priprava modela organiziranosti projektnega dela, usposabljanje in uvajanje sodelavcev
UP Turistice v model organiziranosti projektnega dela. V tem okviru je predviden tudi začetek
aktivnosti za ustanovitev posebnega inštituta za turizem, ki bo skrbel za vodenje, organizacijo,
koordinacijo in izvajanje znanstveno raziskovalnih in razvojnih projektov. Za učinkovit zagon inštituta
bo potrebno predhodno zagotoviti nove strokovnjake in ustrezne prostore ter opremo (predvidoma v
letu 2007).
Intenzivno povečanje razvojno raziskovalnega dela je namenjeno tudi jasnemu pozicioniranju UP
Turistice kot pomembne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in razvojno svetovalne ustanove na
področju turizma v Sloveniji in v širši regiji.
UP Turistica s ciljem povečanja sodelovanja z gospodarstvom v letu 2006 načrtuje pridobitev najmanj
dveh projektov s področja razvoja novih integralnih turističnih proizvodov v posameznih gospodarskih
družbah. V pripravo in izvedbo tovrstnih projektov bodo vključeni študenti UP Turistice. Tudi sicer bo v
raziskovalno in razvojno delo vključevala študente na dodiplomskih in podiplomskem programu ter s
tem prispevala k njihovi aktivni integraciji v razvojno raziskovalno delo na področju turizma že v času
izobraževanja.
Vsebinsko bo raziskovalno delo v letu 2006 usmerjeno predvsem v področje strateškega razvoja
slovenskega turizma ter v iz tega izhajajoča področja trajnostnega razvoja turizma, destinacijskega
managementa, razvoja javno privatnega partnerstva, zagotavljanja kakovosti v turizmu ter razvoja
človeških virov v turizmu. Na področju sodelovanja z gospodarstvom in javnimi institucijami na
regionalnem in lokalnem nivoju bodo vsebine usmerjene v področje razvojnih programov ter v
področje oblikovanja integralnih turističnih proizvodov. Najpomembnejši projekt, ki ga bo UP Turistica
izvedla v letu 2006 na nacionalnem nivoju, je izdelava nove Strategije slovenskega turizma 20072011.
UP VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Prijava UP VŠZI v evidenco
ARRS

Priprava ustrezne
dokumentacije

Vpis v evidenco ARRS

Proračun RS

Prijava na razpis za
sofinanciranje aplikativnih
raziskovalnih projektov

Priprava ustrezne
dokumentacije glede na
zahteve razpisa

Pridobitev aplikativnega
projekta

Predvidena je prijava na
razpis

Prijava na razpis za izbiro
projektov Ciljnega
raziskovalnega programa
(CRP) Znanje za varnost in mir
2004-2010

Priprava ustrezne
dokumentacije glede na
zahteve razpisa

Pridobitev CRP projekta

Predvidena je prijava na
razpis

Prijava na javni poziv
raziskovalnim organizacijam,
da prijavijo kandidate za
mentorje, ki bodo v letu 2006
usposabljali mlade
raziskovalce

Priprava ustrezne
dokumentacije in prijava

Pridobitev mladega
raziskovalca

Predvidena je prijava na
razpis

Komentar:
V postopku je vpis UP VŠZI v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS ter
registracija Raziskovalne skupine UP VŠZI z 9 raziskovalci.
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UP ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom

Usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja z
gospodarskimi subjekti

Izvedba aplikativnih raziskav

Razvojne naloge po
uredbi

Pridobitev infrastrukture za
izvajanje raziskovalne
dejavnosti

Opremljanje laboratorija za
molekularno-genetske
raziskave

Vzpostavitev in zagon
laboratorija za molekularnogenetske raziskave.

Proračun RS

Povečanje sodelovanja z
uporabniki znanja

Usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja z
uporabniki

Izvedba aplikativnih raziskav

Razvojne naloge po
uredbi

Kakovostna izvedba
obstoječega projekta ter
pridobitev novih

Raziskovanje, evidentiranje,
objavljanje

Pozitivna evalvacija projektov,
ustrezno število objav doma in
v tujini

Proračun RS, drugo

Nadaljevanje usposabljanja
MR

Pomlajevanje struktur
doktorski študij MR

Strokovno usposabljanje;
objave znanstvenih izsledkov

Proračun RS

Komentar:
UP ZRS bo v letu 2006 nadaljeval z izvajanjem tekočih raziskovalnih programov, temeljnih,
aplikativnih, podoktorskih in ciljnih raziskovalnih projektov ter projektov z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja (lokalne skupnosti, zavodi, …). V letu 2006 bo UP ZRS na razpise ARRS prijavil
nove raziskovalne projekte, vendar je pričakovati, da se bo njihovo izvajanje pričelo v letu 2007.Glede
na ugotovljeno, v letu 2006 niso predvidene pridobitve novih temeljnih in aplikativnih projektov.
UP ZRS bo v letu 2006 partnersko sodeloval pri 3 temeljnih in 2 ciljnih raziskovalnih projektih.
Nadalje načrtujejo organizacijo in izvedbo 7 mednarodnih znanstvenih posvetov in 2 mednarodni
znanstveni konferenci ter 5 strokovnih posvetov.
V založbi Annales, ki je bila v letu 2005 dobitnica priznanja Prometej znanosti za odličnost v
komuniciranju v znanosti, bo izšlo 12 znanstvenih monografij, 2 zvezka periodične publikacije Acta
Histrie in 4 zvezki znanstvene revije Annales.
UP ZRS bo v letu 2006 nadaljevalo z usposabljanjem 20 mladih raziskovalcev, od tega 2 iz
gospodarstva. Načrtujejo prijavo na javni poziv za prijavo kandidatov za mentorje mladim
raziskovalcem v letu 2006 in s tem pridobitev novih mladih raziskovalcev.
UP PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Povečanje sodelovanja z
gospodarstvom

Usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja z
gospodarskimi subjekti

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

Razvojne naloge po
uredbi

Prijava projektov CRP

Priprava vsebine, prijava na
razpis.

Izvedba dela raziskave

Predvidena je prijava na
razpis

Prijava projektov na razpis
ARRS (aplikativni in
podoktorski)

Priprava vsebine, prijava na
razpis

Izvedba dela raziskave

Predvidena je prijava na
razpis

Komentar:
V letu 2006 bo UP PEF prenesla na UP PINT 1 raziskovalni program, predviden v obsegu 0,3 FTE.
Nadaljevalo se bo delo na aplikativnem projektu, projektih z gospodarstvom ter partnersko
sodelovanje na aplikativnem projektu Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko.
V letu 2006 načrtujejo tudi izvedbo 1 znanstvene konference.
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Tabela 5:Kazalniki patentov, blagovnih znamk, projektov (podatki za Univerzo na Primorskem)

Kazalnik

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število prijavljenih patentov

/

2

Število prijavljenih blagovnih znamk

/

1

Število inovacij

/

2

Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in
so krajši od enega leta

16

26

Število projektov v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in
so dolgi vsa eno leto

23

35

Komentar:
Na ravni Univerze na Primorskem je v letu 2005 potekalo sodelovanje z Luko Koper, d.d. v okviru
projekta Živeti s pristaniščem. V letu 2006 je načrtovana prijava treh (3) projektov daljših od enega leta
na razpis CRP, ki bodo koordinirani na UP, vključevali pa bodo raziskovalce članic UP. V načrtovanih
projektih bo UP sodelovala z Luko Koper, d.d. ter drugimi uporabniki znanja.
UP Fakulteta za humanistične študije Koper je v letu 2005 v sodelovanju z gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki znanja izvajala 2 projekta krajša od enega leta. V letu 2006 načrtuje izvajanje 3
projektov krajših od enega leta ter 1 projekt dolg vsaj eno leto v sodelovanju z lokalno skupnostjo in
gospodarstvom.
UP Fakulteta za management Koper je v letu 2005 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja izvajala 1 projekt krajši od enega leta ter 2 projekta dolga vsaj eno leto. V letu 2006
načrtuje izvajanje 2 projektov krajših od enega leta ter 5 projektov dolgih vsaj eno leto.
UP Pedagoška fakulteta Koper je v letu 2005 v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki
znanja izvajala 6 projektov dolgih vsaj eno leto in več: 2 aplikativna projekta iz nacionalnega
raziskovalnega programa RS, 2 ciljna projekta in 2 projekta za gospodarske subjekte iz tujine.
Projekta, ki sta se izvajala po naročilu tujih gospodarskih subjektov, sta se zaključila, eden od
aplikativnih projektov iz nacionalnega programa se prenese na PINT. S 1. januarjem 2006 se bodo na
fakulteti izvajali 3 projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja; med letom bodo skušali pridobiti
vsaj še 2 tovrstna projekta.
UP Turistica – Visoka šola za turizem Portorož je v letu 2005 v sodelovanju z gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki znanja izvajala 1 projekt krajši od enega leta ter 1 projekt dolg vsaj eno leto. V letu
2006 načrtuje izvajanje 6 projektov krajših od enega leta ter 7 projektov dolgih vsaj eno leto.
V letu 2006 bo UP Turistica v okviru internega projekta razvila informacijski sistem za centralno
vodenje projektov in podatkov, prilagojen potrebam UP Turistice za področje projektnega
managementa z imenom pUT (Pilotni projekt Sistema za centralno vodenje (P)rojektov in podatkov
(U)P (T)uristice)) v okolju Microsoft SharePoint Services. S tem projektom želi UP Turistica v celotno
delovanje ustanove uvesti koncept e-poslovanja. Dostopnost, preglednost in zmanjševanje podvajanja
dokumentov in vnosov bosta omogočila večjo učinkovitost pa tudi nivo organiziranosti, ki bo nudil
potrebno informacijsko infrastrukturo za izvajanje izobraževalnega procesa kot tudi izvajanja vedno
številčnejših notranjih, nacionalnih in mednarodnih projektov.
UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper je v letu 2005 v sodelovanju z gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki znanja izvajalo 10 projektov krajših od enega leta ter 11 projektov dolgih vsaj eno
leto. V letu 2006 načrtuje izvajanje 12 projektov krajših od enega leta ter 11 projektov dolgih vsaj eno
leto.
V letu 2006 načrtujejo 2 prijavljena patenta, 1 prijavljeno blagovno znamko in 1 inovacijo.
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UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper je v letu 2005 v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajal 1 projekt krajši od enega leta ter 3 projekte
dolge vsaj eno leto. V letu 2006 načrtuje izvajanje 3 projektov krajših od enega leta ter 3 projektov
dolgih vsaj eno leto.

4.3

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.
Prvi korak od zametka do načrtovanja in izvajanja umetniške dejavnosti na UP bo Program
vzpostavitve in razvoja umetniških dejavnosti na UP (nerealizirana naloga iz leta 2005), 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 umetniškokulturnih 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 zainteresirane predstavnike gospodarstva, ki se
zavedajo pomena kulture in umetnosti in jo kot pomemben dejavnik vključujejo v svoje dolgoročne
razvojne vizije.
Dejavnosti na področju umetnosti bodo tako tudi v letu 2006 še vedno relativno skromne in omejene
na posamezne dogodke oz. prireditve, saj se bodo na UP odvijale predvsem na področju izvedbe 3.
Sredozemskega kongresa estetike, ki ga bo UP soorganizirala skupaj s Slovenskim društvom za
estetiko. Vzporedno s kongresom bo potekal spremljevalni kulturni program s prireditvami na področju
fotografske umetnosti in arhitekture, gledališča in etno glasbe. Predvideva se realizacija poletnih šol in
seminarjev na področju glasbe in drugih zvrsti umetnosti.
UP bo tudi v tem letu nadaljevala sodelovanje z Študentskim akademskim pevskim zborom in s
študenti pri ponovni (vsaj začasni) vzpostavitvi galerije. Že tradicionalno sodelovanje z Gledališčem
Koper se bo nadaljevalo tudi v tem letu.

4.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

UP je članica Evropskega združenja univerz (EUA) in se v okviru meduniverzitetnih in drugih
mednarodnih povezav na področju visokega šolstva vključuje v strategijo Skupnega evropskega
visokošolskega prostora in Skupnega evropskega raziskovalnega prostora. UP sprejema okvirne
sporazume o sodelovanju na univerzitetni ravni, ki so podlaga za programe sodelovanja med njenimi
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članicami in organizacijskimi enotami. Postopke sprejemanja in izvajanja sporazumov in programov o
sodelovanju koordinira služba UP za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje.
Tudi v letu 2006 bo UP, skladno z Razvojnim programom 2004-2008, nadaljevala s procesom
internacionalizacije, ki ga je začela že ob svojem nastanku. Kakovost svojega delovanja bo gradila
tako na izobraževalnem kot na raziskovalnem področju, s pomočjo izmenjav na področju študijskega
in znanstvenoraziskovalnega 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 ter z vzpostavljanjem sodelovanja z
novimi univerzami.
UP se zaveda pomembnosti in nujnosti vključevanja v mednarodni prostor in aktivnega sodelovanja v
njem. Tako UP s sosednjimi univerzami iz Italije, Avstrije in Hrvaške že sodeluje pri razvoju skupnih
študijskih programov in se aktivno vključuje v evropske programe mobilnosti in povezovanja tako na
področju izobraževanja kot znanstvenoraziskovalnega dela. S članstvom v evalvacijskih procesih
okvirnih programov EU in Evropskih magisterijev Erasmus Mundus se dejavno vključuje v strategije
Evropske komisije pri vzpostavitvi ERA in EHEA. Kot članica rektorske konference pa UP dejavno
sodeluje tudi v slovenski univerzitetni mreži, kar ji omogoča načrtno koordinirano uveljavljanje smernic
razvoja Bolonjskega procesa v Sloveniji.
V skladu s tem bodo prioritetne naloge UP v letu 2006 naslednje:
•

povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev (z
vključitvijo v program ERA-MORE) ter izboljšanje kakovosti izobraževanja,

•

aktivno sodelovanje s tujimi univerzami ter prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov in pravil glede prehodov med programi ter glede priznavanja prejšnjega in
neformalnega izobraževanja,

•

aktivnosti za uvedbo enotnega sistema zunanje evalvacije,

•

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 ter druge aktivnosti v povezavi s promocijo UP in privabljanje študentov iz tretjih držav,

•

pripravljanje aktivnosti za uvedbo notranje mobilnosti,

•

aktivnosti upravljanja.

UP FM že od ustanovitve posveča veliko pozornosti sodelovanju z drugimi visokošolskimi in
izobraževalnimi organizacijami ter z univerzami v Sloveniji in v tujini. Sodeluje tako na izobraževalnem
kot na raziskovalnem področju. Uspešno sodeluje v programih Socrates/Erasmus in Leonardo da
Vinci (LdV). Izvaja programe mobilnosti in se vključuje v programe Erasmus IP in LdV Pilot Projects.
Leta 2006 se namerava vključiti v mrežo CEEPUS, načrtuje nadaljevanje aktivnosti pri oblikovanju
skupnega magistrskega programa in sodelovanje tujih visokošolskih učiteljev pri izvedbi doktorskega
študija na UP FM. V preteklem letu je pridobila pomemben Phare projekt, kot partner pa sodeluje še v
enem. Oba projekta se bosta izvajala večji del leta 2006. Leta 2006 načrtuje UP FM tudi izvedbo
druge mednarodne poletne šole, za katero je pridobila sredstva iz evropskega programa
Socrates/Erasmus Intensive Programme.
UP TURISTICA bo v letu 2006 sledila trendu postopnega vključevanja v mednarodno izobraževalno in
znanstvenoraziskovalno ter razvojno svetovalno sfero. Nadaljevala bo z izvajanjem programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa ERASMUS
SOCRATES in ARION ter posameznih napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz. Njen
prednostni cilj v letu 2006 je predvsem intenzivirati povezovanje z visokošolskimi institucijami s
področja turizma v Evropi in ZDA ter zlasti s področja srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope pri
razvoju skupnih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov ter pri razvoju drugih oblik
sodelovanja (izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov, priprava skupnih razvojnih projektov…).
Njen cilj je tudi aktivna vključitev v Evro-mediteranske pobude in vzpostavitev sodelovanja v vsaj
enem projektu navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na področju mednarodne dejavnosti
bo UP TUR v letu 2006 še posebej spodbujala visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne
sodelavce k vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in razvojno
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svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju pa je njen cilj v letu 2006 bistveno povečati
sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja z Italijo in s Hrvaško.

4.4.1

Programi mobilnosti

UP omogoča izmenjavo študentov in učiteljev v okviru programov Socrates/Erasmus, CEEPUS in
Leonardo da Vinci. Prav tako se bo UP v letu 2006 vključila v mrežo ERA MORE, ki je namenjena
raziskovalcem.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
Zagotovitev vseh potrebnih
pogojev za mednarodne in
notranje izmenjave učiteljev in
študentov

Priprava navodil za
izvajanje mobilnosti
študentov in učiteljev
(priznavanje opravljenih
študijskih in delovnih
obveznosti v tujini oz. na
drugih institucijah znotraj
Slovenije)

Izboljšanje kakovosti
študijskega procesa

- evropski programi in skladi,
- razvojne naloge po uredbi,
- drugi viri

Organizacija in izvedba
tečaja slovenskega jezika
za gostujoče študente na
UP

Vključitev vseh gostujočih
študentov v tečaj slovenskega
jezika – izvedba 90 urnega
intenzivnega tečaja 2x letno

- evropski programi in skladi,
- razvojne naloge po uredbi

Izdelava informativne
brošure in spletnih strani za
tuje študente

Povečanje števila tujih
študentov na izmenjavah na
članicah UP

- evropski programi in skladi,
- drugi viri

Priprava informacijske
podpore za vodenje
izmenjav

Poenostavitev postopkov
vodenja evidenc

- razvojne naloge po uredbi,
- drugi viri

Vključitev večjega števila
članic UP v CEEPUS

Vključitev v mreže CEEPUS

Sodelovanje vsaj treh članic
UP v programu CEEPUS

- proračun RS
- drugi viri

Omogočanje praktičnega
usposabljanja študentov v
tujini

Prijava projekta mobilnosti v
okviru programa Leonardo
da Vinci

Praktično usposabljanje 20
študentov v tujini

- evropski programi in skladi,
- drugi viri

Spodbujanje mobilnosti
raziskovalcev

Aktivnosti promocije in
informiranja v okviru
programa ERA MORE

Povečanje števila mobilnih
raziskovalcev iz in na UP

- evropski programi in skladi,
- drugi viri

Širitev bolonjskih študijskih
programov na Univerzi
Megatrend Beograd

Izmenjava dobre prakse

Priprava osnutka mobilnosti in
skupnih študijskih programov

Drugi viri

UP FHŠ
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

- vzpodbujanje in dodatno
informiranje glede možnosti
izmenjav v okviru programa
Erasmus
- izvajanje veljavnih
bilateralnih pogodb in
priprava ter sklenitev novih
pogodb
- vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Ceepus na področju kulturne
antropolgije (Borders and
borderlines in cultural
anthropology in the
university education)

- 15 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 10 tujih
študentov opravi del študijskih
obveznosti na naši fakulteti
- izmenjava 5 študentov
(KŠA) in 4 profesorjev v
okviru programa Ceepus

- evropski programi in skladi,
- proračun RS,

Povečati mednarodno
mobilnost študentov na

- vključitev v program
izmenjav in opravljanja

- 5 študentov bo opravilo
obvezno študijsko prakso na

- evropski programi in skladi
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področju delovne prakse

študijske prakse v okviru
programa Leonardo da Vinci

partnerski instituciji v tujini

Izboljšati kakovost študija

- vključitev in izmenjave
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v okviru
programa Erasmus –
izvajanje bilateralnih pogodb
in priprava novih pogodb

- izmenjava 5 učiteljev v
okviru programa Erasmus

- evropski programi in skladi

Povečati število mednarodnih
sporazumov s sorodnimi
institucijami v tujini

- vzpostaviti sporazume v
okviru mednarodne
izmenjave Erasmus/
Socrates z univerzami v
Angliji, na Irskem, na
Češkem, v Skandinaviji,
Južni Evropi ter drugod

- podpis dvostranskih
sporazumov z vsemi
naštetimi univerzami

- evropski programi in skladi

UP FM
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
CEEPUS

5 študentov UP FM opravi
del študijskih obveznosti na
partnerski instituciji,
10 tujih študentov opravi del
študijskih obveznosti na UP
FM

- proračun RS,
- drugi viri

Povečati mednarodno
mobilnost učiteljev

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Erasmus

Izmenjava 10 učiteljev v
okviru programa Erasmus

- evropski programi in skladi

Nadaljevanje mednarodne
izmenjave raziskovalcev

Vključitev v programe
znanstvenega sodelovanja z
državami, ki predvidevajo
mobilnost raziskovalcev

Izmenjava dveh
raziskovalcev

- proračun RS,
- drugi viri

Sodelovanje tujih
visokošolskih učiteljev pri
doktorskem programu UP FM

Povečati internacionalizacijo
doktorskega študijskega
programa

Vključitev 2-3 tujih
visokošolskih učiteljev v
doktorski program

Drugi viri

UP PEF
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Izboljšati kakovost študija

Povečanje števila izmenjav v
programu Erasmus

10 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji,
5 tujih študentov opravi
del.študijskih obveznosti na
naši fakulteti

Evropski programi in skladi

Sklenitev novih sporazumov
(University Matej Bel –
Slovaška; University of Surrey
Roehampton, UK; Syodansk
Universitet, Danska;
Universitet Stockholm,
Švedska).

Evropski programi in skladi

Vključitev v program Ceepus

5 študentov se izmenja v
okviru programa

Proračun RS

Izmenjava študentov na
podlagi bilateralnega
sporazuma z univerzo v Trstu

Izmenjava 3 študentov

- proračun RS,
- drugi viri

Povečati število izmenjav v
programu izmenjav v okviru
programa Erasmus

Izmenjava 7 učiteljev v okviru
programa Erasmus

Evropski programi in skladi

UP TURISTICA
Povečati mednarodno
mobilnost študentov in
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev

Nadaljevanje izvajanja
programa Erasmus

5 študentov opravi del
študijskih obveznosti na
partnerski instituciji, 3 tuji
študentje opravijo del
študijskih obveznosti na naši
šoli
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Evropski programi in skladi

Uvedba tutorstva za
spremljanje tujih študentov na
izmenjavi

Izmenjava 3 učiteljev v okviru
programa Erasmus

Evropski programi in skladi

Vključitev v program
izmenjav v okviru programa
Arion

1 visokošolski učitelj se
izmenja v okviru programa

Evropski programi in skladi

Ureditev izobraževanja
strokovnih sodelavcev v
tujini

2 strokovna sodelavca se
bosta izobraževala v tujini

Prijava na razpis

Izbiranje tutorja

Izbran tutor

Evropski programi in skladi,
drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti

UP ZRS
Povečati mednarodno
mobilnost mladih doktorantov

Vključitev v program
Marie Curie

Doktorant se bo raziskovalno
usposabljal v evropski
organizaciji

Evropski programi in
skladi

Vključitev v program
Leonarda da Vinci

Mlada raziskovalka se bo
raziskovalno usposabljala v
evropski organizaciji

Evropski programi in
skladi

UP FHŠ sodeluje v okviru Erasmus/Socrates programa pri izmenjavi študentov in profesorjev s
šestnajstimi visokošolskimi institucijami iz Evrope: University of Graz, University of Antwerpen,
Université Libre de Bruxelles, Université Paris-Sorbonne, University of Trieste, University of Latvia,
Berzsenyi College, ELTE Budapest, University of Tübingen, University of Groningen, University of
Bielsko-Biala, University of Lodz, University of Oradea, Constantine the Philosopher University, Middle
East Technical University, Cardiff University.
UP FM sodeluje v programih mobilnosti Socrates/Erasmus in Leonardo da Vinci. Študenti UP FM pa
imajo dodatno možnost izmenjave tudi na podlagi bilateralnega sporazuma z Univerzo Aargau iz
Švice. Leta 2006 se bo UP FM vključila v mrežo CEEPUS, ki jo vodi Vienna University of Economics
and Business Administration iz Avstrije. V okviru znanstvenega sodelovanja med RS in Madžarsko bo
nadaljevala projekt izmenjave raziskovalcev. Načrtuje pa tudi pridobitev novega projekta
mednarodnega znanstvenega sodelovanja. Leta 2006 bodo na UP FM gostili Fullbrightovega
štipendista, profesorja s Hawaii Pacific University, ki bo UP FM obiskal najprej junija in še enkrat
novembra.
UP ZRS: Sodelavci Inštituta za zgodovinske študije sodelujejo z inštituti in s fakultetami na univerzah
po Evropi in svetu. Sodelovanje poteka z naslednjimi univerzami: Zadar, Trst, Videm, Celovec,
Sarajevo, Centro di studi sulle società del Mediterraneo CNR Napoli, North-Western University of
Ilinois – Chichago, Cà Foscari v Benetkah, Istituto di Storia del Movimento di Liberazione del Friuli
Venezia Giulia – v Trstu. V letu 2006 bo UP ZRS nadaljeval tudi s sodelovanjem z vsemi
pomembnejšimi inštituti in univerzami v Sloveniji.
Tabela 6: Kazalniki programa mobilnosti

Dodiplomski študij

Podiplomski študij

Študijsko
leto
2005/06

Načrt za
študijsko
leto 2006/07

Študijsko
leto 2005/06

Načrt za
študijsko
leto 2006/07

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

48

67

/

7

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji

37

50

1

5

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu

25

32

24

29

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

23

28

4

7

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v
tujini

2

/

/

/

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

5

6

/

/

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

4.4.2

5

9

1

2

Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
Razvoj skupnega
podiplomskega študijskega
programa morske biologije na
podlagi bilateralnega
sporazuma z Univerzo v Trstu

Organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov s
partnerji – usklajevanje
vsebin in elementov izvajanja
skupnega študijskega
progama

- podpis pogodbe o pripravi in
izvajanju programa med
partnerji (konzorcialna
pogodba),
- podpis sporazuma o
sodelovanju.

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Sodelovanje v projektu
»La Biblioteca dei sapori in
Carnia e in Istria« z
Associazione La biblioteca dei
sapori iz Italije

- priprava vsebine projekta in
zagotovitev potrebnih
finančnih sredstev

- inventarizacija zelišč,
- promocija tipičnih proizvodov
slovenske Istre in FurlanijeJulijske krajine,
- priprava trijezičnega
slovarja.

Evropski programi in
skladi,
drugi viri

Priprava e-študijskega
programa s področja turizma v
sodelovanju z Univerzo v
Macerati (Italija) in Ulambator
(Mongolija)

Priprava vsebin in oblik
skupnega študijskega
programa

Priprava osnutka skupnega
študijskega programa

Evropski programi in
skladi,
razvojne naloge po uredbi,
drugi viri

UP FHŠ
Razvoj modula »Evropske
študije«

- izvedba in organizacija
evropskega modula Jean
Monnet,
- organizacija okroglih miz,
seminarjev, predavanj v
sodelovanju z uglednimi
strokovnjaki na področju
evropskega prava, institucij
in študije nasploh.

- udeležba najmanj 30
študentov na predavanjih in
okroglih mizah iz navedenega
področja,
- udeležba 8 študentov drugih
članic UP na predavanjih in
okroglih mizah iz navedenega
področja,
- promocija fakultete v širšem
slovenskem prostoru,
- osnutek modula »Evropske
študije«,
- obogatitev knjižnice z
dodatno literaturo EU.

- Evropski programi in
skladi
- drugi viri

Izmenjava izkušenj ter
vzpostavljanje mednarodnih
partnerstev za projekte v
sklopu EU (Leonardo da Vinci)

obisk in sestanek s Pamelo
Clayton (University of
Glasgow), koordinatorico in
promotorko številnih
projektov l. da vinci

sporazum med univerzama

- Evropski programi in
skladi,
- drugi viri

INFO - Individuazione del
modelo di formazione in aree
plurilinguistiche,
Socrates/Comenius

obisk partnerskih organizacij,
izmenjava učiteljev

izmenjava 2 učiteljev

Evropski programi in skladi

Subcultura(e) e lingua dei
giovani – un misterioso mondo
per gli adulti. Un Confronto
interculturale,
Socrates/Comenius

- obisk partnerskih
organizacij,
- izmenjava učiteljev

izmenjava 2 učiteljev

Evropski programi in skladi

Učni moduli za jezike kot most
k medkulturnemu
sporazumevanju in
razumevanju (Language as a
Bridge to Intercultural
Communication &
Understanding: Teaching

- mobilnost Proteus,
- vključevanje modulov v
študijske programe
(italijanistika, slovenistika,
tečaji CJMK)

- natis učbenikov,
- virtualna baza modulov,
- izid monografije

- Evropski programi in
skladi,
- proračun RS
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Module, LABICUM), Leonardo
da Vinci

UP FM
Priprava skupnih magistrskih
programov po »Bolonji«

Joint Master Degree in
European Governance:
Economic and Competition
Law (z Uni Videm)

Priprava predmetov v skladu
z Bolonjsko deklaracijo

- proračun RS,
- drugi viri

Priprava skupnega modula s
področja Management in
Education

Odobritev projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Raziskava v okviru projekta
Quality Measurement in Higher
Education
(Leonardo da Vinci)

Izdelava kriterijev
spremljanja kakovosti v
visokem šolstvu

- začetek raziskave - določitev
ustreznih kriterijev v skladu z
mednarodnimi zahtevami,
- izvedba delavnice v Kopru

- evropski programi in
skladi
- lastni viri

Mednarodna poletna šola

Izvedba poletne šole 2006

Udeležba najmanj 30
udeležencev iz tujine in 10 iz
Slovenije

- evropski programi in
skladi,
- lastni viri,
- sredstva HESP

Sodelovanje v projektu
Corporate Sponsorship v
programu Socrates/Erasmus
IP

Izvedba projekta v skladu z
načrtom projekta

5 študentov FM opravi 14dnevno izobraževanje v
Parizu,
1 učitelj izvede predavanje
mednarodni skupini študentov
v Parizu

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Sodelovanje v projektu
Research and Mentoring
in Theory and Practice

Predavanja za visokošolske
učitelje in sodelavce UP FM

Izvedba 2 dvodnevnih delavnic
učiteljev iz Anglije

- drugi viri,
- proračun RS

UP PEF
Nadaljevanje izvajanja projekta
Comenius

- srečanje Györ (maj 2006)
- srečanje Celovec
(september 2006)

Tiskanje didaktičnih gradiv in
znanstvene monografije

Evropski projekti in skladi

Nadaljevanje sodelovanja v
projektu CEEPUS II

- sodelovanje na
mednarodnih delavnicah:
Otroci s posebnimi
potrebami, Budjevice,
- mednarodna izmenjava
študentov in profesorjev v
projektu CEEPUS (april, maj
2006)

Vključitev študentov študijske
smeri MA-RA v izmenjavo,
- ureditev statusa izmenjave s
3 na 10 mesecev

- evropski projekti in skladi,
- lastni viri

Nadaljevanje projekta
Partnerstvo fakultet in šol v
primeru razpisa

- priprava razpisne
dokumentacije,
- evidenca partnerjev

- zasnova vsebine
raziskovanja,
- potek pilotske študije

Evropski projekti in skladi

Prijava na projekte Phare –
vseživljenjsko učenje

Priprava projektne
dokumentacije in prijava na
razpis

Pridobitev razpisa – dogovor o
partnerskem delu in nalogah

Evropski projekti in skladi

UP TURISTICA
Razvoj skupnih dodiplomskih
in podiplomskih študijskih
programov s področja turizma
z Univerzami v Banja Luki,
Tuzli, Prištini, Skopju,
Podgorici, Splitu, Moskvi, Alma
Ati, Sofiji, St. Thomas Miami

Organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov s
partnerji, usklajevanje vsebin;
usklajevanje elementov
izvajanja programa med
partnerji…

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

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Povečanje sodelovanja s tujimi
visokošolskimi ustanovami s
področja turizma

vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi ustanovami

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

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Vzpostaviti sodelovanje z
visokošolskimi ustanovami s

Vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi ustanovami;

Vzpostavljeni stiki z najmanj 2
visokošolskimi ustanovami –

- razvojne naloge po
uredbi,
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področja turizma v državah
srednje in vzhodne Evrope in
aktivna vključitev v Evromediteranske pobude

priprava skupnih projektov v
organizacijah Evromediteranske pobude

obiski naših visokošolskih
učiteljev,
pridobitev 1 skupnega projekta

- drugi viri

UP FM bo v letu 2006 nadaljevala aktivnosti razvoja skupnega magistrskega študijskega programa z
Univerzo v Vidmu. Izvajala bo pridobljene projekte s področja izobraževanja, ki jih vodijo tuji partnerji.
V okviru teh bo pripravila tudi srečanja v Sloveniji. UP FM načrtuje vključitev tujih visokošolskih
učiteljev, gostov na predavanjih ali mentorjev doktorantov pri izvedbi doktorskega programa. S
partnerskimi inštitucijami naj bi pripravili več projektov – programov izobraževanj, ki jih bo UP FM
prijavila na različne razpise EU.

4.4.3

Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega
dela

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
Vzpostavitev podporne službe
za prijavo in izvedbo
znanstveno-raziskovalnih
projektov

-aktivnosti za vzpostavitev
podporne službe (oblikovanje
sistema dela in delovnih
nalog, obisk partnerskih
institucij in informiranje o
možnih organizacijskih
oblikah),
- dopolnitev pregleda
raziskovalnih projektov in
programov po članicah,
- izboljšati informiranje članic
up o razpisih raziskovalnih
projektov,
- koordinacija pri prijavljanju
raziskovalnih projektov.

- vzpostavitev podporne
službe,
- ažurnejše in preglednejše
informiranje o odprtih razpisih
- vzpostavitev ustreznega
sistema koordinacije.

Vključevanje v evropske
raziskovalne programe in
projekte

iskanje partnerjev,
usklajevanje elementov
sodelovanja

Priprave vsebin za prijavo
projektov v okviru 7. OP EU

Vodenje in izvajanje
mednarodnih projektov

priprava vsebin za prijavo oz.
sodelovanje na novih projektih
v okviru 6. OP s posebno
pozornostjo na oblikovanju
meduniverzitetne mreže v JV
Evropi

Prijava oz. sodelovanje pri
prijavi novih projektov v okviru
6.OP

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Vodenje in izvajanje tekočih
mednarodnih projektov

- sodelovanje na dveh
projektih v okviru programa
Interreg IIIA Italija-Slovenija
2000-2006 italijanskega
nosilca Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia,
- koordinacija in izvajanje
projekta Matriosca-aap za
sklop WP2.

- zaključek projekta Interreg
IIIA Euroregion Identity,
- zaključek projekta MatrioscaAAP,
- nadaljevanje sodelovanja na
projektu Interreg IIIA
Euroregion Magazine.

- evropski programi in
skladi,
- proračun RS

Vključitev v 7. OP Evropske
unije

organizacija mednarodnega
znanstvenega posveta

- vsaj 50 udeležencev

- evropski programi in
skladi
- drugi viri

Strep v okviru 7.OP Evropske
unije

organizacija delavnice

- vsaj 30 udeležencev

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Sodelovanje univerz in
poglabljanje snovi

izmenjava učiteljev v okviru
projekta “Soočenje in dialog
slovenske in ruske

- izmenjava raziskovalnih
izkušenj,
- publiciranje,

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

UP FHŠ
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humanistike na področju
sodobnih jezikoslovnih
slavističnih raziskav
(slovensko-rusko-slovanske
jezikovne, kulturne in
zgodovinske paralele,
razvojna dinamika v času in
prostoru)

- gostujoči profesorji,
- potencialni mednarodni
projekti

Oblikovanje mreže »The
European Roma: Theorising
Marginality, Resistance and
Integration, organizatorja
University of St. Andrews VB
ter EHESS Pariz

udeležba na delavnicah v
okviru mreže »The european
Roma: theorising marginality,
resistance and integration (v
sodelovanju s CNRS Pariz in
British Academy)

- izmenjava raziskovalnih
izkušenj, - publiciranje,
- gostujoči profesorji,
- potencialni mednarodni
projekti

- evropski programi in
skladi,
- razvojne naloge po
uredbi

Vodenje aplikativnih in
razvojnih projektov

izvedba projekta Phare CBC
Slovenija-Italija

Izvedba projekta PHARE CBC
Slovenija-Italija

Evropski programi in
skladi

UP FM
Prijava štirih projektov
6 OP

Partnerska priprava
samostojnih delovnih
aktivnosti v projektih

Odobritev vsaj enega projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Priprava dveh projektov 7 OP

Opredelitev raziskovalnih
vsebin in oblikovanje
projektov glede na razpise

Sodelovanje pri prijavi dveh
projektov

Drugi viri

Izvedba Phare projekta
»Usposobljenost reševalcev,
ključ do življenja«
in Phare projekta
»Računalniško opismenjevanje
na Primorskem«

Izvedba aktivnosti

Zaključek projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

UP PEF
Sodelovanje v mednarodnih
projektih
COMENIUS, strukturni skladi
EU, CBC

- nadaljevanje izvajanja
projekta, ki je v teku;
- vključitev v nov raziskovalni
projekt

Predstavitev delnih rezultatov
projekta;

Sodelovanje v čezmejnih
projektih
Interreg

Priprava zasnove raziskovanja
na področju naravoslovja

Začetek izvajanja projekta
»Informacijski sistemi o stanju
morskega okolja«;
odobritev prijavljenih
mednarodnih projektov

Evropski programi in
skladi

izvedba raziskav po načrtu
Evropski programi in
skladi

UP TURISTICA
Povečati mednarodno
znanstveno sodelovanje

- izvedba že pridobljenega
projekta »Ocena podjetniških
potencialov razvoja vinskega
turizma v Sloveniji in na
hrvaškem za povečanje ravni
konkurenčnosti«,
- priprava novega projekta
»Turistično vrednotenje jezika
in kulture majhnih narodov
EU«.

- zaključen projekt
mednarodnega znanstvenega
sodelovanja s Hrvaško,
- ocena podjetniških
potencialov razvoja vinskega
turizma v Sloveniji in na
hrvaškem za povečanje ravni
konkurenčnosti,
- pripravljen nov multilateralni
projekt »Turistično vrednotenje
jezika in kulture majhnih
narodov EU« - zagon projekta.

Prijava na razpis

Povečati mednarodno
sodelovanje z vključevanjem v
mednarodne interdisciplinarne
in turistične projekte

Navezovanje stikov s partnerji
za pripravo projektov;
udeležba članov projektne
skupine na skupnih sestankih,
organizacija skupnih
sestankov,
priprava skupnih projektov

- zagon projekta VIRBUS,
- zagon treh projektov Interreg,
- pridobitev dveh novih
projektov Interreg, v katerih bo
UP Turistica partner.

Evropski programi in
skladi

UP ZRS
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Pričetek izvajanja projekta –
delo na Inštitutu za botaniko
Univerze na Dunaju na podlagi
štipendije
M. Curie

Delo na Inštitutu za botaniko
Univerze na Dunaju

Pridobljena znanja,
vzpostavitev dolgoročnega
sodelovanja, znanstvene
objave

Evropski programi in
skladi

7. Okvirni program Evropske
unije

Vključitev v 7.OP

Organizacija mednarodnega
znanstvenega posveta

Evropski programi in
skladi

Interreg 3A Slovenija –
Hrvaška

Delo na projektu Interreg 3A
Slovenija - Hrvaška

Organizacija treh delavnic

Evropski programi in
skladi

7. Okvirni program Evropske
unije

Strep v okviru 7.OP

Organizacija delavnice

Evropski programi in
skladi

Mednarodno sodelovanje

Nadaljevanje obstoječih
mednarodnih bilateralnih
projektov ter pridobitev novih

− navezovanje stikov z
raziskovalci iz tujine,
pridobivanje materiala za
raziskovalno delo,
− usposabljanje in razvijanje
stikov,
− pridobitev novih projektov
in povečanje prihodkov iz
evropskih skladov.

− evropski programi in
skladi,
− drugi viri

UP FM se uspešno vključuje v mednarodne raziskovalne programe, ki se financirajo z evropskimi
programi in skladi. V preteklih letih je vzpostavila mrežo partnerjev, s katerimi sodeluje v številnih
prijavah na mednarodne projekte. Leta 2006 načrtuje predvsem pripravo prvih projektov za 7. okvirni
program ter prijavo nekaterih projektov, ki jih je začrtala že v preteklem letu. Poleg projektov, ki so
znanstvene narave, načrtuje UP FM tudi izvedbo mednarodnih razvojnih projektov, predvsem Phare in
Interreg. Na podlagi že vzpostavljenega sodelovanja z nekaterimi raziskovalnimi institucijami v tujini
namerava sodelovanje še okrepiti in z njimi podpisati sporazume o sodelovanju na raziskovalnem
področju. V letu 2006 namerava UP FM vzpostaviti tudi strokovno službo, ki bo spremljala razpise in
sodelovala pri prijavi in poteku projektov.

4.4.4

Sodelovanje na podlagi bilateralnih sporazumov

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani
rezultati v letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Povečati število
meduniverzitetnih bilateralnih
sporazumov s tujimi
univerzami

Priprava in podpis sporazumov o
sodelovanju

Podpis sporazumov z
Univerzami:
- Reka, HR,
- Zagreb, HR,
- Karlova v Praze, CZ,
- Beograd, SČG,
- Skopje, MKD,
- Tuzla, BIH,
- Macerata, IT,
- Ferrara, IT,
- Haifa, Izrael

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Uskladitev vsebin sodelovanja

priprava skupnih programov z
univerzami:
- Zadar, HR,
- Sarajevo, BIH,
- Beograd Megatrend, SČG,
- Bielsko-Biala, PL,
- in z novimi partnerskimi
univerzami

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

- sodelovanje z Univerzo v
Celovcu pri organizaciji in
izvedbi poletne šole Bovec,
- sodelovanje pri razvoju
skupnega podiplomskega
programa z Univerzo v Vidmu,

- udeležba študentov UP na
poletnih šolah in sodelovanje
učiteljev pri izvedbi
programov,
- oblikovanje skupnih
študijskih programov,

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

REKTORAT UP

Sodelovanje na podlagi
bilateralnih sporazumov
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- sodelovanje pri razvoju
skupnega podiplomskega
programa z Univerzo v Trstu,
- izmenjave študentov in
učiteljev

- povečanje števila izmenjav
študentov in učiteljev

UP FHŠ
Organizacija poletne šole UP
FHŠ

- priprava in izvedba Poletne
šole UP FHŠ
- kreditno ovrednotiti program
Poletne šole UP FHŠ

Udeležba najmanj 30
študentov, od tega najmanj
10 iz partnerskih univerz

- drugi viri,
- Sorosev program
»East to East«

Pospeševanje medkulturnih
stikov in medsebojnega
spoznavanja študentov ter
intenziviranje znanja jezikov
sosednjih narodov v alpskojadranskem prostoru

- organizacija poletne šole
Bovec in sofinanciranje udeležbe
študentov

- udeležba 4 študentov UP
FHŠ,
- pridobitev novih izkušenj in
znanj
(nemško, italijansko, hrvaško,
furlansko, slovensko; tema
poletne šole 2006: Morje)

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
sredstva,
- drugi viri

Poglabljanje sodelovanja,
raziskovanje, vzpostavljanje
kontaktov s predstavniki
različnih univerz ter povečati
mednarodno mobilnost

izmenjava učiteljev UP in
partnerskih univerz

Aktivno sodelovanje s
predstavniki univerz, skupno
raziskovanje

- proračun RS,
- drugi viri

Intenzivirati sodelovanje z
univerzami alpskojadranskega prostora

Vključitev v program ustaljenih
izmenjav študentov

Izmenjava 6 študentov z
Alpsko-Jadransko univerzo v
Celovcu (geografija,
zgodovina) – recipročnost.

- proračun RS,
- drugi viri

Izmenjava študentov na podlagi
bilateralnega sporazuma z
univerzo v Trstu

Izmenjava 3 študentov na
študijski smeri

Drugi viri

Intenzivirati sodelovanje z
univerzami JV Evrope

soorganizacija raziskovalnega
projekta amerikanistične in
druge zunaj-evropske študije v
Sloveniji, Srbiji in Črni gori,
2006-2007, v sodelovanju z
GEO – ekonomsko fakulteto
Megatrend univerze

Aktivno sodelovanje s
predstavniki obeh univerz,
skupno raziskovanje

- proračun RS,
- drugi viri

Višja kvaliteta študijskega
programa Italijanistike ter
poglabljanje snovi

izmenjava učiteljev UP in univ.
Ca Foscari; 2 predstavnika UP
FHŠ in 2 predstavnika univ. Ca
Foscari

Aktivno sodelovanje s
predstavniki obeh univerz,
skupno raziskovanje

Drugi viri

Vzpostavitev novih sodelovanj

vzpostavitev uradnega stika med
UP FHŠ in mehiško ambasado z
Dunaja glede možnosti
bilateralnih kontaktov z
mehiškimi univerzami

Sklenitev sporazuma o
sodelovanju

- proračun RS,
- drugi viri

obisk in predavanje predstavnika
UP FHŠ z oddelka za
antropologijo (s predavanji iz
latinoamerikanistike) na katedri
za Lat. Ameriko in Karibe Geoekonomske fakultete Megatrend

UP FM
Obisk Univerze v Celovcu

Obisk

Dogovor o sodelovanju

- proračun RS,
- drugi viri

Obisk Univerze v Benetkah

Obisk

Dogovor o sodelovanju

- proračun RS,
- drugi viri

Obisk Univerze v Sarajevu

Obisk

Dogovor o sodelovanju

- proračun RS,
- drugi viri

Obisk Univerze v Zadru

Obisk

Dogovor o sodelovanju na
področju mobilnosti študentov

- proračun RS,
- drugi viri

Obisk Univerze Bogazici

Obisk

Dogovor o sodelovanju na
izobraževalnem in
raziskovalnem področju

- proračun RS,
- drugi viri
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Obisk Univerze v Beogradu

Dogovor o izmenjavah
visokošolskih učiteljev

Obisk

- proračun RS,
- drugi viri

UP TURISTICA
Razvoj skupnih dodiplomskih
in podiplomskih študijskih
programov s področja turizma
na podlagi meduniverzitetnih
bilateralnih sporazumov

Organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov s
partnerji, usklajevanje vsebin,
usklajevanje elementov izvajanja
programa med partnerji…

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

- drugi viri,
- razvojne naloge po
uredbi

UP ZRS
Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta:
Karakterizacija oljčnih olj

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta:
Perspektive ekonomskih
migracij med BIH in Slovenijo v
luči evropskih integracijskih
procesov

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta:
Historične analize ekonomskih
povezav na vzhodnem Jadranu

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta Žrtev v
scenariju kazenskega procesa
- od zločina brez žrtve do
vdora žrtve v družbeni in
politični diskurz

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z
raziskovalci, znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo raziskovalno
organizacijo

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Turistično
gospodarstvo¸tranzicijskih
državah Srednje Evrope v času
EU širitve

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta Jeziki in
identiteta na območju
kulturnega stika v Sloveniji in
na Poljskem

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Ustanove svobode in jezik
politike

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.

Proračun RS
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Zoografija, taksonomija in
filogeografija -sesalcev v
jugovzhodni Evropi, Mali Aziji
in Južni Ameriki

in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta
Zoogeografski vpliv
bosporskega kopnega
mostu na recentno favno
sesalcev Jugovzhodne Evrope
in Male Azije

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

Uspešno nadaljevanje
bilateralnega projekta Jeziki
kot most k medkulturnemu
sporazumevanju in
razumevanju

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci
in visokošolskimi učitelji ter
znanstvene objave

Uspešna ocena projektnega
dela in vzpostavitev oz.
vzdrževanje znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočimi raziskovalnimi
organizacijami in vzpostavitev
pogojev za prijavljanje novih
projektov

Proračun RS

UP FM namerava v letu 2006 okrepiti mednarodno sodelovanje na podlagi bilateralnih sporazumov. V
ta namen bodo njeni predstavniki obiskali nekatere izbrane institucije, s katerimi želijo vzpostaviti
tesnejše stike in trajno sodelovanje.

4.4.5

Drugi mednarodni projekti in aktivnosti

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
EUA, OECD, IAU, EAIE

Vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih in
vključevanje v nova mednarodna
združenja

Vključevanje v aktivnosti v okviru
združenj

- razvojne naloge po
uredbi,
- lastni viri

Seznanjanje zaposlenih na
rektoratu in v tajništvu s
smernicami v EHEA in ERA

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

Strokovno izpopolnjevanje
zaposlenih na rektoratu in v
tajništvu za področje
izobraževanja, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela
ter mednarodnega sodelovanja

- razvojne naloge po
uredbi,
- evropski programi in
skladi

Predstavitev UP v
mednarodnem prostoru

Udeležba na mednarodnem
izobraževalnem sejmu
Best3 na Dunaju

Informiranje bodočih študentov o
možnostih študija in študijskih
izmenjavah na UP

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Vključevanje v
Evromediteransko fundacijo
za dialog med kulturami in
civilizacijami

Ugotoviti in definirati interes UP za
sodelovanje v fundaciji

Aktivnosti skladno z ugotovljenimi
interesi

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

UP FHŠ
Vzpostavitev izobraževalne
izmenjave z ameriškimi
univerzami

- vabljena predavanja,
ekskurzije,
- izmenjava literature, programske
opreme – organizacija in izvedba

- z Ball State University,
Muncie/ZDA: ekskurzija v
Sloveniji, vabljena predavanja,
- vabljena aktivna udeležba na
Ameriškem geografskem
kongresu, - vabljena predavanja
v ZDA

- proračun RS,
- drugi viri

Mednarodno strokovno
sodelovanje in udejanjanje
mednarodnih strokovnih

konferenca mednarodnega
geografskega združenja – aktivna
udeležba

Regionalna konferenca:
Avstralija in Oceanija
Brisbane/Wellington

- proračun RS,
- drugi viri
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obligacij

(predsedništvo Komisije za
politično geografijo)

Vzpostavitev mreže
aktivnosti v evropskem
omrežju univerz

vabljena predavanja

Ekonomska univerza, Dunaj;
Alpsko-Jadranska univerza,
Celovec;
Karl-Franzens Univerza, Gradec;
Univerza Erlangen, ZRN;
Univerza Karlsruhe, ZRN.

- lastni viri,
- drugi viri,
- evropski programi in
skladi

Lastna mednarodna
strokovna dejavnost v okviru
Jonsko-jadranske pobude

organizacija konferenc/posvetov,
- organizacija in izvedba

Živeti s pristaniščem –
regionalno-razvojni posvet (ob
80. letnici prof. dr. Vladimirja
Klemenčiča)

- predvidena je prijava
na razpis,
- drugi viri,
- lastni viri

Sodelovanje pri vzpostavitvi
dejavnosti Ameriškega
kotička na UP

organizacija konferenc/posvetov

»Slovenija na stičišču kultur
(medverski in medkulturni
posvet)«- socialno-geografski,
politično-geografski in
sociološko-etnološki projekt

- drugi viri,
- lastni viri,
- predvidena je prijava
na razpis

Razširitev znanstvenih
dognanj
In vzpostavljanje kontaktov
na svetovni ravni

sodelovanje na svetovnem kongresu
15th firt/iftr world congress, global vs.
local, department of theatre research,
University of Helsinki (avgust)

- odprtje novih raziskovalnih
področij,
- publikacija.

- Drugi viri

sodelovanje na konferenci Skokovi
etimoloških susreti na Korčuli

Predstavitev referata in priprava
besedila za objavo v zborniku

- predvidena je prijava
na razpis

sodelovanje na mednarodni
konferenci Kulturowe konteksty
dramatu współczesnego, katedra
dramatu i teatru, instytut teorii
literatury, teatru i sztuk
audiowizualnych, uniwersytet łódzki
(april)

Poglobitev sodelovanja

- predvidena je prijava
na razpis

Predstavitev izbranih
problemov Slovenije
mednarodni raziskovalni
javnosti (tema: prometna
geografija ali geografija
podeželja)

udeležba na mednarodnem
geografskem sestanku v Evropi

Predstavitev referata in priprava
besedila za objavo v zborniku

Drugi viri

Članstvo 2 sodelavcev v
komisiji Mednarodne
geografske zveze (IGU) in
sodelovanje v znanstvenih
razpravah na temo
geografske marginalnosti in
globalizacije

udeležba na sestanku komisije
mednarodne geografske zveze IGU
na Novi Zelandiji

Predstavitev referata in priprava
besedila za objavo v zborniku ali
monografiji

Predvidena je prijava na
razpis

Poglabljanje sodelovanja z
Univerzo v Sieni,
raziskovanje

udeležba dveh predstavnikov na
posvetu Lessico e apprendimento

- poglobitev znanja,
- aktivno sodelovanje s
predstavniki univerze v Sieni,
- možnost sklenitve bilateralnega
sporazuma,
- zviševanje nivoja študijskega
procesa.

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Članstvo v mednarodnem
združenju Società
Linguistica Italiana

sodelovanje na seminarjih, pri
raziskavah, izmenjave

- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za študijski
proces,
- poglabljanje snovi.

Drugi viri

Članstvo v EASA

udeležba na konferenci Bristol,
september 2006

- pridobitev kontaktov,
- možnosti publiciranja, vzpostavljanje stikov s
potencialnimi gostujočimi
profesorji.

Drugi viri

Sodelovanje na področju
izobraževanja in
raziskovanja, vzpostavljanje
kontaktov s predstavniki
različnih univerz ter
možnosti sklepanja
bilateralnih sporazumov ter
povečati mednarodno

poglabljanje znanja z 12 gostujočimi
(domačimi in tujimi) predavatelji na
oddelku za antropologijo, z 11
gostujočimi (domačimi in tujimi) na
oddelku za kulturne študije, z 8
gostujočimi (tujimi) na oddelku za
geografijo, z 9 predavatelji s tujih
univerz ter domačih na oddelku za

- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za študijski
proces,
- poglabljanje snovi,
- skleniti bilateralne sporazume.

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri
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mobilnost.

slovenistiko, in z 10 gostujočimi na
oddelku za zgodovino
- obisk in predavanje predstavnika
oddelka za uporabno jezikoslovje na
temo Valutazione della lingua italiana
come prospettiva di rinnovamento
didatiko na Filozofski fakulteti v Puli,
- obisk in predavanje petih
predstavnikov iz Oddelka za
geografijo na Univerzi v Barceloni, na
Karlovi univerzi v Pragi, na Univerzi v
Australiji ter na Univerzi v Chicagu,
- obisk in predavanje Oddelka za
slovenistiko na univerzi Sapienza v
Rimu (marec) ter na Universität für
Musik und Darstellende Kunst Graz
(april).

- naveza stikov,
- predstavitev slovenske
znanstvene problematike v tujini.

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Evidentiranje neizkoriščenih
arhivskih gradiv v Sloveniji in
v tujini

kontaktiranje z odgovornimi v uradnih
institucijah v Sloveniji in Veliki Britaniji

Pridobitev registrov in uradnih
arhivskih vodičev, ki bodo služili
diplomantom in ostalim
študentom pri pisanju diplom in
drugih raziskovalnih nalog

Drugi viri

Evidentiranje zasebnih
zapuščin na slovenskem
ozemlju in v tujini

kontaktiranje z zasebniki in
pridobivanje njihovega zaupanja v
Sloveniji in v Veliki Britaniji

Pridobitev seznamov
neobjavljene dokumentacije, ki
bodo služili diplomantom in
ostalim študentom pri pisanju
diplom in drugih raziskovalnih
nalog

Drugi viri

Zasnova mreže
raziskovalcev, ki se
ukvarjajo z romsko kulturo
na teritoriju Balkana in
Sredozemlja ter JV Evrope

sestanek za oblikovanje mednarodne
mreže raziskovalcev, ki se ukvarjajo z
romsko kulturo na teritoriju Balkana in
Sredozemlja ter JV Evrope

Udeležba na mednarodnih
simpozijih, konferencah,
srečanjih,…

udeležba na mednarodnem sestanku
upravnega odbora društva Gypsy lore
society

- izmenjava raziskovalnih
izkušenj,
- publiciranje,
- gostujoči profesorji,
- potencialni mednarodni projekti.

udeležba na XXVIII »Congreso
internazionale de americanistica« v
Perugia (4.-7. 5.06) in v Oaxace (2528.10.06), aktivni prispevek,
kontaktiranje z odgovornimi v uradnih
institucijah

Izvedba projektov, ki bi bili
podlaga dodiplomskih in
podiplomskih študentov pri
pisanju nalog

delovno srečanje Ciesla na Dunaju
(maj 2005) – okrogla miza na temo
pravice indijanskih ljudstev in
človekove pravice (organizira LAI)

- pridobitev kontaktov ter
dodatne literature za študijski
proces,
- poglabljanje snovi.

udeležba na svetovnem kongresu
amerikanistov v Sevili (okt. 06),
kontaktiranje z odgovornimi v uradnih
institucijah

Izvedba projektov, ki bi bili
podlaga dodiplomskih in
podiplomskih študentov pri
pisanju nalog

Članstvo v mednarodnem
združenju International
Pragmatic Association

prejemanje periodične publikacije,
sodelovanje na seminarjih, pri
raziskavah.

Pridobitev kontaktov ter dodatne
literature za študijski proces ter
poglabljanje snovi

Drugi viri

Širitev
mednarodnega
sodelovanja

- vzpostaviti stike za sodelovanje in
študijske izmenjave z univerzami v
državah bivše Jugoslavije

- podpisi dvostranskih
sporazumov

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Vzpostavitev
stikov
neevropskimi državami

- prijava na razpis za vključitev v
evropsko-azijski projekt EU- Asia-Link
Programmme

- sklenitev pogodb o sodelovanju
s posamičnimi institucijami,
- odobritev projekta .

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Izvedba projekta

Natis publikacije, vsaj 80

Evropski programi in

Izvajanje projekta Mladi v

z

61

- pridobitev mednarodnih
predavateljev ter dodatne
literature za študijski proces,
- poglabljanje snovi,
- možnosti mednarodnih
projektov.

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

medkulturnem položaju,
Phare CBC SI – IT

udeležencev na seminarjih

skladi

Izvajanje projekta Morje
povezuje – muzej, Phare
CBC SI – IT

Izvedba projekta

Predstavitev tradicionalnih
načinov potapljaške dejavnosti

Evropski programi in
skladi

Delo na projektu Interreg 3A
Slovenija – Hrvaška

Organizacija treh delavnic

- vsaj 90 udeležencev

Evropski programi in
skladi

UP FM
Vključitev v
mednarodno združenje
poslovnih šol

Vključitev v International
Management Development
Association ali podobno

Sodelovanje na konferenci
združenja

- proračun RS,
- drugi viri

Vključitev v združenje
CEEMAN

Članstvo v združenju

Sodelovanje na konferenci
združenja

- proračun RS,
- drugi viri

Udeležba visokošolskih
učiteljev na mednarodnih
konferencah

Udeležba na konferencah

20 visokošolskih učiteljev se bo
udeležilo mednarodnih
konferenc z raziskovalnih
področij UP FM

- proračun RS,
- drugi viri

Tuji gostujoči visokošolski
učitelji na dodiplomskih in
podiplomskih predmetih UP
FM

Povečati število tujih visokošolskih
učiteljev kot gostov v izvedbo
predmetov

Vključitev vsaj 5 tujih
visokošolskih učiteljev v izvedbo

- proračun RS,
- drugi viri

Aktivna udeležba na ECSS –
Lusane in priprava ter
predstavitev referata

- IRD sredstva,
- drugi viri

UP PEF
Udeležba na mednarodnih
konferencah
ECSS

Aktivna udeležba na
ECSS – Lusane

UP TURISTICA
Vključevati se v nove in
vzdrževanje članstva v
mednarodnih združenjih,
organizacijah in mrežah

vzdrževanje članstva v organizacijah:
AIEST, ATLAS, IHRA, AEHT;
sodelovanje na sestankih in drugih
dogodkih, ki jih bodo organizirale
navedene organizacije;
vključiti se v:
CHRIE, AHLA, ISTTE

- plačilo letnih članarin,
- udeležba na vsaj 1 dogodku
vseh navedenih mednarodnih
organizacij

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Organizacija in udeležba na
mednarodnih konferencah in
sestankih

organizacija 2. mednarodne
znanstvene konference –
Encuentros;
udeležba na mednarodnih
konferencah

- organizacija 1 mednarodne
konference;
- udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev (10) ter
študentov (5) na mednarodnih
konferencah

- razvojne naloge po
uredbi,
- drugi viri

Spodbujanje mednarodnega
sodelovanja visokošolskih
učiteljev

Gostujoči visokošolski učitelji iz
tujine, ki bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

6 gostujočih profesorjev iz tujine

Drugi viri

Gostujoči visokošolski učitelji, ki bodo
sodelovali v pedagoškem procesu v
tujini

4 visokošolski učitelji bodo
sodelovali kot gostujoči
profesorji na tujih univerzah

Drugi viri

Sklenitev sporazuma z ostalimi
partnerji v mreži

- proračun RS,
-razvojne naloge po
uredbi

Spodbujanje sodelovanja MSP v
raziskovalnih projektih na
področju tehnologij površin,
vzpostavljene podporne storitve

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

UP VŠZI
Pridobiti formalno podlago
od The Florence Nurcing
and Midwifery nursing za
sodelovanje s sorodnimi
šolami v Italiji

Informiranje,
Obiski,
Dogovarjanje,
Informiranje študentov o možnosti
izmenjave.

UP ZRS
Projekt EIC Koper – partner,
v izvajanju: ECTIST economic and technological
intelligence in the field of

- spodbujanje tehnoloških platform,
- organiziranje delavnic in poslovnega
srečanja za MSP na področju
tehnologij površin.
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surface echnologies

za podjetja.

Projekt EIC Koper – partner,
v izvajanju:
SMEs go LifeSciences

Organiziranje delavnic na temo 7. OP
ter poročanja in revizije v 6. OP in
predstavitev odprtih razpisov v 6. OP

Spodbujanje sodelovanja med
MSP in raziskovalnimi
ustanovami na področju
naravoslovnih znanosti.

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Projekt EIC Koper – partner,
v evalvaciji: Entrepreneurial
Regions in Europe (ERE)

Organiziranje delavnic za MSP in
promocija projekta

- implementacija EU politike za
MSP na lokalni ravni,
- omogočiti MSP, da izrazijo
svoje mnenje o oblikovanju EU
politik,
- pospeševanje izmenjave
mnenj med MSP,
- identifikacija dobrih praks in
ovir v podjetništvu in pomoč pri
izboljšanju podjetništva na
lokalni ravni.

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Projekt EIC Koper – partner,
v evalvaciji: FORTUTOR

- prijava »druge stopnje« na razpis L.
da Vinci,
- priprava programa za usposabljanje
tutorjev v MSP,
- udeležba na sestanku projektnih
partnerjev,
- promocija projekta.

Oblikovanje metodologije, orodij
in instrumentov za
izobraževanje zaposlenih v
MSP,
- seznanitev zainteresirane
javnosti s projektom in z
njegovimi cilji,
- definiranje izvedbenih nalog
projekta v sodelovanju s
projektnimi partnerji.

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

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

- sodelovanje pri pripravi vodnika s
primeri dobre prakse,
- udeležba na čezmejnem sestanku
projektnih partnerjev,
- identifikacija udeležencev
usposabljanja med MSP,
- promocija projekta.

- identifikacija in priprava
primerov dobre prakse na
območju Slovenije,
- seznanitev zainteresiranih
javnost s projektov in njegovimi
cilji,
- nabor udeležencev
usposabljanja.

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

ECO construction

Promocija poslovnega srečanja in
zbiranje prijav.

Udeležba MSP na poslovnem
srečanju ECO construction 2006
gradbenega sektorja v Bolzanu
(Italija)

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Projekt EIC Koper – partner,
v evalvaciji: Mainstreaming
corporate social
responsibility among SMEs RESPONSE

- Analiza stanja na področju družbene
odgovornosti podjetij (DOP),
oblikovanje, implementacija in
promocija modela za izobraževanje
na področju DOP,
organiziranje foruma, in zbiranje
dobrih praks med MSP na področju
DOP.

Podpora družbene odgovornosti
podjetij (DOP), razširitev DOP
kulture ter podpora MSP na
področju DOP

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Projekt RIC UP in EIC Koper
(admin.) – partner, v
evalvaciji: EAST-WEST
Higher Education
NETWORK EUROP
(EWNE)

- administracija projekta

Oblikovanje novega orodja za
komuniciranje in sodelovanje
med organizacijami Vzhodne in
Zahodne Evrope.

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
projekta
The Heritage of Serenissima
Culture 2000

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci,
znanstvene objave

Uspešno nadaljevanje
projekta
The Heritage of Serenissima
Culture 2000

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci,
znanstvene objave

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,

Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta
From underwater to public
Attention, Culture 2000

Izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z raziskovalci,
znanstvene objave

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi

Uspešno nadaljevanje

Izvedba projektnih aktivnosti in

Uspešna ocena aktivnosti

- evropski programi in
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mednarodnega projekta
European fluvial heritage;
Culture 2000

vzdrževanje stikov z raziskovalci,
znanstvene objave

izvedenih v okviru projekta

skladi

Uspešno nadaljevanje
projekta Interreg IIIA
Slovenija- Italija 2000-2006
»Inovativni sistemi za
skupno upravljanje v
kmetijskem sektorju in
skupna uporaba čezmejne
mreže za kmetijsko-okoljsko
monitoriranje« SIGMA

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
projekta Interreg IIIA
Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006 »Srce
Istre:dediščina in umetnost.
Razvoj čezmejnih turističnih
itinerarijev v urbanih in
ruralnih območjih HEART
OF ISTRIA«

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
projekta Interreg IIIA
Slovenija- Italija 2000-2006
» Vzpostavitev čezmejnega
sodelovanja pri
kompostiranju stranskih
produktov oljkarstva
TROPLO«

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
projekta Interreg IIIA
Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006
»Revitalizacija gojenja fig v
Istri RGFI«

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
projekta Interreg IIIA
Slovenija-Italija 2000-2006
»Celoviti razvoj tipičnih
kmetijskih izdelkov in
pridelkov na čezmejnem
območju VALOPT«

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

- evropski programi in
skladi,
- drugi viri

Uspešno nadaljevanje
mednarodnega projekta
Insula Europae
(Comenius 2.1)

Uspešna izvedba projektnih aktivnosti
skladno z odobrenim projektom

Uspešna ocena aktivnosti
izvedenih v okviru projekta

Evropski programi in
skladi

UP FM bo tudi v letu 2006 spodbujala svoje učitelje k sodelovanju na številnih mednarodnih
konferencah, saj promovirajo znanstvene rezultate ter tako tkejo mnoge vezi, ki omogočajo dobro
mednarodno znanstveno sodelovanje. Z istim namenom se namerava vključiti tudi v združenja
International Management Development Association in CEEMAN. Z vključevanjem tujih profesorjev v
izvajanje izobraževalnega procesa želi povečati kakovost izobraževanja.

4.5
4.5.1

Knjižnična dejavnost
Knjižnična dejavnost na UP

Poglavitna naloga, ki naj bi jo v 2006 izvedli na področju Knjižnično informacijskega sistema UP ( v
nadaljevanju KIS UP), je ustanovitev infrastrukturne organizacijske enote Univerzitetne knjižnice UP (v
nadaljevanju UK UP). V okviru te naj bi se v bodoče (tudi že v obravnavanem kratkoročnem obdobju)
odvijale vse dejavnosti v zvezi s KIS UP. Poleg samih organizacijskih aktivnosti, neposredno
povezanih z institucionalizacijo KIS UP, so predvidene predvsem aktivnosti koordinacijskega in
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promocijskega značaja, postopoma pa želimo začeti izvajati tudi prenos nekaterih dejavnosti s knjižnic
članic UP na Univerzitetno knjižnico UP.
Ena od pomembnejših nalog KIS UP v letu 2006 je obnova že uveljavljenega članstva v konzorcijih za
nabavo informacijskih virov (Ebsco, ProQuest, Emerald, SpringerLink, Oxford English Dictionary
online) ter vpeljava nekaterih novih (Wiley InterScience, Sage ...). Pri tej nalogi igra ključno vlogo prav
knjižnični sistem na nivoju univerze. UP kot pogodbena stranka (pravni subjekt) edina lahko sklepa
pogodbe s ponudniki informacijskih virov. Vsekakor pa je pri tem potrebna koordinacija s posameznimi
članicami kot večinskimi uporabniki teh informacijskih virov. Več nameravamo storiti tudi na področju
seznanjanja uporabnikov z obstoječimi informacijskimi viri in na področju izobraževanja uporabnikov.
V tej začetni fazi institucionalnega delovanja KIS UP pričakujemo, da bodo rezultati vidni predvsem pri
izvajanju koordinacije pri aktivnostih, ki zahtevajo določeno mero enotnosti v vseh segmentih KIS UP
(programi, poročila, prijave na razpise, statistika, zastopanje interesov) in pri zagotavljanju čim bolj
enotnih pogojev uporabe za vse študente in zaposlene UP, ne glede na to ali ima posamezna članica
UP svojo knjižnico ali ne. Tudi zaradi tega je ena od prioritetnih nalog vzpostavitev enotnega
poslovnika KIS UP.
Ostale predvidene aktivnosti so namenjene izboljšanju storitev KIS UP in posledično povečanju števila
uporabnikov. Zaradi nameravanega postopnega prenosa nekaterih aktivnosti s knjižnic posameznih
članic UP na Univerzitetno knjižnico UP, pričakujemo dvig kvalitete storitev tudi v knjižnicah članic UP.

Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Nastavitev univerzitetnega
knjižničarja

Razpis in zaposlitev
bibliotekarja z ustreznimi
kvalifikacijami

Koordinacija knjižnično
informacijskega sistema za
potrebe UP (KIS UP)

Vzpostavitev infrastrukturne
organizacijske enote
Univerzitetna knjižnica
Univerze na Primorskem (UK
UP)

- institucionalizacija KIS UP,
- prenos nekaterih pristojnosti
knjižnic članic UP na UK
UP,
- izvajanje nekaterih
segmentov knjižnične
dejavnosti za članice, ki
nimajo lastne knjižnice.

- boljša koordinacija dejavnosti,
- lažje nastopanje navzven,
- večja učinkovitost dela

Skupna predstavitev KIS UP
na spletni strani UP

Vsebinska dopolnitev in
sprotno ažuriranje vsebin

- promocija dejavnosti KIS UP,
- dvig kakovosti storitev,
- večje število »online«
uporabnikov KIS UP.

Koordinacija KIS v vseh
knjižnicah UP

Poenoten poslovnik,
koordinirana priprava
programov, poročil, prijav na
razpise, poenotenje
metodologije zajemanja
podatkov

- enaki pogoji dela za vse
uporabnike v vseh delih KIS
UP,
- enotna podoba KIS UP
navzven.

Informiranje knjižničarjev
članic UP

Priprava in vodenje sestankov

Zastopanje in predstavljanje
interesov knjižnic UP

Udeležba na sestankih knjižnic,
interesnih skupnosti,
financerjev, NSKD, ipd.

Koordinacija nabave
informacijskih virov

Koordinacija med
posameznimi članicami, kot
večinskimi uporabniki in UP
kot pogodbeno stranko pri
nabavi informacijskih virov

Povečano število kvalitetnih in
relevantnih informacijskih virov
na voljo v KIS UP

Članstvo v starih in pristop k
novim konzorcijem naročnikov
informacijskih virov

- aktivno sodelovanje z nosilci
konzorcijev (npr. COSEC,
CTK, …),
- zastopanje interesov UP na
sestankih ter predstavitvah
ponudnikov informacijskih
virov.

Nadaljnja razpoložljivost že
obstoječih informacijskih virov
(Ebsco, Emerald, ProQuest,
Springerlink, OED) in nabava
novih (Wiley InterScience,
Sage, …)

Ureditev enotnega /

- nabava in inštalacija

Lažji in preglednejši dostop do
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Predvideni viri
financiranja

proračun RS,
lastni viri,
sredstva iz projektov

centralnega dostopa do vseh
razpoložljivih informacijskih
virov znotraj KIS UP

programske opreme
(Ebsco AtoZ),
- izobraževanje uporabnikov.

razpoložljivih informacijskih
virov
Povečana uporaba »online«
informacijskih virov

Izobraževanje uporabnikov

Organizacija predstavitev o
KIS UP ter »online« dostopnih
informacijskih virih za različne
ciljne skupine uporabnikov

Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih »online« virov,
večja avtonomija uporabnikov
KIS UP

Obveščanje uporabnikov o
»online« dostopnih
informacijskih virih

Ažurno dopolnjevanje
podatkov o dostopnih
informacijskih virih na spletni
strani in obveščanje
uporabnikov

Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih »online« virov,
večja avtonomija uporabnikov
knjižnice

Vzpostavitev enotne knjižnične
izkaznice za vse študente in
zaposlene UP

Poenoten vpis in zbiranje
članarin za uporabo KIS UP

Enaki pogoji uporabe KIS UP
za vse študente
Enaki pogoji uporabe KIS UP
za vse zaposlene UP

Skrb za bibliografije
pedagoškega kadra in
raziskovalcev UP

Vnos in redakcija
bibliografskih zapisov v
COBISS za tiste članice UP,
ki nimajo lastne knjižnice (npr.
UP PINT); sodelovanje z
OSIC-i

Urejene bibliografije
visokošolskih sodelavcev in
raziskovalcev kot osnovni
pogoj za kandidiranje na
razpise, habilitacije in
napredovanje

Priprave na prehod dela v
enotnem KIS UP (i.e. centralna
knjižnica z dislociranimi
enotami)

Dogovarjanje z IZUM, Maribor

Načrtovanje prihodnjih strategij
za vzpostavitev UK UP

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

Izdelava časovnice in
finančnega predloga za
vzpostavitev članice

Potrditev strateškega
dokumenta v senatu UP

4.5.2

Knjižnična dejavnost na članicah UP

UP ZRS
Kratkoročni prednostni
cilji
Dopolnjevanje knjižnega fonda

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Predvideni viri
financiranja

Nakup serijskih publikacij

Fond serijskih publikacij
povečan za 10 letnikov
serijskih publ.

predvidena je prijava na
razpis

Nakup monografskih
publikacij

Fond monografskih publikacij
povečan za ok. 130 naslovov

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Knjižna zamenjava

Nadaljevanje knjižne
zamenjave izdaj Založbe
Annales z ok. 120 domačimi
in tujimi ustanovami

Pridobitev ok. 120 letnikov
serijskih publikacij ter ok. 150
naslovov monografij

drugo

Medknjižnična izposoja

Posredovanje zahtevkov po
gradivu ter posredovanje
zahtevanega knjižnega
gradiva

Prejem ok. 90 enot
knjižničnega gradiva ter
posredovanje ok. 15 enot v
izposojo

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Izposoja knjižničnega gradiva

Vpis uporabnikov ter izposoja
gradiva v čitalnico in na dom

Posredovanje ok. 600 enot
knjižničnega gradiva

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Vnos in priprava bibliografij
raziskovalcev matične
ustanove

Vnos in redakcija
bibliografskih zapisov v
COBISS; sodelovanje z
OSIC-i

Vnos in redakcija ok. 500
zapisov

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Izobraževanje uporabnikov

Organizacija dveh predavanj
o uporabi knjižnice ter online
dostopnih revijah in bazah

Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih online virov, večja
avtonomija uporabnikov

drugo
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knjižnice
Obveščanje uporabnikov o
dostopnih e-revijah

Ažurno dopolnjevanje
podatkov o dostopnih e-virih
na spletni strani in obveščanje
uporabnikov

Povišana stopnja uporabe
razpoložljivih online virov, večja
avtonomija uporabnikov
knjižnice

drugo

Koordinacija knjižničnega
sistema UP

Priprava gradiva za projekt
Univerzitetne knjižnice UP

Redakcija elaborata in ostalih
potrebnih dokumentov;
predstavitev gradiva in projekta

UP

Informiranje knjižničarjev
članic UP

Priprava in vodenje 4
sestankov

UP

Zastopanje in predstavitev
interesov knjižnic UP

Udeležba na sestankih knjižnic,
interesnih skupnosti,
financerjev, NSKD, ipd.

UP

Aktivna udeležba v konzorcijIh
za nabavo elektronskih
publikacij in servisov (COSEC,
CTK, itd.)

Udeležba ter zastopanje
interesov UP na sestankih ter
predstavitvah ponudnikov erevij in baz

Informiranje o že obstoječih in
novih konzorcijih uporabnikov
e-revij

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
drugo

Pridružitev h konzorcijem
uporabnikov e-revij in baz

Pristop h konzorciju
uporabnikov paketa e-revij
Wiley InterScience

Online dostop do člankov v
polnem besedilu iz ok. 120
znanstvenih revij

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
predvidena je prijava na
razpis, drugo

Pridružitev h konzorcijem
uporabnikov e-revij in baz

Pristop h konzorciju
uporabnikov paketa e-revij
Sage

Online dostop do člankov v
polnem besedilu iz ok. 390
znanstvenih revij

proračun RS –
raziskovalna dejavnost,
predvidena je prijava na
razpis, drugo

Nabava enotnega portala za
online e-vire »A to Z«

Lažji dostop do vseh
razpoložljivih e-virov preko
enotne vstopne točke

Znatno olajšan in torej tudi
povečan dostop do
razpoložljivih e-virov

UP

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 9h do 15h (40 ur tedensko).
Tabela 7: Uporabniki knjižnice UP ZRS

Kategorije uporabnikov

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto 2006

Študenti – dodiplomski, redni

56

70

Študenti – dodiplomski, izredni

7

8

Študenti – podiplomski

6

10

Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci

/

/

70

80

/

/

Tuji državljani

1

1

Drugi uporabniki

10

10

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

150

180

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

134 (89,3 %)

160 (89 %)

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

tiskane enote - 776
el. enote – ni podatka

tiskane enote - 850
el. enote – 540

673

750

1

2

Tabela 8: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP ZRS

Kazalnik

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike
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UP FHŠ
Knjižnica
fakultete
je
namenjena
zadovoljevanju
informacijskih,
izobraževalnih
in
znanstvenoraziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev in študentov ter ostalih zaposlenih,
kakor tudi vsem zunanjim zainteresiranim uporabnikom. Knjižnica nabavlja, obdeluje in izposoja
gradivo, predvsem s področij geografije, zgodovine, antropologije, kulturnih študijev in lingvistike.
Poleg tega skrbi za vodenje bibliografij visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter izvaja medknjižnično
izposojo. Uporabnikom omogoča izposojo gradiva in dostop do nekaterih elektronskih revij ter baz
podatkov. Odprta je po naslednjem urniku: pon., tor., sre. 8 -18h, čet., pet. 8-16h. Skupno število ur
odprtosti na teden znaša 46 ur, na dan 10 ur, (2 dni v tednu 8 ur).
Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Predvideni viri
financiranja

Kadrovska okrepitev

- 1 zaposlena dodatna
delavka v knjižnici,
- organizacija in izvedba
študijske prakse v knjižnici kot
dodatna pomoč študentom
pri delu in izposoji gradiv.

- boljša organizacija dela in
kakovostna knjižnična
dejavnost- (vodja knjižnice,
bibliotekar),
- podaljšani urnik knjižnice
tekom celega tedna (8.00 –
18.00 ure).

- neproračunska
sredstva za izvajanje
javne službe,
- razvojne naloge po
uredbi.

Povečanje števila obveznih
izvodov študijske literature

Nakup in obdelava gradiva

Prirast knjižničnega gradiva za
200 enot

- neproračunska
sredstva za izvajanje
javne službe

Nabava temeljne in dodatne
literature za nove študijske
programe oziroma nove
predmete

Nakup in obdelava gradiva

Prirast knjižničnega gradiva za
1000 enot

- proračun RS –
študijska dejavnost,
- neproračunska
sredstva za izvajanje
javne službe.

Katalogizacija gradiva

- katalogizacija gradiva

- 85% celotnega fonda
knjižnice vnesenega v vzajemni
katalog

- proračun RS –
študijska dejavnost

Nabava nove literature za
evropski modul Jean Monnet

Nakup in obdelava gradiva

- prirast knjižničnega gradiva
za 50 enot

- neproračunska
sredstva za izvajanje
javne službe

Tabela 9: Uporabniki knjižnice UP FHŠ

Kategorije uporabnikov

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto 2006

Študenti – dodiplomski, redni

542

694

Študenti – dodiplomski, izredni

38

38

Študenti – podiplomski

84

200

Drugi uporabniki

Drugi uporabniki

Srednješolci
Zaposleni

60

90

Drugi uporabniki

Drugi uporabniki

Tuji državljani

6

12

Drugi uporabniki

29

40

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

881

950

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

851

900

Upokojenci

Tabela 10: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP FHŠ

Kazalnik
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Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot
Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

1155 + 4

1300

Ne beležimo

Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

1

5

Komentar:
Knjižnica od leta 2005 dalje tudi omogoča opravljanje obvezne študijske prakse svojim študentom (60
ur). Njihova naloga je izposoja gradiva in delo z uporabniki (svetovanje, pomoč pri iskanju gradiva predvsem v popoldanskem času odprtosti knjižnice). Zaradi širitve obsega dela je pomoč v obliki
študentskega dela zelo dobrodošla, predstavlja pa le začasno rešitev. Nujna je čimprejšnja zaposlitev
dodatnega strokovnega delavca.
Kategorij članov srednješolci in upokojenci ne vodimo posebej, vključeni sta med druge uporabnike,
kamor spadajo tudi pravne osebe.
Zaenkrat v knjižnici še ne obstaja možnost vodenja evidence števila pregledanega elektronskega
gradiva.

UP FM
Knjižnična dejavnost UP FM obsega nabavo knjižnih del, strokovnih in znanstvenih revij ter
drugih publikacij in vodenje bibliografije zaposlenih. Zaposlenim in študentom omogoča e-dostop do
različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med najpomembnejšimi GVIn, Emerald, Ebsco,
Proquest, Springer.
Knjižnica UP FM in knjižnica UP PEF delujeta od oktobra 2003 v skupnih prostorih. Skladno z
dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice delijo: dve tretjini pokriva UP Fakulteta za
management Koper, tretjino pa UP Pedagoška fakulteta Koper.
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih programov UP FM načrtujemo
in nabavljamo samostojno, s svojimi sredstvi.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim učiteljem ter raziskovalcem obeh fakultet, je pa
odprta tudi za zunanje uporabnike, ki jih zanimajo specializirana literatura in strokovne revije s
področja managementa, izobraževanja, visokošolske didaktike, raziskovalne metodologije. Statistični
podatki kažejo, da se število članov knjižnice in obiskovalcev čitalnice iz leta v leto povečuje.
V okviru knjižnice opravljamo v sistemu COBISS tudi vodenje bibliografij za učitelje, sodelavce in
raziskovalce.
Knjižnica je za uporabnike odprta vsak dan od 8.00 do 18.30 ure in ob sobotah do 12. 00 ure.

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Dodatna računalniška mesta
za študente.

Razširitev računalniške
mreže.

Dve dodatni računalniški mesti
v sedanji čitalnici.

Neproračunska sredstva.

Zaposlitev bibliotekarja za
določen čas.

Razpis delovnega mesta /
pripravništva za čas
porodniškega dopusta.

Nadomeščanje knjižničarke
med porodniškim dopustom.

Proračunska in
neproračunska sredstva.

V knjižnici zaenkrat ni prostorskih možnosti, ki bi omogočale še eno delovno mesto, zato posledično ni
možnosti za zaposlitev še enega bibliotekarja. Iz tega razloga je za 4urno pomoč zaposlena
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študentka. Med daljnoročne cilje uvrščamo širitev knjižničnega prostora, kar bo omogočilo nujno
potrebno zaposlitev še enega bibliotekarja, ob tem pa tudi tiho čitalnico, brez katere knjižnica trenutno
deluje.
Ker odhaja knjižničarka spomladi na porodniški dopust, bomo za določen čas razpisali prosto delovno
mesto bibliotekarja oz. možnost opravljanja pripravništva diplomantu bibliotekarstva.
V knjižnici načrtujemo namestitev še dveh računalnikov za študente, ki jih bo v skladu z dogovorom
prispevala UP PEF. Računalnika bosta nameščena na že obstoječi mizi v čitalnici oz. v prostoru za
računalnike, ki so namenjeni študentom.
Tabela 11: Uporabniki knjižnice UP FM

Kategorije uporabnikov

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto
2006

Študenti – dodiplomski, redni

1.255

1.300

Študenti – dodiplomski, izredni

1.060

1.100

172

200

Študenti – podiplomski
Srednješolci

drugi uporabniki

/

162

180

Zaposleni
Upokojenci

drugi uporabniki

/

9

12

1.152

1.200

Tuji državljani
Drugi uporabniki

Srednješolcev in upokojencev ne beležimo posebej, ampak so vključeni med druge uporabnike, kamor
smo vključili tudi pravne osebe, katerih statistiko vodimo ločeno.
Tabela 12: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP FM

Kazalnik

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

3.810

4.000

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

2.649

2.780

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

1.652 + 12

2.000

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Nimamo možnosti spremljanja

Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

10

10

UP PEF
Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Predvideni viri
financiranja

Razširitev založniške
dejavnosti.

Izdaja skripta, učbenikov in
drugih publikacij.

Izdane skripta, učbeniki in
publikacije.

Proračun RS – drugo in
neproračunska sredstva.

Povečanje števila knjižničnega
gradiva, ki je na razpolago v
knjižnici.

Nabava dodatnih enot
knjižničnega gradiva.

Nabavljene dodatne enote
knjižničnega gradiva.

Proračun RS – študijska
dejavnost in
neproračunska sredstva.

Povečanje števila tujih serijskih
publikacij in baz podatkov.

Prijava na razpis in nabava
dodatnih enot tujih serijskih
publikacij in baz podatkov.

Nabavljene dodatne enoto tujih
serijskih publikacij in baz
podatkov.

Proračun RS – študijska
dejavnost.

Dodatna računalniška mesta
za študente v knjižnici.

Nakup dodatnih računalnikov
in razširitev računalniške
mreže.

2 računalniški mesti v sedanji
čitalnici.

Proračun RS – študijska
dejavnost.
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Kadrovska okrepitev

Višja kvaliteta dela na oddelku
izposoje, delovni čas bolj
prilagojen uporabnikom

Zaposlitev bibliotekarja na
oddelku izposoje.

Predvidoma
neproračunska sredstva.

Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.30, ob sobotah od 8.00 do 12.00, to je 10,5
ur /dan in 56,5 ur /teden.

Tabela 13: Uporabniki knjižnice UP PEF

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto
2006

Študenti – dodiplomski, redni

1.255

1.300

Študenti – dodiplomski, izredni

1.060

1.100

172

200

Kategorije uporabnikov

Študenti – podiplomski
Srednješolci

zunanji člani

/

162

180

Zaposleni
Upokojenci

zunanji člani

/

9

12

Tuji državljani
Drugi uporabniki – pravne osebe

179

190

Drugi uporabniki – zunanji člani

973

1.100

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

2.238

2.400

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

1.780
79%

1.850

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

677 + 12

700

ne vodimo evidence

/

10

10

Tabela 14: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP PEF

Kazalnik

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

UP TURISTICA
Kratkoročni prednostni cilji knjižnice
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge

Pričakovani
rezultati v letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Postati depozitorna
knjižnica za WTO
publikacije
Dopolnjevanje knjižnega
fonda

Nabava inventarizacija in
katalogizacija gradiva

Povečanje fonda serijskih
in monografskih publikacij

Izobraževanje uporabnikov

Organiziranje izobraževanj za
študente in druge uporabnike knjižnice

Izboljšanje storitev
knjižnice in večja
avtonomnost uporabnikov

Pridobivanje novih
uporabnikov

Vpis novih članov

- vpisanih 3.500 članov
- 43.500 transakcij v
knjižnici
- kreiranje novih zapisov v
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Lastna sredstva,
ARRS (prijava na
razpis)

CONOR bazi
Vnos in priprava bibliografij

Vnos in redakcija bibliografskih
zapisov v COBISS; sodelovanje z
OSIC-i

Vnos in redakcija zapisov

Medknjižnična izposoja

Posredovanje zahtevkov po gradivu
ter posredovanje zahtevanega
knjižnega gradiva

Prejem ter posredovanje
knjižnega gradiva v
izposojo

Pridobitev knjižnične zbirke
TZS

Dogovor s TZS

Povečan knjižnični fond s
pridobljenim relevantnim
gradivom

Kadrovska okrepitev

zaposlitev še enega bibliotekarja

Izboljšanje storitev v
knjižnici

razvojne naloge po
uredbi

Knjižnica je odprta 43 ur tedensko, izposoja 25 ur tedensko.
Tabela 15: Uporabniki knjižnice UP TURISTICA

Kategorije uporabnikov

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto
2006

Študenti – dodiplomski, redni

1.135

1.150

Študenti – dodiplomski, izredni

1.210

1.250

Študenti – podiplomski

3

10

Srednješolci

0

0

Zaposleni

87

90

Upokojenci

0

0

Tuji državljani

9

10

205

220

Drugi uporabniki

Tabela 16: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP TURISTICA

Kazalnik

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

2.649

3.000

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

92%

92%

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

642

700

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

500

1.000

6

6

Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

UP VŠZI
Kratkoročni prednostni
cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Predvideni viri
financiranja

Dopolnjevanje knjižnega fonda

Nakup monografskih in
serijskih publikacij

Fond serijskih in monografskih
publikacij povečan s
pridobljenim relevantnim
gradivom

Proračun RS

Vpis novih uporabnikov in
Izposoja gradiva

Vpis uporabnikov ter izposoja
gradiva v čitalnico in na dom

Povečati število uporabnikov
knjižnice in števila
izposojenega gradiva

Proračun RS

72

Medknjižnična izposoja

Posredovanje zahtevkov po
gradivu ter posredovanje
zahtevanega gradiva

Proračun RS

Tabela 17: Uporabniki knjižnice UP VŠZI

Kategorije uporabnikov

Število v letu 2005

Načrtovano število za leto
2006

Študenti – dodiplomski, redni

135

180

Študenti – dodiplomski, izredni

6

44

Študenti – podiplomski

10

78

/

/

31

112

Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci

/

/

Tuji državljani

/

/

Drugi uporabniki

/

/

Leto 2005

Načrt za leto 2006

Število aktivnih uporabnikov knjižnice

182

414

Delež aktivnih uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski učitelji in
sodelavci, raziskovalci in strokovni
sodelavci)

/

Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

tiskanih enot 245

360

/

3

Tabela 18: Kazalniki knjižnične dejavnosti UP VŠZI

Kazalnik

30

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

Komentar: Knjižnica želi biti s svojim gradivom, informacijami in storitvami nujna in odlična podpora
študiju, izobraževanju in učenju ter raziskovanju in procesom na teh področjih dela in življenja
fakultete.

4.6

Dejavnost študentskih domov

Univerza na Primorskem Študentski domovi (UP ŠD) je članica UP, ustanovljena z Odlokom o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS št. 79, dne
19.7.2004), po katerem se je Visokošolsko središče v Kopru pripojilo k Univerzi na Primorskem in
registriralo kot nova članica z dne 3.1.2005.
4.6.1 Osnovni in strateški cilji UP ŠD
-

Krepitev vseh osnovnih funkcij in dejavnosti UP ŠD,
pridobivanje novih nastanitvenih zmogljivosti,
uporaba pridobljenega znanja in izkušenj,
spremljanje sodobnih trendov na področjih, ki jih UP ŠD obravnava,
sodelovanje in koordinacija s sorodnimi organizacijami,
krepitev zglednih odnosov z UP in njenimi članicami, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi in
predstavniki študentov ter z njihovimi reprezentativnimi organizacijami.
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4.6.2 Dolgoročni cilji - obdobje do 2010
-

Prehod iz servisnega k razvojnemu modelu bivanja študentov,
izvajanje ciljev programa izgradnje novih študentskih domov in njihovo prilagajanje
univerzitetnemu okolju,
prilagajanje bivalnih kapacitet študentom s posebnimi potrebami,
pridobivanje in aktiviranje novih dodatnih kapacitet z ustreznim uravnoteženjem potreb
študentov in prostora,
skrb za ugodno bivanjsko okolje s skrbjo za osebnostno rast študentov,
prenova obstoječih kapacitet,
prizadevanje za dvig standarda bivanja in pogojev za študij v študentskih domovih,
vzpostavitev mreže vseh študentskih domov in vseh kapacitet, kjer bivajo študentje (on-line),
začetek izgradnje študentskega doma ,
dograditev in vselitev v nov študentski dom ,
skrb za intelektualni in osebnostni razvoj študentov v študentskih domovih,
okrepitev sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri umestitvi kapacitet in dejavnosti študentskih
domov v prostor,
okrepitev sodelovanja z zasebnimi stanodajalci,
okrepitev sodelovanja s študentskimi organizacijami in predstavniki študentskih svetov
stanovalcev,
vzdrževanje fizičnih, podpornih servisnih struktur.

4.6.3 Kratkoročni prednostni cilji UP ŠD
Kratkoročni
prednostni cilji

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Izvedbene naloge

Predvideni viri
financiranja

Izpeljati in pripraviti vse
aktivnosti, konstituiranja
organov članice do
sprejetja vseh temeljnih
notranjih aktov članice ter
jih prilagoditi državnim in
evropskim zahtevam in
določilom

Pravilnik o sistemizaciji delovnih
mest, notranji akti vezani na
dejavnost in odgovornosti
zaposlenih, računovodski pravilniki,
program dela, konstituiranje organov
in delovanje teh organov

imenovanje sveta članice ,
nemoteno delovanje članice
prilagoditev in vzpostavitev
novih pravilnikov in notranjih
aktov

Neproračunska
sredstva za javno
službo

Priprava kratkoročnega in
dolgoročnega programa
aktivnosti UP ŠD v skladu z
razvojnimi programi
Univerze na Primorskem in
Vlade RS

Priprava dokumentacije, strokovnih
podlag, priprava programa in
delovnega gradiva za sprejem

Potrditev na organih ustanove

Neproračunska
sredstva za javno
službo

Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove

Kadrovska in materialna zagotovitev
dela Pisarne, oddajanje sob v Domu
Portorož, posredovanje in
nameščanje študentov na prostih
ležišč ih v partnerskih dijaških in
študentskih domovih ter pri
zasebnikih, vodenje postopkov in
subvencioniranje najemnin

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

Razvojne naloge po
uredbi

Povečati število študentskih
ležišč

Pridobiti dodatne subvencije v javnih
in zasebnih domovih

Večje število ležišč

Razvojne naloge po
uredbi

Pridobiti in aktivirati nove
dodatne kapacitete pri
zasebnikih

Pridobiti dodatne subvencije pri
zasebnikih

Večje število subvencioniranih
ležišč

Razvojne naloge po
uredbi

Pridobiti in aktivirati nove
dodatne kapacitete pri
drugih pravnih osebah

Pridobiti v najem ali uporabo
prostore za potrebe dejavnosti
(bivših koprskih zaporov, samski
dom Luke Koper v Prisojah, druge
nezasedene kapacitete v mestnih
jedrih,…)

Večje število ležišč

Razvojne naloge po
uredbi, drugo
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Pridobivanje primernih
lokacij in investicijske
dokumentacije za gradnjo
študentskih domov z
neodplačnim prenosom
zemljišč ali predvidenim
nakupom

Dogovarjanje z lokalnimi skupnostmi,
doseganje dogovora, umestitev v
prostor, priprava pogodb in
sporazumov, kandidiranje na
razpisih

Pridobitev vsaj ene lokacije in
zemljišča za ŠD v Kopru in
kampusu v Izoli.
Priprava investicijskega
programa in pridobivanje
investicijske dokumentacije.

Proračunska sredstva
iz nacionalnega
programa prenove
študentskih bivalnih
zmogljivosti, lokalne
skupnosti, predvidena
je prijava na razpis

Zagotoviti bivanje
mednarodnim študentom
(programi izmenjave
študentov)

Logistika postopka (rezervacije in
začasna trženja)

Poskrbeti za bivališča
mednarodnim študentom

Razvojne naloge po
uredbi

Zagotoviti bivanje
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem na univerzi

Logistika postopka (rezervacije in
začasna trženja)

Poskrbeti za bivališča
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem

Razvojne naloge po
uredbi, drugo

Ureditev družinskih
apartmajev študentov, ki
študirajo z otroki

Preureditev prostorov z manjšimi
posegi

Razpis za izbor najugodnejšega
ponudnika in priprava
dokumentacije za izvedbo

Predvidena je prijava
na razpis, drugo

Pridobitev in aktiviranje
novih bivalnih kapacitet
študentom s posebnimi
potrebami

Pregled bivalnih kapacitet pri
zasebnikih ter v drugih javnih
domovih.
Razpis za stanodajalce (posebej
navesti zahteve)

Dodatna ležišča za študente s
posebnimi potrebami

Razvojne naloge po
uredbi

Tekoče in investicijsko
vzdrževanje obstoječih
kapacitet

Program tekočega in investicijskega
vzdrževanja UP ŠD

Vzdrževanje nepremičnin in
opreme v ŠD Portorož

Neproračunska
sredstva za javno
službo, predvidena je
prijava na razpis, drugo

Prilagoditi bivalne
kapacitete, parkirišča
(predvsem dostop) ter
označiti poti študentom z
drugačnimi potrebami

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

Nemoten dostop in gibanje
študentov z drugačnimi
potrebami

Razvojne naloge po
uredbi, Neproračunska
sredstva za javno
službo
Drugo

Prenova spletnih strani UP
ŠD, in vzpostavitev
informacijske mreže vseh
subjektov, ki razpolagajo s
študentskimi ležišči

Spletna stran z internetnimi dostopi
na vse subjekte s študentskimi
ležišči

Lažji dostop do podatkov

Neproračunska
sredstva za javno
službo,
Drugo

Sprememba Odloka, Statuta
univerze,
ureditev gretja, hlajenja in
celotne infrastrukture (telefon,
fax, rezalnik papirja, internet )

Neproračunska
sredstva za javno
službo, drugo

Dokončna ureditev sedeža Formalna ureditev preselitve sedeža
UP ŠD ter poslovnih
prostorov na Santorijevi
ulici,
ureditev štirih delovnih mest
Urediti sistem financiranja
UP ŠD

Proučitev vseh možnih virov
financiranja,
kalkulacija dejanskih stroškov,
določitev strukture cene v ŠD
Portorož,
določitev novega cenika

Ureditev urejenega vira
financiranja za nemoteno
poslovanje članice

Neproračunska
sredstva za javno
službo, predvidena je
prijava na razpis, drugo

Tabela 19: Kazalniki dejavnosti UP ŠD

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

Študijsko leto
2005/2006

Pričakovani rezultati v
študijskem letu
2006/2007

10%

10%

125

125

V študijskem letu 2005/06 je bilo poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (125 ležišč) na razpolago še
naslednje število ležišč po drugih dijaških in študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD:
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•
•
•
•

dijaški dom v Portorožu razpisuje 100 ležišč,
dijaški dom v Izoli razpisuje 50 ležišč,
dijaški dom v Kopru razpisuje 160 ležišč,
za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 350 subvencioniranih ležišč,

Tabela 20: Kapacitete študentskih ležišč UP ŠD

Novinci

Podaljšanje

Vse postelje

Študentski dom Portorož

90

35

125

Dijaški dom Portorož

35

65

100

Dijaški dom Izola

22

28

50

Dijaški dom Koper

115

45

160

Subvencije pri zasebnikih

230

120

350

SKUPAJ

291

494

785

V tem obdobju je bilo skupaj prejeto 1190 vlog in sicer za sprejem 696 prosilcev za podaljšanje pa
494, kar pomeni, da je bilo od skupnega števila vlog sprejetih 758 prosilcev, 405 prosilcev (35%) pa je
ostalo na čakalnem seznamu.
Vseh potencialnih študentov UP, ki bi na UP ŠD lahko naslovili vlogo za študentsko ležišče v
študijskem letu 2006, je 2317, od skupno 6380 vpisanih študentov UP. V študijskem obdobju
2006/2007 predvidevamo porast števila prosilcev. Ob tem moramo skladno z določili Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov upoštevati še 1216 študentov Fakultete za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani ter 269 študentov samostojnega visokošolskega zavoda GEA College.

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Podpis pogodbe z
ministrstvom za dodeljevanje
subvencij

Pripraviti obvezne sestavine
in podatke za podpis pogodbe

Podpis pogodbe za leto
2006/2007

Razvojne naloge po
uredbi

Dodeljevanje subvencij

Priprava sklepa za razpis
oziroma podaljšanje bivanja
študentov upravičenih do
subvencije do 1. aprila
- skupni razpis ministrstva do
30. aprila

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

Razvojne naloge po
uredbi

Uskladitev cen storitev in
stanarin UP ŠD

Dopolnitev cenika storitev
UPŠD v skladu s smernicami
ministrstva in organov
univerze

Uskladitev cen storitev in
stanarin v skladu s
kalkulacijami in smernicami

Razvojne naloge po
uredbi

Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in Pisarne
za študentske domove

Kadrovska in materialna
zagotovitev dela Pisarne,
oddajanje sob v Domu
Portorož, posredovanje in
nameščanje študentov na
prostih ležišč ih v partnerskih
dijaških in študentskih domovih
ter pri zasebnikih, vodenje
postopkov in subvencioniranje
najemnin

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

Razvojne naloge po
uredbi

Tabela 21: ugotavljanje pogojev za subvencionirano bivanje

Kazalnik

Študijsko leto 2005/2006

Ocena za študijsko leto
2006/2007

Število študentov, za katere se
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in meril

1293

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

4.7

6

0

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.
Dolgoročni cilj je vzpostavitev učinkovitega tajništva UP, ki bo lahko kakovostno opravljalo naloge,
določene s Statutom UP. Temeljni cilj tajništva UP za leto 2006 je nadaljnje vzpostavljanje 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 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

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
strokovnih službah UP.
- Realizacija predvidenih novih
zaposlitev v tajništvu UP (tri nove
zaposlitve).

- 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.

Proračun RS,
viri članic UP

Sprotno 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.

Zakonito delovanje UP kot
enovite pravne osebe.

Proračun RS,
viri članic UP

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

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).

- 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

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

- Redni sestanki s članicami UP na
različnih ravneh dejavnosti (tajniki,
strokovne službe …) s ciljem
informiranja dogovarjanja in izmenjave
mnenj.

- 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

Izboljšanje prostorskih in

- Povečanje prostorskih zmogljivosti

Vzpostavitev ustreznih delovnih

Proračun RS,
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Kratkoročni
prednostni cilji
materialnih pogojev za
delo.

Izvedbene naloge v letu 2006
tajništva UP v okviru investicije .
- Dopolnitev tehnične opreme za delo
(printerji, računalniki, fotokopirni stroj).

Pričakovani rezultati v
letu 2006
pogojev in posledično izboljšana
kakovost dela.

Predvideni viri
financiranja
viri članic UP

Komentar:
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.
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 šele vzpostavlja okvire delovanja, kar se v
največji meri kaže prav v skupnih nalogah na ravni univerze kot celote, torej v okviru tajništva UP, kjer
se naloge in aktivnosti šele razvijajo. 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 vseh strokovnih služb. Neustrezno so pokrite predvsem
pravna služba, služba za mednarodno sodelovanje, služba za znanstvenoraziskovalno delo, kabinet
rektorice in področje investicij. Dela in naloge na posameznem vsebinskem področju opravlja manjše
število oseb, ki mora pogosto prevzemati odgovornosti in naloge, ki presegajo opis del in nalog
delovnega mesta. Hkrati posamezni zaposleni občasno pokrivajo več vsebinskih področjih oziroma
zadolžitev.

4.7.1

Področje izobraževanja

Poleg obstoječih nalog v okviru služb za področje izobraževanja, so pomembnejše nove naloge na
področju izobraževanja v letu 2006 predvsem naslednje: sodelovanje pri pripravi elaborata za
akreditacijo fakultete za področje matematike, naravoslovja in tehnike, priprava novih pravilnikov,
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 visokošolske prijavno-informacijske
službe in priprava elaborata za vzpostavitev službe, ki bo prevzela vodenje celotnega prijavnosprejemnega postopka. Podrobnejši opis je v okviru poglavja Nacionalno pomembne naloge.

4.7.2

Služba za protokol in odnose z javnostmi

Vodenje kabineta rektorice
Na tem področju se bodo nadaljevale aktivnosti s ciljem visoko strokovnega vodenja kabineta
rektorice Univerze na Primorskem, vključujoč odnose s ciljnimi posamezniki in skupinami, domačo in
mednarodno korespondenco, udeležbami srečanj, konferenc in drugih oblik strokovnega sodelovanja,
obiskov in drugo. V kabinetu rektorice se bo v tem letu oblikovala osnovna organizacijsko-vsebinska
shema delovanja kabineta, kar bo nastavek za njegovo nadaljnje delovanje.
Protokol
Na ravni protokola se bodo odvijale aktivnosti v dosedanji obliki – organizacija dogodkov, prireditev in
drugih oblik srečevanja (Načrtujemo okvirno petnajst dogodkov.).
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Za potrebe univerzitetnih prireditev (Dan univerze, Podelitev in zagovor doktoratov, Dnevi članic UP in
drugo) se bodo oblikovala priporočila oz. protokol izvajanja prireditev. Vodja kabineta in protokola UP
bo predvidoma izvedla interno izobraževanje za ciljne skupine na članicah univerze.
Odnosi z javnostmi
Na področju odnosov z javnostmi se bodo nadaljevale dosedanje aktivnosti obveščanja medijev v
obliki sporočil za javnost, pogovorov, novinarskih konferenc in drugega. Na področju komuniciranja
preko svetovnega spleta se bo dopolnila in nekoliko ažurirala univerzitetna spletna stran tudi v
angleškem in italijanskem jeziku. Nadaljevalo se bo tudi sodelovanje s tujimi partnerji pri pripravi
večjezične publikacije (Euroregion Magazin). Na mednarodni ravni se predvideva okrepitev
sodelovanja.

4.7.3

Služba za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Izboljšanje izvedbe razpisa za
priznanja Univerze na
Primorskem

Priprava in oblikovanje
razpisne dokumentacije in
navodil za oddajo popolnejših
vlog za kandidate za priznanja
Univerze na Primorskem v
skladu s Pravilnikom o
priznanjih UP (štev. 022106/05 z dne 6. 7. 2005)

Razpisna dokumentacija za
razpis za priznanja UP

Proračun RS

Vzpostavitev evidence
doktorskih tem in disertacij

Vzpostavitev evidence
sprejetih in zavrnjenih tem
doktorskih disertacij ter
podeljenih in odvzetih
doktoratov (Pravilnik o pripravi
in zagovoru doktorske
disertacije na UP, štev. 022111/05 z dne 14. 12. 2005)

Vodenje evidence sprejetih in
zavrnjenih tem doktorskih
disertacij ter podeljenih in
odvzetih doktoratov

Proračun RS

Splošne naloge Službe za znanstvenoraziskovalno delo v letu 2006
Služba za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo bo tudi v letu 2006 nudila strokovno in tehnično
pomoč prorektorju za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo, posredovala članicam UP informacije
z znanstvenoraziskovalnega področja ter informacije o razpisih raziskovalnih projektov, vodila
evidenco znanstvenoraziskovalnega dela na UP tako v okviru nacionalnega kot mednarodnega
sodelovanja, skrbela za nemoteno delo Komisije za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP
(KZRD UP) s pripravo gradiv, zapisnikov, sklicevanjem sej idr. in skrbela za izvajanje nalog, za katere
je pristojna KZRD UP. Na podlagi rezultatov javnega poziva za prijavo kandidatov za mentorje, ki
bodo v letu 2006 usposabljali mlade raziskovalce, bo služba izpeljala javni razpis za kandidate za
mlade raziskovalce v letu 2006. Za ažurno informiranost o znanstvenoraziskovalni dejavnosti na UP
bo skrbela za podatke s področja znanosti, objavljene na spletni strani UP.
Komisija za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo UP (KZRD UP) v letu 2005 ni uspela zapolniti
članstva s predstavnikom UP PINT, kar je vezano na oblikovanje Znanstvenega sveta UP PINT. V letu
2006 ponovno načrtujemo zapolnitev članstva in imenovanje namestnika predsednika KZRD UP.

4.7.4

Mednarodno sodelovanje

Služba za mednarodno sodelovanje bo tudi v letu 2006 skrbela za koordinacijo mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja UP in članic.
Področja, ki jih pokriva služba za mednarodno sodelovanje so predvsem:
1.

programi mobilnosti,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z domačimi in tujimi univerzami,
koordinacija obiskov tujih delegacij in gostujočih učiteljev na UP,
vodenje evidence sklenjenih pogodb in sporazumov o sodelovanju med članicami in tujimi
fakultetami,
skrb za sklepanje pogodb in sporazumov o sodelovanju med UP in tujimi univerzami,
obveščanje članic o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi izobraževalnimi
institucijami,
skrb za predstavitev in promocijo UP v tujini ter vključevanje UP v mednarodna združenja,
posredovanje informacij o možnostih študija tujih študentov na UP, skrb za vsebino in objavo
informacij s področja mednarodnega sodelovanja na spletni strani UP.

Prioritetne naloge službe za mednarodno sodelovanje v letu 2006 so opredeljene v poglavju 4.4.

4.7.5

Pravna služba UP

Program dela pravne službe UP je pripravljen v skladu s projekti, ki so v teku in zakonsko določenimi
opravili, ki jih določa področna zakonodaja iz vseh področij delovanja univerze (delovno pravna,
visoko šolstvo, raziskovanje, varstvo osebnih podatkov, informacije javnega značaja, stvarno pravna
itd). Prioritetne naloge so priprava internih pravnih aktov, pomoč pri delovanju organov univerze,
svetovanje in podpora v pravnih vprašanjih na različnih področjih delovanja univerze, sodelovanje z
odvetniško pisarno pri vodenju sodnih postopkov.
Ob začetku leta 2006 Univerza na Primorskem nima organiziranega oddelka Pravna služba.
Trenutno je na tem področju zaposlena le svetovalka za pravne zadeve, zato je za realizacijo nalog v
s tega področja v letu 2006 nujna kadrovska izpopolnitev in zagotovitev ustrezne pravne službe v
skladu z začasno sistemizacijo delovnih mest na UP ter Aktom o organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest na UP, ki je v postopku sprejemanja.
Prioritetne naloge službe so vezane na svetovanje vodstvu uprave pri urejanju in zagotavljanju
zakonitosti delovanja univerze:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

zakonsko določena opravila na osnovi regulative RS in EU na področju visokega šolstva in
raziskovalnega področja,
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,
priprava internih pravnih aktov na področjih, ki še niso urejena s podstatutarnimi akti,
pravna pomoč pri delovanju vseh organov univerze in njihovih delovnih teles, pomoč pri pripravi
sklepov,
pogodbe ali sporazumi o sodelovanju med članicami in drugimi pravnimi osebami,
sodni postopki,
urejanje vpisov v sodni register,
svetovanje in podpora v pravnih vprašanjih na drugih področjih delovanja UP.

4.7.6
1.

Kadrovsko področje
V letu 2006 načrtujemo nadaljnje izvajanje nalog kadrovskega področja:

y

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),

y

nadaljnje spremljanje kadrovske evidence zaposlenih na UP,
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y

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, in sicer 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,

y

načrtuje se sprejem nekaterih drugih splošnih aktov s področja delovnih razmerij, ki 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 2006 na ravni tajništva UP, podanih v tabeli, si kot
pomemben cilj letnega programa dela postavljamo nadaljnje vzpostavljanje strokovnih služb in
sektorjev za posamezna področja dejavnosti tajništva UP. V letu 2006 znotraj tajništva UP
predvidevamo tri zaposlitve (dve iz javnih del in delovno mesto v pravni službi), ki bodo
omogočile ustreznejšo postavitev in delovanje strokovnih služb.

3.

V letu 2006 bo začel z delovanjem UK UP in Center za šport Univerze na Primorskem (v
nadaljevanju CŠ UP) z dvema novima delovnima mestoma. Skladno zastavljenimi cilji RIC UP,
razpoložljivimi finančnimi sredstvi in prostorskimi pogoji se v tem letu načrtuje še dodatni
zaposlitvi v RIC UP.

4.

Med pomembnimi cilji je tudi še nerealizirana (iz leta 2005) informatizacija na kadrovskem
področju, ki vključuje vzpostavitev skupne programske opreme za vodenje kadrovske evidence.
To bo tudi ena od prioritetnih nalog RIC UP-a v letu 2006. Pri vzpostavljanju skupne
programske opreme bo v vsebinskem delu vključena tudi kadrovska služba UP in kadrovske
službe članic UP.

4.7.7

Področje financ in računovodstva

Na finančno računovodskem področju načrtujemo v letu 2006 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.

5.

Postaviti enotna izhodišča za uvedbo enovitega informacijskega sistema na področju finančno
računovodske funkcije univerze kot celote. V okviru RIC UP načrtujemo v letu 2006 postavitev
celovitih zasnov pri uvedbi enotnega informacijskega sistema, ki bo vključeval tudi finančnoračunovodski 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.
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4.7.8

Informatizacija univerze

V okviru RIC UP so bodo v letu 2006 izvajale naslednje redne aktivnosti:
1. Vzdrževanje in upravljanje obstoječe strežniške in uporabniške računalniške opreme ter
informacijsko komunikacijske (IK) infrastrukture UP. V okviru teh nalog RIC UP skrbi za
vzdrževanje in upravljanje obstoječe strojne, programske in omrežne opreme, ter za zamenjavo
dotrajane opreme. Predviden je tudi nakup opreme za novo zaposlene osebe na UP v skladu s
kadrovskim načrtom.
2. Pomoč uporabnikom in zaposlenim UP pri uporabi IKT obsega pripravo podatkov iz zbirk
podatkov, ki jih upravlja RIC UP in so potrebni za delovanje strokovnih služb UP. Gre za
zajemanje podatkov iz obstoječih podatkovnih zbirk UP in njihova priprava za posredovanje
raznim institucijam, kot so ministrstva, SURS, DURS, KAD. Nadalje obsega tudi pomoč
uporabnikom v primeru težav, ter oblikovanje predlogov za izobraževanja in usposabljanja
uporabnikov za uporabo obstoječih in novo uvedenih programskih produktov.
Te naloge RIC UP opravlja za potrebe rektorata UP ter po posebnem dogovoru tudi na članicah, ki
potrebujejo tovrstno podporo.
Posebno poglavje je tudi spremljanje investicij UP. Tako bo RIC UP v segmentu šibkotočnih instalacij
vključen v spremljanje in nadzor izgradnje objektov rektorata in UP FHŠ. V vseh novih investicijah UP,
bo RIC UP vključen v investicijo v fazi priprave projektnih nalog, projektne dokumentacije (PGD, PZI,
PID) in nadzor v fazi izvajanja. S tem bodo zagotovljene izvedbene rešitve, ki bodo zadovoljevale
potrebe uporabnikov, hkrati pa bo zagotovljena čim boljša izkoriščenost sredstev namenjenih
informatizaciji.
Poslovni prostori
Ob nadaljnjem kadrovskem popolnjevanju RIC UP in množenjem storitev, ki jih zagotavlja RIC UP, bo
potrebno posvetiti ustrezno pozornost tudi poslovnim prostorom RIC UP. Poslovni prostori so
razdeljeni v dve skupini: sistemski prostori in delovni prostori.
Sistemski prostori so prostori z nameščeno omrežno in strežniško opremo (Ta prostora sta ta hip dva,
na Garibaldijevi 18A in glavno komunikacijsko vozlišče (GKV) v prostorih GKV na UP FHŠ,
Glagoljaška 8).
Delovni prostori RIC UP so locirani na Garibaldijevi 18a.
Sistemski prostori so prostori s posebnim režimom dostopa klimatizacijo in napajanjem in praviloma
ne morejo biti združeni z delovnimi prostori. Ta režim dostopa bo potrebno zagotoviti še posebno na
GKV. Hkrati bo potrebno v letu 2006 pričeti z iskanjem možnosti za stalne prostore RIC UP, ki bodo v
prihodnosti zagotovili ustrezne delovne pogoje zaposlenim na RIC UP.
Kadri
RIC UP je glede na zastavljene naloge in kadrovski načrt še vedno kadrovsko močno podhranjen. Na
dan 1.1.2006 zaposloval štiri osebe: predstojnika RIC UP, sistemskega administratorja, skrbnika
računalniške opreme in poslovno sekretarko.
V letu 2006 je načrtovana zaposlitev dveh novih oseb z univerzitetno izobrazbo, in sicer:
•

S 1.3.2006 skrbnik podatkovnih baz z nalogo načrtovanja in upravljanja podatkovnih baz na
nivoju UP in sodelovanje v tekočih projektih UP s področja uvajanja storitev na UP.

•

S 1.6.2006 skrbnik komunikacijskih omrežij, ki bo skrbel za delovanje in razvoj komunikacijske
infrastrukture UP ter upravljanje z aktivno komunikacijsko opremo v upravljanju UP.

Dodatno skupaj s članicami UP sprejemamo dogovore o deljenju osebja med članicami UP in RIC UP.
Duh dogovora članici UP omogoča, ob sofinanciranju dodatno zaposlenega človeka, da zanjo RIC UP
opravlja dodatne storitve na področju informatike. Tovrstni dogovori so trenutno v pripravi z UP FHŠ,
UP PEF, UP Turistica in UP ZRS in pomenijo zaposlitev dodatnih treh ljudi v letu 2006.
Izobraževanje
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Izobraževanje zaposlenih v RIC UP bo v letu 2006 izvajano na dva načina, v obliki samoizobraževanja
in v obliki izobraževanja na organiziranih izobraževanjih. Pogoji za samoizobraževanje bodo
zagotovljeni z nakupi strokovne literature, ki bo služila zaposlenim pri rednem delu in
samoizobraževanju. Teme organiziranih izobraževanj bodo povezane z upravljanjem storitev, ki jih
ponuja RIC UP svojim uporabnikom, z varnostjo in spremljanjem nastopa novih možnosti, ki jih
ponujajo informacijske tehnologije.
Poslovna srečanja, konference, delovni sestanki
Predstojnik in zaposleni na RIC UP so aktivno vključeni tudi v delovanje izven okvira UP. S tem so
mišljeni kolegiji predstojnikov računalniških centrov slovenskih univerz, sestanki na Direktoratih za
informacijsko družbo MZVT in MG, ARNES, ter drugi. S to prakso bomo nadaljevali tudi v letu 2006.
Promocija
Pod promocijo storitev RIC UP se razume obveščanje in osveščanje uporabnikov o storitvah, ki jih
RIC UP nudi svojim uporabnikom. Gre za storitev brezžičnega računalniškega omrežja EDUROAM,
informiranje o in navodila za uporabo knjižnično informacijskih baz, ki so dostopne na UP in
informiranje o možnostih in pogojih uporabe razne programske opreme, ki jo RIC UP nudi zaposlenim
in študentom UP.
Interni projekti
Poleg rednih aktivnost v letu 2006 RIC UP planira interne projekte. Za izvajanje teh projektov bodo
oblikovane projektne skupine s strani pobudnikov in koristnikov projekta (članic, strokovnih služb,
potrebnih strokovnjakov), ki bodo pripravili ustrezne zahteve in spremljali in/ali izvajali aktivnosti v
času izvedbe projekta. V letu 2006 bodo v okviru RIC UP izvajanji naslednji interni projekti:

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani
rezultati v letu
2006

Predvideni
viri
financiranja

Planirano
pri članici

1.

Vzdrževanje in
upravljanje obstoječe
strežniške in
uporabniške
računalniške opreme ter
informacijsko
komunikacijske (IK)
infrastrukture UP

Vzdrževanje obstoječe
strojne, programske in
omrežne opreme,
Dopolnjevanje IKT opreme
Zamenjava dotrajane in
iztrošene IKT opreme.

Delujoča IK
infrastruktura UP.

Proračun RS

2.

Pomoč uporabnikom in
zaposlenim UP pri
uporabi IKT

Pomoč uporabnikom pri
uporabi
Priprava podatkov iz zbirk
podatkov, ki jih upravlja
RIC UP potrebnih za
delovanje strrokovnih
služb.

Delujoča služba za
pomoč uporabnikom
Vzpostavljen in
delujoč sistem
priprave podatkov
za delovanje
strokovnih služb.

Proračun RS

3.

Uvedba Računovodsko
kadrovskega sistema UP

Priprava razpisa
Izvedba razpisa za nakup
računovodsko
kadrovskega IS UP
Uvedba računovodsko
kadrovskega sistema UP

Izveden razpis,
Izbran izvajalec in
testno delovanje
kadrovskoračunovodskega
sistema.UP

Lastni viri

UP FHŠ
UP Turistica
UP ZRS

4.

Širitev brezžičnega
omrežja EDUROAM
Informatizacija sej
senata UP

Podpis pristopne pogodbe
o pristopu v EDUROAM na
nivoju UP, ter podpisane
nove pristopne izjave s
strani članic UP
Zagotoviti komunikacijsko
infrastrukturo v Pretorski
palači

Uvedba EDUROAM
na vsaj eni dodatni
članici UP

Proračun RS

UP VŠZI
UP FHŠ

5.

Dostop do
EUDROAM v
Pretorski palači

6.

Informatizacija sej
organov in strokovnih
teles UP

Definiranje zahtev in
razvoj informacijske
podpore

Informatizirano delo
ene komisije in
sektorja za
izobraževanje

Drugi prihodki

7.

Informacijska podpora

Zagotovitev informacijske

Informatiziran

Drugi prihodki
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UP ŠD

UP ŠD

podpore postopku
sprejema v ŠD

postopek sprejema
v ŠD

8.

Priprava programa za
pripravo urnika na UP

Definiranje problema s
strani uporabnikov
Predlaganje in oblikovanje
ustrezne informacijske
rešitve
Uvedba rešitve
uporabnikom na UP

Pripravljena rešitev
za pripravo urnika
na članicah UP

Proračun RS
in
lastni viri

UP PEF
UP FHŠ

9.

Priključitev UP VŠZI v
omrežje MAOO

Dogovor s ponudniki
storitev
Zagotovitev in
konfiguracija ustrezne
komunikacijske opreme

Delujoča
širokopasovna
povezava GKV
MAOO-UP VŠZI

Proračun RS

UP VŠZI

10. Priključitev UP Turistica
v MAOO

Dogovor s ponudniki
storitev
Zagotovitev in
konfiguracija ustrezne
komunikacijske opreme

Delujoča
širokopasovna
povezava GKV
MAOO-UP
TURISTICA

Proračun RS

11. Zagotovitev protivirusne
zaščite na nivoju IS UP

Podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske
opreme na nivoju UP
Implementacija in redno
osveževanje programske
opreme

Delujoča
protivirusna zaščita
na strežnikih in
delovnih postajah
UP

Proračun RS
in
lastni viri

12. Zagotovitev zaščite pred
nezaželjeno in
zlonamerno pošto na
nivoju IS UP.

Podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske
opreme na nivoju UP
Implementacija in redno
osveževanje programske
opreme

Delujoča Anti-Spam
zaščita na poštnih
strežnikih UP

Proračun RS
in
lastni viri

13. Povečati zanesljivost
delovanja IS UP

Izvedba razpisa za nakup
brezprekinitvenega
napajalnika
Instalacija
brezprekinitvenega
napajalnika

Zagotovitev
brezprekinitvenega
napajanja v
prostorih RIC UP G
18

Proračun RS
in
lastni viri

14. Obnovitev pedagoških
licenc programa SPSS

Podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske
opreme na nivoju UP
Implementacija
programske opreme

Obnovljene
pogodbe, delujoč
program SPSS na
članicah

Proračun RS
in
lastni viri

15. Obnovitev pedagoških
licenc programa ARC
VIEW

Podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske
opreme na nivoju UP
Implementacija
programske opreme

Obnovljene
pogodbe, delujoč
program na članicah

Proračun RS
in
lastni viri

16. Implementacija mrežnih
slovarjev na nivoju UP

Izpeljan razpis in nakup ter
implementacija spletnih
slovarjev na nivoju UP

Delujoči spletni
slovarji za
zaposlene in
študente UP

Proračun RS
in
lastni viri

17. Spremljanje trendov
razvoja informatike

Nakup strokovne periodike
na RIC UP, sodelovanje s
sorodnimi institucijami

Izvedeni obisk
sorodnih institucij

Lastni viri

18. Nakup strokovne
literature

Nakupi strokovne
literature, namenjene
rednemu delu in internemu
izobraževanju delavcev
RIC UP

Zagotovljena
strokovna literatura
s področja storitev
RIC UP

Lastni viri

19. Skrb za dostopnost
knjižnično informacijskih
baz UP.

Informiranje in
usposabljanje uporabnikov
za uporabo knjižnično
informacijskih baz UP

Informirani
uporabniki.

Lastni viri

84

20.

Zagotovitev tehnološke
platforme za
vzpostavitev eizobraževanja na nivoju
UP

Nabava in umestitev
ustrezne strojne in
programske opreme na
nivoju UP

Pripravljena
tehnološka
platforma za eizobraževanje.

Drugi prihodki

UP

Aktivnosti RIC UP in informatizacija na članicah UP:
UP PEF
Pedagoška fakulteta Koper je v letu 2005/2006 začela sodelovati za potrebe poslovne informatike z
RIC UP. Za te potrebe je bil sklenjen tudi sporazum, v katerem so določene naloge, ki jih za UP PEF
izvaja RIC UP. Ker se je sodelovanje šele začelo, ni še bil v celoti zastavljen plan dela za leto 2006,
vendar je v skladu z dogovorom pričakovati, da bo večino nalog povezanih z informatizacijo članice
opravil ravno RIC UP.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Nadgradnja Študentskega
informacijskega sistema ŠIS.

Dograditev sistema za
izboljšanje komunikacije s
študenti ter pomoč vsem
službam fakultete.

Nadgraditev Študentskega
informacijskega sistema.

Drugi viri.

Preureditev spletne strani UP
PEF.

Izvedba posameznih nalog v
smeri preurediteve spletne
strani.

Preurejena spletna stran UP
PEF.

Proračunski in drugi viri.

Nabava nove računalniške
strojne in programske
opreme.

Priprava načrta nabave,
izvedba postopkov javnega
naročanja, nabava in
instalacija opreme.

Nabavljena nova strojna in
programska oprema.

Proračunski in drugi viri.

UP ZRS
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Menjava amortizirane
računalniške raziskovalne
opreme

Menjava 12 računalnikov

Nakup 12 računalnikov

Paket XIII

Dopolnjevanje računalniške
opreme za zaposlene

Dokup 12 računalnikov

Nakup 12 računalnikov

Paket XIII

Uvedba enotnega kadrovskoračunovodskega sistema v
okviru UP

Uveden enotni kadrovskoračunovodski sistem v okviru
IS UP

Uveden enotni kadrovskoračunovodski sistem v okviru IS
UP

Univerza na Primorskem

Obnovitev lokalne
računalniške mreže (LAN) UP
ZRS na Garibaldijevi 18

Obnovljen LAN

Obnovljen LAN na Garibaldijevi
18

Vpeljava informacijske
podpore projektnemu delu UP
ZRS

1. analiza obstoječega stanja
2. preučitev organizacijskih in
tehničnih možnosti
3. preučitev ponude tovrstnih
sistemov na trgu
4. izdelava načrta vpeljave
sistema
5. izpljava pilotske faze
6. vpeljava sistema v 2 enoti

1. Podprt poslovni proces dveh
infrastrukturnih enot UP ZRS

1. namestitev novega
datotečnega strežnika
2. namestitev novega
podatkovnega strežnika

1. povečana razpoložljiv
diskovni prostor na uporabnika
2. olajšana izvedba izdelava
varnostnih kopij

Namestitev strojne opreme za
potrebe raziskovalnega dela
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proračun RS

2. Izdelan načrt uvedbe sistema
v ostale enote

proračun RS

UP VŠZI
Kratkoročni
prednostni cilji
Vzpostavitev enotne
varnostne politike
administrativnega omrežja
UP VŠZI

Izvedbene naloge v
letu 2006
Postavitev
domenskega strežnika
Določitev varnosnte politike
omrežja
Izdelava pravilnika delovanja
omrežja UP VŠZI
Določitev postopka izdelave
varnostnih kopij sistema
Določitev scenarijev v primeru
izpada za zagotovitev
neprekinjenosti delovanja
Poučitev zaposlenih o delovanju informacijskega sistema
in postopkih določitev
postopka za prijavo napak

Pričakovani rezultati v
letu 2006
Postavljen domenski strežnik
Vsi računalniki zaposlenih
povezani v domeno
Izdelan pravilnik o delovanju
omrežja UP VŠZI
Popisani postopki izdelave
varnostnih kopij
Popisani postopki v primeru
izpada
Popisani postopki prijave
napak

Povezava pedagoškega in
administrativnega omrežja
UP VŠZI v omrežje MAOO

Pregled obstoječega stanja
Prevezava obstoječega
omrežja v omrežje MAOO
Pilotno delovanje omrežja

UP VŠZI povezana v omrežje
UP

Povezava UP VŠZI v projekt
EDUROAM- brezžično
omrežje

Določitev mikrolokacij
dostopovnih točk
Postavitev dostopovnih točk
Priprava uporabniških imen in
gesel

Postavljene vsaj dve
dostopovne točke
Omogočen dostop za
zaposlene

Pripraviti potrebno za prenos
programskega paketa VIS in
SAOP na strežnik

Izobraziti informatika o
delovanju strežnika MS SQL
Vzpostavitev testnega
prototipa
Vzpostavitev produkcijskega
strežnika
Pilotna faza
Prehod na produkcijo

Opraviti tečaj za strežnik MS

Izpeljati kratek tečaj uporabe
programskega paketa SPSS
Spremljati želje in zahteve
zaposlenih in jim omogočiti
izobraževanje

Izpeljan vsaj en tečaj s
področja računalništva in
informatike za zaposlene
Voditi seznam želja in potreb
zaposlenih na področju
informatike

Izobraziti zaposlene na
področju informatike

Predvideni viri
financiranja

SQL
Testni prototip vzpostavljen
Vzpostavljen produkcijski
strežnik
Pilotna faza uspešno izpeljana
Prehod na produkcijo uspešen

UP TURISTICA
Kratkoročni
prednostni cilji
Sodelovanje pri oblikovanju
kompatibilnega
informacijskega sistema na
nivoju UP za področje
računovodstva in kadrov

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006
Uvedba sistemov

Posnetek stanja in
izvedba aplikacije

UP PINT
V letnem načrtu dela ni načrtoval aktivnosti povezanih z informatizacijo članice.
UP FM
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Predvideni viri
financiranja
Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti

Z avtorjem Visokošolskega informacijskega sistema (VIS) potekajo razgovori o nadgradnji
informacijskega sistema. Leta 2006 naj bi podsistema VIS že uporabljali Služba za splošne, pravne in
kadrovske zadeve ter Služba za znanstvenoraziskovalno delo.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Nadgradnja KIS.

Analiza in razvoj do zaključne
faze.

Testiranje aplikacije.

Neproračunski.

Nadgradnja RIS.

Analiza in razvoj do zaključne
faze.

Testiranje aplikacije.

Neproračunski in
proračunski.

Razvoj PIS in MIS.

Priprava načrta razvoja.

Analiza in začetek razvoja.

Neproračunski.

Ureditev še ene računalniške
učilnice.

Pridobitev predračunov,
izpeljava JN.

Postavitev učilnice.

Proračunski in
neproračunski.

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

UP ŠD
Kratkoročni
prednostni cilji

Predvideni viri
financiranja

Vzpostavitev mreže
sodelovanja domov z
visokošolskimi zavodi in
drugimi javnimi službami

Dostop do VISa

Nemoteno pridobivanje
podatkov

•
•

proračun RS,
drugo

Nakup programa vodenja
postopkov točkovanja
študentov

V sodelovanju z RIC-UP
izpeljava natečaja

Vodenje postopkov in arhiva

•

drugo

Program vodenja postopkov
in katalogov študentov
prosilcev

Nakup programa za vodenje
katalogov študentov

Varovanje podatkov, varnostni
zid

•
•

proračun RS,
drugo

Potrebno je realizirati dokončno rešitev računalniškega omrežja v ŠD Portorož.
V letu 2006 bomo nadaljevali z nacionalnim programom Uvajanja interneta v študentske domove,
ki ga vodi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Načrtujemo prenovitev
strukturiranega
komunikacijskega
ožičenja
za
pridobitev
dodatnih
129
priključkov
(v vrednosti 3.870.000 SIT) ter nabavo ustrezne aktivne opreme (v vrednosti 400.000 SIT).
Skupna vrednost realizacije znaša 4.270.000 SIT, sredstva pa nameravamo pridobiti
od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru omenjenega projekta.
UP FHŠ
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Uvedba informacijske podpore
skupnim delovnim procesom
univerze in članic*

- nabava enotnega
kadrovskega in
računovodskega sistema*
- nabava sistema za
oblikovanje urnika*

- poenotenje in poenostavitev
poslovanja (hitrejše in bolj
pregledno posredovanje
podatkov univerzi)

- drugi viri za izvajanje
javne službe
- proračun RS

Uvedba informacijske podpore
študijskemu in raziskovalnemu
procesu

- nadgradnja - GIS sistema

- dvig kakovosti pedagoškega
in raziskovalnega procesa

- proračun RS

Uvedba e-izobraževanja

- oblikovanje konkretne
projektne naloge - sheme
- nabava ustreznega
programja za uvedbo eizobraževanja

- aplikacija in poskusna
uporaba programa in priprava
ustreznih gradiv za
kombinirano poučevanje in e izobraževanje pri enem
predmetu

- drugi viri za izvajanje
javne službe
- proračun RS

Uvajanje uporabnikov v

- informiranje uporabnikov o

- samostojno delo zaposlenih,

- proračun RS
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brezžično izobraževalno
omrežje - BIO

brezžičnih lokacijah za dostop
do interneta
- vzpodbujanje uporabe BIO

večja mobilnost zaposlenih,
informiranost zaposlenih
- višja izkoriščenost omrežja

- drugi viri za izvajanje
javne službe

Izobraževanje profesorjev in
asistentov na področju
uporabe IKT – informacijsko
komunikacijske tehnologije

- priprava informativnega
gradiva
- organizacija usposabljanj

- večja izraba IKT
- poenostavljena in hitra
komunikacija med študenti in
visokošolskimi učitelji ter
upravo fakultete
- poenostavitev dela učiteljev
in sodelavec

- drugi viri za izvajanje
javne službe

Uvedba orodij za podporo
izobraževalnemu in
projektnemu delu

- nabava ustreznih
programskih orodij (SPSS)
- nabava nove računalniške
opreme
- zamenjava dotrajane
informacijske opreme

- večja informacijska podpora
(15 novih računalnikov, 3
LCD, 2 tiskalnika, drugo)
- večji nabor znanja

- proračun RS
- drugi viri za izvajanje
javne službe

4.8
4.8.1

Nacionalno pomembne naloge – 57. člen uredbe
Skrb za slovenščino

Ena prednostnih nalog na področju skrbi za slovenščino v letu 2006 je ustanovitev slovenistične
univerzitetne katedre ter priprava celovitega programa slovenističnih vsebin na novoustanovljenem
Centru za jezike in medkulturno komunikacijo UP. Ta bo zajemal programe slovenščine kot tujega
jezika, preverjanja znanja slovenščine ter različne oblike usposabljanja na področju slovenskega
jezika (različni strokovni jeziki, kreativno pisanje itd.) v okviru vseživljenjskega učenja. Tudi sicer
program skrbi za slovenščino predvideva povezovanje različnih članic UP.

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

UP ZRS, UP FHŠ, UP PEF
Ustanovitev
slovenistične
univerzitetne katedre

Sprejem pravilnika o
organizacijskih enotah UP

Konstituiranje katedre

Razvojne naloge po uredbi

Priprava
slovenističnega
programa za Center za
jezike in medkulturno
komunikacijo UP

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

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

- razvojne naloge po uredbi,
- evropski programi in skladi,
- proračun RS,
- proračun lokalne skupnosti,
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe (šolnine),
- drugi viri

UP FHŠ
Organizacija
slovenističnih
seminarjev v okviru
vseživljenjskega
izobraževanja

Izvedba serije predavanj za
strokovnjake z medijskega
področja

30 udeležencev

- razvojne naloge po uredbi,
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

Organizacija lektorata
slovenskega jezika

Organizacija in izvedba
lektorata slovenskega jezika
na Univerzi Ca' Foscari v
Benetkah

10 udeležencev

- razvojne naloge po uredbi,
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- proračun lokalne skupnosti

Soorganizacija tečajev
slovenskega jezika na
Slovenski obali

Izvedba Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
Slovenski obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!«

50 udeležencev

- razvojne naloge po uredbi,
- drugi viri (MZZ – Urad za
Slovence v zamejstvu in po svetu),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe (šolnine)
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Soorganizacija
znanstvene konference
s področja slovenistike

Soorganizacija konference
Medkulturnost pri poučevanju
slovenskega jezika in
književnosti

80 udeležencev

- proračun RS,
- proračun lokalne skupnosti,
- drugi viri

UP TUR
Razvoj
turistične
terminologije
v
slovenskem jeziku

Priprava strokovnih podlag

Priprava
slovarja
posvetovanje

in

Razvojne naloge po uredbi

UP ZRS
Nadaljevanje s tečaji
slovenskega jezika na
Slovenski obali

Izvedba poletnih tečajev
slovenskega jezika na
Slovenski obali

50 udeležencev

- proračun RS (MVZT:
6.200.000,00 SIT),
-drugi viri (MZZ – Urad za
Slovence v zamejstvu in po svetu)

Preverjanje znanja
slovenščine

Izvedba izpitov iz znanja
slovenščine

20 udeležencev

- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
(24.000,00 SIT/izpit)

Znanstvena konferenca
s področja slovenistike

Izvedba konference
Medkulturnost pri poučevanju
slovenskega jezika in
književnosti

80 udeležencev

- proračun RS,
- proračun lokalne skupnosti,
- drugi viri

UP FM
V okviru nacionalno pomembnih nalog, ki so opredeljene kot skrb za slovenščino, visokošolsko
prijavno-informacijsko službo, mentorstvo za individualno izpopolnjevanje štipendistov RS na podlagi
dvostranskih meddržavnih pogodb, komisija za kakovost ipd., se namerava UP FM intenzivneje
vključevati v delo Nacionalne komisije za kakovost visokega šolstva.

4.8.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

VPIS v letu 2006 še ne bo izvedla prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijskem letu
2006/2007, saj načrtovane priprave v letu 2005 na samostojno izvedbo celotnega prijavnosprejemnega postopka niso bile izpeljane, ker niso bila zagotovljena potrebna finančna sredstva.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov in državljanov iz držav EU v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov UP bo tudi letos izvedla Visokošolska prijavno-informacijska služba
Univerze v Ljubljani (VPIS UL).
UP je že večkrat opozorila ustanovitelja o potrebi vzpostavitve samostojne visokošolske prijavnoinformacijske službe na UP ali ustanovitve visokošolske prijavno-informacijske službe na državni
ravni.
VPIS bo v letu 2006 izvedla prijavno-sprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega
državljanstva in tujih državljanov (iz držav, ki niso članice EU) v 1. letnik dodiplomskih študijskih
programov UP v študijskem letu 2006/2007. Hkrati načrtuje UP v letu 2006 tudi izpeljavo priprav na
samostojno izvedbo celotnega prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijskem letu 2007/2008 in
izvedbo prijavno-sprejemnega postopka v VPIS v letu 2007.
Izvedbene naloge v 2006 so naslednje:
Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Celovito poznavanje prijavnosprejemnega postopka za vpis.

Spremljanje in spoznavanje
celotnega prijavnosprejemnega postopka za
vpis.

Informiranje članic, organov in
komisij UP ter potencialnih
kandidatov za vpis.

Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem postopku

Skrbništvo nad spletno stranjo
VPIS.

Ažurno objavljanje informacij
na spletni strani VPIS.
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Predvideni viri
financiranja

Proračun RS,
viri članic iz študijske

in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske
programe UP.

Izvedba prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov v št. l. 2006/2007.

Priprave na samostojno
izvedbo prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v št. l.
2007/2008.

4.8.3

dejavnosti

Informiranje kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske
programe UP.

Pomoč kandidatom pri vseh
vprašanjih glede prijavnosprejemnega postopka in
možnostih vpisa v dodiplomske
študijske programe UP.

Izdelava rokovnika prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov
2006/2007.

Sprejem rokovnika prijavnosprejemnega postopka za vpis
2006/2007 na Senatu UP.

Organizacija informativnega
dneva za tuje državljane, ki so
zainteresirani za študij na UP.

Izvedba informativnega dneva
za tuje državljane.

Izvedba postopkov
priznavanja za namen
nadaljevanja izobraževanja
tujih državljanov v 1. l.
dodiplomskega študija UP

Izdaja odločb o priznavanju za
namen nadaljevanja
izobraževanja

Izvedba prvega roka prijavnosprejemnega postopka za
vpis tujih državljanov
(sprejemanje in obdelava
prijav, komunikacija s
kandidati, izvedba izbirnega
postopka, priprava sklepov,
obravnava pritožb).

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

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

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

Priprava elaborata za
delovanje VPIS.

Elaborat o delovanju VPIS.

Sodelovanje z VPIS UL pri
spoznavanju vseh faz
prijavno-sprejemnega
postopka.

Pridobitev vseh potrebnih
informacij za samostojno
izvedbo prijavno-sprejemnega
postopka za vpis v št. l.
2007/2008.

Spoznavanje informacijskega
sistema VPIS.

Celovito poznavanje
informacijskega sistema VPIS.

Usposabljanje novo
zaposlenega sodelavca v
VPIS (spoznavanje vseh faz
prijavno-sprejemnega
postopka).

Usposobljen sodelavec pred
začetkom prijavnosprejemnega postopka za vpis
v št. l. 2007/2008.

Usposabljanje skupine
študentov za šifriranje in vnos
podatkov iz prijavnih
obrazcev.

Usposobljena skupina
študentov pred začetkom
prijavno-sprejemnega postopka
za vpis v št. l. 2007/08.

Pisarna za študentske domove

UP SD opravlja dejavnost študentskih domov in Pisarne za študentske domove, ki preverja splošne
pogoje študentov za subvencioniranje bivanja na razpisanih študentskih ležiščih. Sodeluje z dijaškimi
domovi v Kopru, Izoli in Portorožu ter z zasebniki, pri katerih ima nastanjene študente. V vseh teh
letih je v študentskih domovih del svoje mladosti preživela skoraj tretjina študentov. Poleg
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zagotavljanja kakovostnega bivalnega standarda in delovnega okolja, ki predstavljata pogoj za
izvajanje študija, najpomembnejše področje dela predstavlja strokovno delo s študenti.
Dejavnost Študentskih domov v veliki meri opredeljuje vpetost v okolje, v katerem je potrebno
koordinirati komunikacijo med različnimi subjekti: študenti, njihovimi starši oziroma skrbniki, delavci,
občinami in uradi, s katerimi poslujejo, državo, ki postavlja pogoje, Študentsko organizacijo Univerze
na Primorskem in poslovnimi partnerji.
Problem pridobitve možnosti bivanja v domu je že dolgo prisoten in je tesno povezan z vprašanjem
stanovanjske politike v državi. Delovanje mladih izobražencev je ogroženo, saj stanovanj zanje
primanjkuje. V tem smislu sta študentski dom in študentska pisarna zelo pomemben socialni transfer,
preko katerega država in Univerza na Primorskem študentom omogočata nastanitev. Z naraščanjem
števila študentov in večjo dostopnostjo študija invalidom, naraščajo tudi potrebe po prilagajanju
posebnim potrebam gibalno oviranim študentom.
Skladno z rastjo števila študentov, ki študirajo na najmlajši univerzi, raste tudi število mladih
raziskovalcev, bodočih profesorjev in mednarodnih študentov, ki del svojih študijskih obveznosti ali
praktično usposabljanje opravljajo pri nas. Univerza poskuša ob vseh redno nastanjenih študentih
zagotoviti bivanje tudi tem posameznikom. Ob tem skrbi tudi za nastanitev tistih študentov, ki v
poletnih mesecih pridejo k nam na tečaje slovenskega jezika.
Pisarna za študentske domove ima sedež v Kopru na Santorijevi ulici 7. Kolektiv UP ŠD ima
zaposlene le štiri ljudi, nekatere storitve pa izvajajo zunanji izvajalci. Študentska ležišča so
razporejena po vseh treh obalnih občinah in sicer v:
-

Študentskem domu Portorož,
Dijaškem domu Koper,
Dijaškem domu Portorož,
Dijaškem domu Izola in
pri zasebnikih.

Dejstvo je, da je posteljnih kapacitet in študentskih domov za potrebe študija na UP premalo (50%
vlog je zavrnjenih) in po ocenah tudi 170 predvidenih novih načrtovanih ležišč za Koper iz predvidenih
sredstev ne bo zadovoljevalo teh potreb. Zato bo osnovni cilj povečanje načrtovanih postavk v skladu
z razvojem in potrebami.

4.9
4.9.1

Univerzitetni šport
Obstoječe stanje športa na UP

Na Univerzi na Primorskem sledimo nacionalnemu programu visokega šolstva in uredbi o financiranju
visokošolskih zavodov, kar daje univerzitetnemu športu posebno mesto. Uredba pojmuje športno
vadbo kot obštudijsko dejavnost, ki je za študente prostovoljna.
Trenutno je športna vadba še sestavni del študijskih programov, ki ju izvajata UP Fakulteta za
humanistične študije Koper in UP Pedagoška fakulteta Koper. Študenti UP Fakultete za management
Koper, UP Turistice – Visoke šole za turizem Portorož ter UP Visoke šole za zdravstvo Izola športne
vadbe nimajo v programu. V zadnjih letih smo uresničili prizadevanja študentov in športnih pedagogov
UP, da se organizacijsko združi program redne športne vadbe in program rekreativne vadbe. V ta
namen je bila ustanovljena Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP), ki deluje v sklopu
Študentske organizacije UP (ŠOUP). Na UŠZP se pripravljajo programi, zbirajo se sredstva (UP,
ŠOUP, javni razpisi), operativno deluje (prijave, urniki, razporedi, vplačila prispevkov,…) pri izvedbi,
skrbi za promocijo, finančno in materialno ureja vse, kar je povezano z vadbo, tekmovanji in
prireditvami. UŠZP je organizator med-fakultetnih športnih tekmovanj in državnih prvenstev, je članica
Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA), ki na nacionalnem nivoju sedaj združuje vse tri
univerzitetne športne zveze. Preko nacionalne univerzitetne zveze je UŠZP tako po vertikali članica
vseh pomembnejših nacionalnih športnih združenj (OKS,…), kakor tudi evropskih (EUSA) in svetovnih
(FISU) univerzitetnih športnih združenj. Pripravlja se elaborat za ustanovitev Centra za šport UP (CŠ
UP), ki bo združil vire financiranja in dejavnosti športa na ravni univerze.
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Pri oceni stanja športa na UP ugotavljamo, da je udeležba študentk in študentov pri večini športnih
programov zelo skromna. Vzroke za tako stanje gre iskati predvsem v dejstvu, da nimamo lastnih
vadbenih prostorov, kjer bi lahko izvajali športne vsebine ob urah, ko imajo študentke in študentje
prosti čas. Pri tečajnih oblikah športnih aktivnostih in tistih, ki so sezonskega značaja, je vzrok za
skromno udeležbo prav gotovo problem opreme in rekvizitov (kolesa, rolerji, loparji, čolni, deske za
jadranje in smučanje, smučke…), ki so vezani na večji finančni vložek posameznika. Nekoliko večji
interes in udeležbo je opaziti pri medfakultetnih tekmovanjih in na športno zabavnih prireditvah.

4.9.2

Srednjeročno obdobje

V tem obdobju moramo v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo in študentsko organizacijo UP
oblikovati podlage za ustanovitev CŠ UP in rešiti problem vadbenih prostorov, saj je to osnova za
pripravo in izvedbo večine športnih programov.
Cilji športne dejavnosti univerze v srednjeročnem obdobju so zlasti:
-

ustanoviti CŠ UP,
pridobiti svoje pokrite vadbene površine na vseh lokacijah, kjer članice izvajajo pedagoški proces,
pridobiti vadbene površine na prostem (ŠRC BONIFIKA – za tenis, atletiko, ob morju – za vodne
športe,…)
ponuditi nove športne aktivnosti v tečajnih oblikah,
ponuditi nove športne aktivnosti sezonskega značaja,
dati pobude za nove oblike tekmovanj in srečanj med univerzami v sosednjih državah (liga –
košarka, odbojka, nogomet med
univerzami na prostoru ALPE ADRIA),
obnavljati in nabavljati nove rekvizite in opremo (kolesa, rolerji, loparji, smučke, jadralne deske,
jadrnice, potapljaško opremo…).

V tem obdobju je potrebno v celoti realizirati načrtovane športne vsebine, obenem pa je nujno v
celotnem obdobju vzpodbujati študentke in študente za čim večjo udeležbo pri športnih aktivnostih.
Obdobje prilagajanja novim trendom in potrebam prinaša nove športne vsebine, vključene v:
-

osnovni športni program (adrenalinski športi, nordijska hoja, plezanje, borilne veščine, orientacija,
lokostrelstvo, baseball, golf ….),
v izobraževalni športni programi ( inštruktorji, vaditelji, učitelji, trenerji, sodniki…),
tekmovalni program univerzitetnih lig in prvenstev,
športno zabavni program,
program univerzitetnih reprezentanc ( sodelovanja in udeležbe na različnih mednarodnih
univerzitetnih prvenstvih…. ).

Ob predvidenem razvoju se bo ustrezno povečala tudi potreba po redno zaposlenih strokovnjakih,
honorarnih in zunanjih sodelavcih ter volonterjih. Prav tako bodo ustrezno naraščale materialne in
finančne potrebe univerzitetne športne dejavnosti.

4.9.3

Kratkoročni program in razvoj univerzitetnega športa 2006 - 2007

V najkrajšem obdobju je potrebno ustrezno rešiti problem vadbenih prostorov. Rešitev, ki je trenutno
najbližja (september 2006) in najbolj uresničljiva, je telovadnica ob novi osnovni šoli na Bonifiki, ki
lahko zaradi funkcionalnosti in velikosti zadovolji potrebe osnovne šole (predvsem v dopoldanskem
času) in potrebe UP (predvsem v popoldanskem in večernem času).
V času do zagotovitve ustreznih prostorskih zmogljivosti so cilji usmerjeni zlasti v:
-

koriščenje kapacitet, ki smo jih do sedaj zasedali v telovadnicah in drugih vadbenih prostorih za
redno rekreativno vadbo in tekmovalni program,
organizacijo aktivnosti v tečajnih oblikah,
organizacijo sezonskih aktivnosti,
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-

nabavo čim več rekvizitov in opreme (kolesa, rolerji, loparji, smučke….).

Tabela 22: športni program UP v letu 2006
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FINANCIRANJE
OSNOVNI
PROGRAM
DEJAVNOSTI

DRUGI STROŠKI
VADBENI
PLAČNIK
PROSTORI

KOŠARKA
ODBOJKA

2.756

SEZONSKE AKTIVNOSTI

TEČAAJNE OBLIKE

REDNA VADBA

MALI NOGOMET
AEROBIKA

1.000

PLAVANJE

750

FITNESS

200

TENIS

400

PLAVANJE

750

PLES

280

UŠZP,
ŠOUP
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

STROKOVNO
PLAČNIK
VODENJE

OPREMA

profesor,
zunanji sodel.

300
(žoge,mreže)

500
(zun.sodel.)
50
(zun.sodel.)
700
(zun.sodel.)

UP

(žoge,kolesa,
loparji,najem:čolni,kolesa,…)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
300
ŠOUP,
(uteži,
udeleženci naprave)

PLAČNIK

UŠZP,
ŠOUP

UP

50
(žogice)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

profesor,
zunanji sodel.

UP

100
(deske,črvi)

UP

300
(zun.sodel.)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

SMUČANJE

profesor,
zunanji sodel.

UP

DESKANJE

100
(zun.sodel.)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

KOLESARJENJE

profesor,
zunanji sod.

UP

POHODNIŠTVO
NORDIJSKA
HOJA

50
(zun.sodel.)

SMUČANJE

50
(zun.sodel.)

DESKANJE

50
(zun.sodel.)

RAFTING

50
(zun.sodel.)

ODBOJKA NA
MIVKI

50
(najem
igrišča)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

50
(zun.sodel.)

150
(namestitev,
sm.vozovn.)
150
(namestitev,
sm.vozovn.)
200
(najem koles)
100
(najem palic)

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
100
ŠOUP,
(avt. prevoz)
udeleženci
100.000
(avt. prevoz)
100
(avt. prevoz)

100
(rafti)

UŠZP,
50
ŠOUP,
(žoge)
udeleženci

PLAČNIK

UP

profesor,
zunanji sodel.

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

(prevozi,
sodniki,dresi,namestitve,
sm.vozovnice,
medalje,
nagrade,

UŠZP,
100
ŠOUP,
(avt. prevoz)
udeleženci

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

ŠPORTNO ZABAVNI PROGRAM
ČISTA DESTKA

500

UŠZP,
ŠOUP

BELA ČISTA
DESETKA
CVETOČA ČISTA
DESETKA

100

MOKRA ČISTA
DESETKA

100

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

profesor,
UP
zunanji sodel.

1.000

profesor,
UP
zunanji sodel.

100

profesor,
UP
zunanji sodel.

200

profesor,
UP
zunanji sodel.

200

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

800
900
600
600

UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

TEKMOVALNI PROGRAM
UNIVERZITETNA LIGA

1.104

UŠZP

profesor,
zunanji sodel.

UP

150.

UNIVERZITETNA
PRVENSTVA

200
(najem
igrišč)

UŠZP

profesor,
zunanji sodel.

UP

300.

UNIVERZITETNE EKIPE

100

UŠZP,
ŠOUP,
600
udeleženci
UŠZP,
500
ŠOUP,
(prevozi)
udeleženci

PROGRAM UNIVERZITETNIH EKIP REPREZENTANC
evropsko prvenstvo v odbojki (nizozemska)
evropsko prvenstvo v rokometu (francija)
500
UP,UŠZP, 5.000
UP,UŠZP,
UŠZP
100
(dresi,
ŠOUP,
(prevozi,
ŠOUP,
trenerke,..)
udeleženci namestitve)
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UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci
UP,UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

UP,UŠZP,
ŠOUP,
udeleženci

TEČAJ ZA PRIDOBITEV
NAZIVA TRENER
TEČAJ ZA PRIDOBITEV
NAZIVA SODNIK

kotizacije

300

kotizacije

150

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
UP,UŠZP, ŠOUP,
udeleženci
UP,UŠZP, ŠOUP,
udeleženci

Komentar:
Univerza na Primorskem bo, izhajajoč iz »Tabele 22«, v okviru financiranja univerzitetnega športa
(1% proračunskih sredstev za študijsko dejavnost 2006) sodelovala pri zagotavljanju ustreznega
strokovnega vodenja rednih, sezonskih in tečajnih športnih dejavnosti za študente, sofinancirala bo
nabavo osnovne opreme za izvajanje teh dejavnosti, sodelovala pri organizaciji in financiranju
tekmovanj, mednarodnih prvenstev ter izobraževanj v okviru športne dejavnosti na UP.
Študentski svet Univerze na Primorskem obravnava predlagani program univerzitetnega športa UP
na eni svojih naslednjih sej v letu 2006. Mnenje ter predloge k programu posreduje UP in so priloga
LPD UP za leto 2006.

4.10 Interesna dejavnost študentov
4.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Pretežni del interesnih dejavnosti študentov se na UP odvija preko Študentske organizacije UP, na
posameznih članicah pa preko društev študentov (UP FHŠ – Društvo H-UM, UP FM – Društvo
ŠTORM, UP PEF - Društvo SIRENA, UP Turistica – Društvo DoŠT, UP VŠZI – Društvo Alcatraz).
Cilj zagotavljanja interesnih dejavnosti študentov na UP je vzpodbujanje študentov za pridobivanje
dodatnih znanj in veščin pri neformalnem izobraževanju. Udejstvovanje študentov v interesnih
dejavnosti pomeni za študenta dobro dopolnitev teoretičnih znanj in njihovo uporabo.

Kratkoročni prednostni
cilji univerze

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Informiranje študentov o
možnostih vključevanja v
interesno dejavnost na UP

Izdelava spletne informacijske
predstavitve, ki bo na enem
mestu zagotavljala celoten
pregled na interesno
dejavnostjo študentov na UP

- večja informiranost študentov
na UP,
- povezovanje študentov med
članicami in večja preglednost
ponujenih dejavnosti

Koordiniranje medfakultetnih in
univerzitetnih dejavnosti

Vzpostavitev programskega
sveta na ravni UP

- izdelava univerzitetnega
programa interesnih dejavnosti,
- usklajena in racionalna
izvedba dejavnosti na članicah
UP

Izvedba športnih aktivnosti

Organizacija prireditev: Čista
desetka, univerzitetna liga,
izleti, pohodi

- vključevanje študentov v
športne aktivnosti,
- druženje in spoznavanje
študentov,
- spodbujanje delovanja
športnih ekip

Izvedba družabnih aktivnosti

Organizacija prireditev:
brucovanje, srečanja s
pedagoškimi delavci, različna
družabna srečanja

- večja povezanost študentov,
- izboljšanje sodelovanja med
študenti in pedagoškimi delavci

Izvedba aktivnosti na področju
izobraževanja in kulture

Organizacija prireditev:
okrogle mize, delavnice,
seminarji, strokovne
ekskurzije

- pridobivanje dodatnih znanj,
- visoka udeležba študentov

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS

Proračun RS,
drugi viri

4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev je na svoji 1. izredni seji dne 11. 01. 2006 sprejel program dela za leto
2006, v katerem želi izpeljati naslednje naloge v okviru interesnih dejavnosti:
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Druženje: medsebojni odnosi: upravljanje s skupnim prostorom, organizacija srečanj-druženj
stanovalcev ob večerih (spoznavne zabave, valentinovo, pustovanje,...), spodbujanje strpnosti med
stanovalci, medsebojna pomoč, turnir taroka, šaha, tisk majic, internetni php-forum korotancev,
proučitev-ustanovitev društva stanovalcev, skupna slika/almanah stanovalcev, stalni sestanki z
vabljenimi vsemi stanovalci, čestitke za rojstne dneve...
Šport: dokončna ureditev fitnesa, organizacija turnirjev (mali nogomet, odbojka, pikado, badminton,
namizni tenis...
Kultura: ustvarjalne delavnice, razstave na hodnikih ŠD Portorož, filmski večeri...
Izobraževanje: organizacija potopisnih in drugih predavanj, sodelovanje z vladnimi in nevladnimi
organizacijami...
Za boljše obveščanje, bo Študentski svet stanovalcev poskusil pridobiti lastno oglasno tablo in
nabiralnik za predloge, želje..., ravno tako pa bo oblikoval php forum in odprl e-mail račun.
Poleg tega bo Študentski svet stanovalcev sproti ugotavljal potrebe in želje stanovalcev in temu
primerno prilagajal svoje delovanje.
Sredstva za realizacijo obštudijske dejavnosti študentov zagotavlja MŠZŠ (v vrednosti 800 SIT na
študenta), sredstva pa se bo poskušalo pridobivati tudi s strani samih stanovalcev, raznih
sponzorjev...

Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Organizacija srečanj, druženj

Srečanja, druženja (spoznavni
žur, pustovanje,...)

Medsebojno spoznavanje,
boljši odnosi

Upravljanje s skupnim
prostorom

Upravljanje s skupnim
prostorom

Čim boljša izkoriščenost
skupnega prostora

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Boljša obveščenost
stanovalcev

Tisk majic

Tisk majic

Boljša povezanost, pripadnost

Skupno fotografiranje/almanah

Skupno
fotografiranje/almanah

Boljša povezanost, pripadnost

Dokončna ureditev fitnesa

Dokup opreme, določitev
pogojev uporabe

Več ukvarjanja s športom,
zdravo življenje

Organizacija turnirjev (mali
nogomet, namizni tenis, šah,
tarok,...)

Organizacija in izvedba
turnirjev

Boljša povezanost, pripadnost,
zdravo življenje

Ustvarjalne delavnice

Izvedba ustvarjalnih delavnic

Stalne razstave v skupnih
prostorih ŠD Portorož

Organizacija raznih predavanj

Izvedba raznih predavanj

Neformalno pridobivanje novih
znanj

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri

Ni finančnega bremena

Drugi viri

4.11 Druga dejavnost univerze
4.11.1 Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP)
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v
letu 2006

• Usposabljanje učiteljev v
bilateralnem projektu
Proteus
• Vzpostavitev centra in
preizkus multimedijskega
pristopa učenja jezikov
• Spodbujanje in promocija za

Pilotna faza projektov: Jeziki
kot most k medsebojnemu
razumevanju in
sporazumevanju, L6-60851510-04 aplikativni projekt
MŠZŠ, CRP: 2001-2006/04:
Jeziki kot kulturna kohezija in
človeški kapital
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Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

do oktobra 2006, zaključek
pilotiranja v sodelovanju s
ŠOUP,

projekti ŠOUP (Arbre à
palabre), članarina,
aplikativni projekti,

učenje najmanj 5 tujih jezikov,
s posebnim poudarkom na
evropskih jezikih

prispevki gospodarstva
in zainteresiranih
uporabnikov,

jezikovno učenje
• Učenje in promocija
slovenščine kot tujega
jezika,
• Urjenje in uporaba
medkulturnih
komunikacijskih modulov
Širjenje nabora tujih jezikov in
promocija večjezičnosti
• Mednarodne povezave
centrov
• Mednarodni certifikati
Širjenje nabora tujih jezikov in
promocija večjezičnosti

prispevki ambasad in
kulturnih centrov tujih
držav,
Organizacijska enota UP:
univerzitetni center

medkulturni moduli
posameznih jezikovnih okolij,
tuji jeziki za študente UP vseh
treh stopenj in slovenščina za
tuje državljane (Socrates
Erazmus),
delovanje kot organizacijska
enota UP (2006 /07) v
sodelovanju s ŠOUP

Član združenja CercleS

vstop v mednarodno mrežo
CercleS kot enota UP (2006 /
07)

sredstva iz sporazuma
med posameznimi
uporabniki / članicami
(glede na število
študentov izbirnih vsebin
študijskega programa),
prispevki ambasad in
kulturnih centrov tujih
držav,
sredstva Socrates
Erazmus (EU projekt
CMEPIUS) in razvojne
naloge po uredbi,

Komentar:
Učenje jezikov izhaja iz splošnih družbenih, predvsem pa individualnih potreb posameznika, ki se
neprestano dopolnjujejo in spreminjajo. V procesu učenja jezikov si učeči se z lastno dejavnostjo, od
ponujenega sistema neodvisno akcijo, njegovi stopnji razvoja ustrezno oblikuje strukturiranost
sporazumevalne razsežnosti družbenega sveta, ki ga obdaja. Pri tem prevzema odgovornost za svoje
dosežke in lastno učno pot. Učiteljeva vloga in odgovornost je, da učečemu se ponudi ustrezno okolje,
opremljeno z najboljšimi orodji in učnimi viri, ki so privlačni in zanimivi, ga pri učenju usmerja in mu
pomaga, če za pomoč zaprosi. Učeči se orodja in vire izbira sam, kajti v njem se poraja radovednost
in motivacija za samostojno delo. Tak »laboratorij« sodobnih informacijskih orodij za posredovanje
vsebin je CJMK. V njem nastaja interakcija, komunikacija in ustvarjalna klima za učenje jezikov. Nova
okolja in metode poučevanja jezikov služijo skupnim ciljem novega pojmovanja učenja: vzgojiti
samostojnega, neodvisnega, ustvarjalnega in odgovornega udeleženca v procesu izobraževanja. Cilji
integriranega poučevanja osnovnega standarda tujih jezikov po Evropskih smernicah za jezikovno
izobraževanje so predvsem:
-

Spodbujati večjezičnost študentov UP, vzgajati njihovo samostojnost v procesu učenja in
individualizacijo njihove učne poti.

-

Vzgojiti odgovornost študentov do lastnega učenja, (samo) vrednotenja in izbire učne poti s
pomočjo inštrumenta samopreverjanja in didaktičnih postopkov (metode dela, oblike učenja,
jezikovni portfolijo).

-

Ponuditi individualizirano učenje jezikov s pomočjo zanimivih in sodobnih učnih virov ter omogočiti
različen tempo učnega procesa (individualizacija napredovanja, preverjanja, dolžina posameznih
korakov do ciljne jezikovne ravni).

-

Ovrednotiti dosežke študentov v sistemu študijskega kurikula (s krediti, v obliki veljavne listine, kot
sestavni del izbirnih vsebin študijskega programa).

-

Oblikovati okolje največjega dostopa do vseh virov učenja jezikov na enem mestu (tiskana
gradiva: od učbenikov do slovarjev, enciklopedij; internetne baze podatkov, avdio in video
posnetki, revije in časopisi).

-

Spodbuditi večjezičnost stroke, raziskav in mednarodnega sodelovanja UP (vseživljenjsko učenje
jezikov za učitelje, raziskovalce, druge sodelavce univerze).

4.11.2 Ameriški kotiček Koper (AK)

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani
rezultati v letu 2006

1. Vzpostavitev knjižnih in

1. Katalogizacija knjižnih in elektronskih

1. Vzpostavljene knjižne in
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Predvideni viri
financiranja

elektronskih zbirk

zbirk – dokler vodja AK nima primerne
izobrazbe bo za to treba najeti
zunanjega sodelavca; treba je tudi
speljati postopek, po katerem se AK
registrira kot nova »knjižnica« v
slovenskem knjižničnem sistemu;
2. Naročilo ameriških revij preko
posredniškega podjetja prek javnega
naročila male vrednosti;
3. Naročilo novih gradiv, ki jih skladno s
krovnim sporazumom enkrat letno
priskrbi Veleposlaništvo ZDA – seznam
literature se pripravi na podlagi
povpraševanja obiskovalcev AK in
predlogov članic UP;
4. Izobraževanje za bibliotekarski
strokovni izpit;
5. Uvajanje osebe za nadomeščanje
vodje v času odsotnosti.

elektronske zbirke.
2. Naročene revije.
3. Razširjena knjižna zbirka.
4. Vodja AK ima opravljen
bibliotekarski strokovni izpit.
5. Usposobljena oseba, ki
bo nadomeščala vodjo v
času odsotnosti.

2. Informiranje študentov in
širše javnosti o ZDA in
možnostih študija v ZDA

1. Informiranje obiskovalcev preko gradiv
v AK (knjige, revije, elektronske baze);
osebno svetovanje uporabnikom – vodja
se bo morala izobraziti na področju
svetovanja študentom o možnostih
študija v ZDA; izobraževanje bo potekalo
v sodelovanju z veleposlaništvom;
2. Informiranje osebja UP o štipendijah v
ZDA – sodelovanje z veleposlaništvom.

1. Boljša informiranost širše
javnosti o ZDA, boljša
informiranost študentov o
možnostih študija v ZDA.
2. Boljša informiranost
akademskega osebja o
možnostih
izobraževanja/raziskovanja
v ZDA.

3. Razviti medinstitucionalno
sodelovanje doma in v tujini

1. Vzpostaviti sodelovanje s članicami
UP, drugimi viskošolskimi institucijami
na Obali (UL FPP, Gea College),
srednjimi šolami na Obali (njihovi dijaki
so potencialni uporabniki AK in študenti
UP), tržaško univerzo z namenom, da
si AK pridobiva svoje obiskovalce in
občinstvo (glej tudi cilja 4 in 5) in da
pride do sodelovanja pri pripravi
programa spremljevalnih dejavnosti
(glej tudi cilj 5);
2. Vzpostaviti sodelovanje z
institucijami, ki že sodelujejo z ZDA, z
namenom, da pride do izmenjav pri
pripravi programa spremljevalnih
dejavnosti (glej tudi cilj 5);
3. Vzpostaviti sodelovanje z Ameriškimi
kotički drugod po Evropi z namenom,
da pride do izmenjave izkušenj in
sodelovanja pri pripravi programa
spremljevalnih dejavnosti (glej tudi cilj
5);
4. S pomočjo Veleposlaništva ZDA v LJ
vzpostaviti sodelovanje z ameriškimi
univerzami ter kulturnimi, raziskovalnimi
in drugimi institucijami v ZDA z
namenom, da pride do sodelovanje na
področju izobraževanje, raziskovanje in
kulture med UP oz. Slovenijo in ZDA.

1. Dobro razvito
sodelovanje z
visokošolskimi institucijami
na Obali in po Sloveniji.
2. Dobro razvito
sodelovanje s kulturnimi
inštitucijami po Sloveniji;
izmenjava programa.
3. Dobro razvito
sodelovanje z drugimi AK
in izmenjava programa ter
dobre prakse.
4. Boljša prepoznavnost
UP v ZDA.

4. Identifikacija zainteresirane
javnosti in njenih potreb,
pridobitev občinstva in
obiskovalcev AK

1. Vzpostaviti bazo podatkov o
obiskovalcih in občinstvu AK z
namenom, da se ob koncu leta izvede
anketa o željah in potrebah
zainteresirane javnosti, na podlagi
katere se pripravi okvirni program
spremljevalnih dejavnosti za l. 2007 in
analizira struktura občinstva, ki zahaja v
AK;
2. Izdelava promocijskih gradiv o AK
(knjižno kazalo, zgibanka) – stroške
krije veleposlaništvo;
3. Izdelava in vzdrževanje spletnih
strani.

1. Vzpostavljena lastna
baza podatkov, izvedena
anketa, pridobljene
povratne informacije s
strani obiskovalcev,
pridobljeni podatki o
strukturi obiskovalcev AK.
2. Izdelana promocijska
gradiva.
3. Izdelane spletne strani.
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Veleposlaništvo
ZDA,
lastni viri,
proračun RS,
pogodbena
sponzorstva
donatorstva iz
gospodarstva,
mednarodni
projekti…

5. Priprava in izvedba
kakovostnega programa
spremljevalnih dejavnosti

1. Zasnova in izvedba slavnostnega
odprtja AK;
2. Sodelovanje z veleposlaništvom in
drugimi slovenskimi in tujimi
institucijami z namenom realizacije
programa;
3. Organizacija in izvedba dogodkov
(moderiranje, obveščanje javnosti ipd.);
4. Gostinska dejavnost (doseči je treba
dogovor, kdo jo bo izvajal, in dogovor
tudi formalizirati).

1. Začetek delovanja AK.
2. Dobro razvito
medinstitucionalno
sodelovanje.
3. Izvedenih cca 20
dogodkov.
4. Delovanje gostinske
ponudbe.

6. Ustvariti prepoznavno
medijsko podobo AK

1. Komuniciranje s primorskimi in
slovenskimi mediji (tiskovne
konference, sporočila za javnost, ipd.) z
namenom, da AK postane prepoznaven
v primorskem in slovenskem prostoru in
tako laže pridobi lastno občinstvo;
2. Spremljanje objav v medijih.

1. Prepoznavna medijska
podoba AK.

Komentar:
V prvem letu delovanja bo Ameriški kotiček (AK) v skladu s pravilnikom o delovanju vzpostavil knjižne
in elektronske zbirke iz virov ameriških baz podatkov (katalogizacija gradiv), nudil informacije o ZDA
ter brezplačen dostop do knjižnih in elektronskih zbirk ter interneta najširšemu krogu uporabnikov,
svetoval študentom in osebju UP o možnostih študija v ZDA ter v sodelovanju z Veleposlaništvom
ZDA v Ljubljani in drugimi institucijami prirejal tematske večere oz. dejavnosti, ki bodo predstavili
kulturo in družbo ZDA. V dogovoru z Veleposlaništvom ZDA bo program spremljevalnih dejavnostih
oblikovan v večji meri za mesec ali dva vnaprej, v prihodnjih letih pa bo okvirni program pripravljen za
daljše časovno obdobje (predvidoma eno leto).
Da bi lahko zagotovili kakovostno izvajanje zgoraj omenjenih dejavnosti, se bo vodja AK izobraževala
na področju bibliotekarstva (priprava na strokovni bibliotekarski izpit) in svetovanja s področja
visokošolskega izobraževanja v ZDA (izobraževalni programi Veleposlaništva ZDA v LJ).
Kratkoročni (tj. enoletni) cilji delovanja AK so postati prepoznavno kulturno-informacijsko središče v
regiji, pridobiti svoje občinstvo tako med študentsko kot širšo populacijo ter razviti dobro sodelovanje
tako s članicami UP kot z drugimi slovenskimi institucijami. Tovrstno sodelovanje nam bo namreč
omogočilo, da kotiček prireja dogodke, ki so vsebinsko zanimivi za članice UP, in da razvije kulturne
izmenjave s tistimi slovenskimi institucijami, ki že sodelujejo z ZDA. Ker AK nima le dokumentarne in
promocijske, temveč tudi izobraževalno vloge, je v prvem letu treba vzpostaviti sodelovanje tudi z
drugimi visokošolskimi zavodi na Obali, s srednjimi šolami in s tržaško univerzo.
Če naj AK postane tudi osnova za razvoj študija amerikanistike na UP, potem se mora na dolgi rok
razviti v osrednjo referenčno knjižnico za angleški jezik in ameriško civilizacijo na Primorskem, čemur
je treba prilagoditi naročanje novih gradiv (nekoliko večji poudarek na jezikoslovju, leposlovna dela, ki
jih sedaj nimamo). Dolgoročno bi veljajo tudi razmisliti, ali bo AK ostal referenčna knjižnica ali se bo
razvil v izposojevalno knjižnico.

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
4.12.1 Kratkoročni investicijski načrt UP za obdobje 2006 - 2007
Tabela 23: Kratkoročni investicijski načrt UP za obdobje 2006 - 2007

V 1000, 00 sit
Objekt

Realizirano
do 2005

2006
MVZT

2007
MVZT
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Drugi viri
2006 - 2007
(kredit, leasing,

Okvirna
končna

proračun

proračun

lastna sredstva,
projekti…)

vrednost
investicije

UP IN UP FHŠ,
Armerija, Foresterija,
Aneks 1
Titov trg
Koper

300.056

327.000

283.215

689.727

1.600.000

UP TURISTICA,
UP TURISTICA
novogradnja Portorož

11.455

320.000

300.000

628.545

1.260.000

CJMK UP,
Drevored 1. maja
Izola

9.427

10.000

180.573

200.000

UP ZRS,
RIBIŠKA ŠOLA PIRAN
Bolniška ulica
Piran

25.000

0

17.000

42.000

UP PEF, UP FM,
3. STAVBA DDK
Cankarjeva ulica
Koper

22.141

20.000

307.859

350.000

SKUPNO
Študentski dom
KOPER
Novogradnja

0

1.260.215

1.823.704
Po možnostih
do 1.932.000

samostojni projekt MVZT

1.100.000

Komentar:
•

Projekti investicij v Kratkoročnem investicijskem načrtu UP za obdobje 2006 – 2007 izhajajo in se
nadaljujejo iz investicijskega načrta UP za obdobje 2004 – 2005, ki se na osnovi sklepov UO UP
trenutno izvaja.

•

Podatki o proračunskih sredstvih za leti 2006 in 2007 (po investicijskih postavkah) so posredovani
z MVZT v januarju 2006.

•

V Državnem zboru RS je v postopku sprejemanja »Zakon o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in
posodobitve prostorskih pogojev« , ki predvideva možnost najema kreditov za realizacijo investicij
UP v končni višini 1.932.000 tisoč SIT za dokončno izvedbo investicij v teku.

•

UP TURISTICA bo v investicijo v Portorožu vložila lastna sredstva v višini cca 300.000. tisoč SIT

•

Besedilo Posebnega dela Proračuna RS za leto 2006 in 2007 opredeljuje možnost leasinga za
investicijo UP TURISTICA .

Tabela 24: Načrt izvedbe investicij za leto 2006

Objekt

UP IN UP FHŠ,
Armerija, Foresterija,
Aneks 1
Titov trg
Koper
UP TURISTICA,
UP TURISTICA
novogradnja
Portorož

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2006 (v %)

Investicija (kaj se bo
delalo)

Vrednost
investicij
e v letu
2006 v
mio SIT

Izvajanje GOI del,
Nabava in montaža opreme,
Zaključek investicije s
pridobitvijo uporabnega
dovoljenja

1.017

33

420

76

Izvajanje GOI del

100

MVZT

koncesija

kredit

last.
viri

67

24

drugo

CJMK UP,
Drevored 1. maja
Izola

Urejanje lastništva,
Pridobivanje Izvajanje GOI
del
Nabava in montaža opreme,
Zaključek investicije,

190

5

95

UP PEF, UP FM,
3. STAVBA DDK
Cankarjeva ulica
Koper

Urejanje lastništva v
denacionalizacijskem
postopku,
Izvajanje GOI del,
nabava in montaža opreme,

286

7

93

UP ZRS,
CENTER
MEDITERANSKIH
KULTUR
novogradnja
Livade Izola

Priprava gradbene
dokumentacije**

30

100

UP PINT

Nakup prostorov

60

100

UP ZRS,
RIBIŠKA ŠOLA PIRAN
Bolniška ulica
Piran

Zaključna adaptacijska dela,
Nabava in montaža opreme
opreme

17

100

ŠTUDENTSKI DOM
KOPER

Pridobivanje gradbene
dokumentacije

10

100

** Priprava dokumentacije za Center mediteranskih kultur v Izoli je predvidena v okviru Interreg
projekta »Sigma«.
Komentar:
Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta 2003 do leta 2005 je bil sprejet na 6. redni
seji UO UP , dne 25. maja 2004. Ponovno je bil obravnavan na Kolegiju dekanov in direktorjev članic
UP z dne 30. 1. 2006 kot »Kratkoročni investicijski načrt za leto UP 2006 -2007« (nadaljevanje
tekočih investicij), skupno z Dolgoročnim investicijskim načrtom UP za obdobje 2008 – 2012 s
pričetkom v obdobju 2006 – 2007 in posredovan v nadaljnjo obravnavo Komisiji za investicije UP in
Upravnemu odboru UP.
Obrazložitev investicije: Ribiška šola Piran
Ribiška šola Piran: brezplačen prenos lastništva (trenutno v brezplačnem najemu) – adaptacija
Namembnost:
-

UP ZRS, Inštitut za dediščino Sredozemlja

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

42.000.000, 00
17.000.000, 00
projekti UP ZRS
pridobivanje lastništva objekta

4.12.2 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
»Dolgoročni investicijski načrt UP za obdobje 2008 – 2012 s pričetkom v obdobju 2006 – 2007« je v
Letnem programu Univerze na Primorskem za leto 2006 zgolj informativen. Dolgoročni načrt bo do
junija 2006 obravnavan in dokončno oblikovan na komisiji za investicije UP ter sprejet na UO UP.
Vključen v LPD UP 2006 (informativno) posreduje celostno sliko, namere in možnosti razvoja investicij
Univerze na Primorskem do leta 2012.
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4.12.2.1 Dolgoročni investicijski načrt UP za obdobje 2008 – 2012 s pričetkom v obdobju
2006 – 2007
Tabela 25: Dolgoročni investicijski načrt UP za obdobje 2008 – 2012 s pričetkom v obdobju 2006 - 2007

v 1000, 00 SIT
Projekt

Okvirni finančni
vložek v obdobju
2006 - 2007

UP FNT , UP ZRS, UP
PINT, UP ŠD, UK UP
KAMPUS LIVADE
Izola
UP PEF
Osnovna šola Janka
Premrla Vojka
Koper

UP FM,
Servitski samostan
Koper
UP PEF, UP FM, UP
FHŠ, UP FNT
Invest biro
Koper
UP PEF,
UP TURISTICA
»Stari grad«
Sežana

Finančni viri
2006 - 2007

Okvirne
vrednosti
investicij

Finančni viri
celotne
investicije
proračun RS,
projekti UP ZRS,
kredit UP,
lastna sredstva čl.

150.000

projekti UP ZRS,
kredit UP,
lastna sredstva čl.

250.000

kredit UP,
lastna sredstva čl.
leasing

200.000

projekti UP FM, kredit
UP,
lastna sredstva čl.

60.000

kredit UP
lastna sredstva čl.
leasing

600.000

proračun RS,
kredit UP ali leasing
lastna sredstva čl.

50.000

kredit UP,
lastna sredstva čl.
leasing

500.000

proračun RS,
kredit UP ali leasing,
lastna sredstva čl.

UP ŠD
Študentski dom v
Kopru

100.000
ali
1.100.000 *

SKUPNO:

810.000
ali
1.810.000*

MOK, Projekt MVZT,
lastna sredstva čl.

4.500.000

1.000.000

proračun RS,
kredit UP,
lastna sredstva čl.
leasing

1.800.000

proračun RS,
projekti UP FM, kredit
UP,
lastna sredstva čl.

1.100.000

MOK,
proračun RS,
projekti RS, MVZT,
lastna sredstva čl.

9.500.000

*Druga (višje finančno opredeljena) možnost je v primeru, če se izvede celotna investicija za UP ŠD v
kratkoročnem obdobju.
Obrazložitev:
•

Dolgoročni investicijski načrt UP predvideva realizacijo začetnih faz že v obdobju 2006 -2007,
zato je del LPD UP 2006.

•

Projekti v Dolgoročnem investicijskem načrtu UP za obdobje 2008 – 2012 izhajajo iz predhodnih
dogovorov med UP, članicami UP, občinami in ministrstvi. Izhajajo iz realnih možnosti pridobivanja
omenjenih nepremičnin ter izraženih potreb, zahtev in želja članic UP. Ker ni mogoče natančno
predvideti dolžine postopkov urejanja lastništva, predajanja nepremičnin v uporabo ali last UP ali
opredeljevanja namembnosti nepremičnin, ni možno natančno predvideti vložka v posameznem
letu. Ob hitrejših realizacijah posameznih projektov se lahko črpajo sredstva odobrenega kredita z
državnim poroštvom.

•

Podatki o proračunskih sredstvih za obdobje 2008 in 2012 niso znani in so predmet nadaljnjih
proračunskih pogajanj in novega TRP.

•

UP FM je v investicijo Servitski samostan pripravljena vložiti lastna sredstva za pripravo projektne
in gradbene dokumentacije ter začetek investicije.
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•

UP ZRS ima projektno predvidena finančna sredstva za začetno fazo pridobivanja projektne in
gradbene dokumentacije inštituta v Kampusu Livade v Izoli.

•

Proračun 2007 predvideva sredstva za pripravo projektne dokumentacije za Študentski dom
Koper, projekt širitve študentskih kapacitet v RS pa predvideva 170 postelj za UP, kar finančno
pomeni 170 x cca 6.000 tisoč SIT oz. skupno 1.020.000 tisoč SIT za celotno investicijo UP ŠD.
Investicija se lahko prične ali v celoti izvede v obdobju 2006 – 2007, zato je opredeljena
alternativno. Mestna Občina Koper predvideva sofinanciranje projekta Študentski dom Koper
(brezplačni odstop zemljišča, financiranje in vodenje začetne faze projektne dokumentacije).

4.12.2.2 Predvidene investicije UP v obdobju 2006 – 2012

KAMPUS LIVADE Izola: zemljišče podarjeno - novogradnja
Namembnost:
-

UP PINT, centralna stavba inštituta,
UP ZRS, oddelek z laboratoriji,
UP FNT, centralna stavba
UK UP, organizacijska enota
UP ŠD, bivalne kapacitete za študente in gostujoče profesorje kampusa

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

4.500.000.000, 00
150.000.000, 00
projekti UP ZRS, kredit UP, lastna sredstva
pridobivanje lastništva parcel, priprava gradbene
dokumentacije,

Osnovna šola Janka Premrla Vojka: odkup objekta – adaptacija oz. novogradnja
Namembnost:
-

UP PEF, centralna stavba fakultete

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

1.000.000.000, 00
250.000.000, 00
kredit UP, lastna sredstva članice, leasing
odkup nepremičnine, priprava gradbene
dokumentacije,

Servitski samostan: dolgoročen najem prostora - adaptacija, rekonstrukcija, delna novogradnja
Namembnost:
-

UP FM, centralna stavba

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

1.800.000.000, 00
200.000.000, 00
projekti UP FM, kredit UP, lastna sredstva članice
urejanje dolgoročne najemne pogodbe, priprava
gradbene dokumentacije,
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Študentski dom v Kopru: zemljišče podarjeno – novogradnja
Namembnost:
-

UP ŠD, bivalne kapacitete za študente fakultet UP FHŠ, UP PEF in UP FM ter
drugih

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

1.100.000.000, 00
100.000.000, 00 ali 1.100.000.000, 00
projekti RS in MVZT, MOK, kredit UP, kredit ŠOS,
lastna sredstva članice,
pridobivanje lastništva parcele, priprava gradbene
dokumentacije,

Dijaški dom Koper: odkup nepremičnine / nepremičnina dodeljena UP – adaptacija, novogradnja
Namembnost:
- UP PEF, centralna stavba fakultete
ali
- UP FM, centralna stavba fakultete
- UP ŠD, bivalne kapacitete za študente fakultet UP FHŠ, UP PEF in UP FM ter
drugih
Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

1.100.000.000, 00
100.000.000, 00
projekti RS in MVZT, kredit UP, lastna sredstva
članice,
pridobivanje lastništva nepremičnine, priprava
gradbene dokumentacije,

Invest biro Koper: odkup stavbe - adaptacija
Namembnost:
-

predavalniški objekt za članice UP na lokaciji v Kopru

Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

600.000.000, 00
60.000.000, 00
kredit UP, lastna sredstva članice, leasing
odkup nepremičnine, priprava gradbene
dokumentacije,

Sežana »Stari grad«: nepremičnina podarjena - novogradnja
Namembnost:
- UP TURISTICA, dislocirana enota
- UP PEF, dislocirana enota
- drugi izvajalci programov UP na območju Krasa
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Okvirna vrednost celotne investicije:
Okvirni vložek v obdobju 2006/2007:
Viri:
Dejavnosti v obdobju 2006/2007:

500.000.000, 00
50.000.000, 00
kredit UP, lastna sredstva, leasing
priprava gradbene dokumentacije,

Komentar:
- Investicijski projekti so v dolgoročnem investicijskem načrtu evidentirani na osnovi že do
sedaj opravljenih pogovorov, načrtovanj in preverjanj možnosti njihovih izvedb. Projekti so
realni. Načrte je z ustreznim zagotavljanjem proračunskih in drugih virov v obdobju 2008 –
2012 mogoče realizirati v predvidenem časovnem okviru.
- V kolikor se spreminja vlaganje lastnih sredstev članic v posamezne investicije ter v kolikor bo
»Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova
kreditov najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev« zagotovil nižjo
vrednost kredita, se spremeni tudi finančna konstrukcija Dolgoročnega investicijskega načrta
UP.

4.12.3 Nakup opreme
Tabela 26: Načrt nakupa opreme UP za leto 2006

Št.
prior.

Zap.
št.

Oprema

Namen opreme

Vrednost
opreme v
letu 2006 v
1000 SIT

Viri sredstev in njihov delež
pri investiciji v letu 2006 (v
%)
MVZT
ARRS
Drugo

UP ZRS
1

1

Laboratorijska oprema:

Opravljanje
raziskovalne dejavnosti

- hladilna omara
- zamrzovalnik
- precizna tehtnica
- aparatura za PCR
- ap. za elektroforezo
- vodne kopeli
- avtoklav
- laminarij

70

30

20

390
100
450
3.000
3.200
390
2.158
2.400

2

2

Datalogerji

Raziskovalna oprema

350

80

3

3

GPS

Raziskovalna oprema

300

80

20

4

4

Sherman pasti

Raziskovalna oprema

500

80

20

5

5

Tenziomiografija
Telemetrični sistem
Računalniška oprema

raziskovalna oprema
za laboratorij IKARUSA

10.000

40

20

6

6

Knjižnična oprema objekta
Bolniška 20, Piran

Knjižnična oprema

5.000

7

7

Računalniška oprema
objekta Bolniška 20, Piran

Računalniška oprema

5.000

50

50

8

8

Osebni računalniki

Drugo

2.500

50

50

9

9

Prenosni računalniki

Drugo

3.500

50

50

Oprema za GIS

za študijske in
raziskovalne namene

1.000

80

20

diktafoni

za študijske in
raziskovalne namene

250

60

40

10

UP VŠZI
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40

100

1

1

Računalniška oprema in
pohištvena za izvajanje
študijskega procesa v
dislocirani enoti Nova
Gorica

Pedagoška oprema

3.785

100%

2

2

Oprema za molekularnobiološki laboratorij

Raziskovalna in
pedagoška oprema

25.000

30%

3

3

Računalniška oprema

Pedagoška oprema

5.001

100%

70%

UP TURISTICA
1

1

računalniška

pedagoša dej.

2

2

pohištvo

pisarniška

3

3

drugo

drugo

8.020

59

41

500

59

41

2.500

59

41

UP ŠD
1

1 Posteljnina za ŠD Portorož

Zagotavljanje ustreznih
bivalnih pogojev in
higienskega minimuma

800

100

8

2 Sesalec

Sesalec za
stanovalce/ke ŠD
Portorož, ki si ga lahko
izposojajo za
zagotavljanje zdravih
bivalnih pogojev

40

100

10

3

Oprema za fitnes

Dokup fitnes opreme
za rekreacijo
stanovalcev/k ŠD
Portorož

250

100

9

4

Klimatska naprava

Klimatska naprava za
ŠD Portorož

100

100

11

5

Klimatska naprava

Klimatska naprava za
hlajenje/gretje fitnesa v
ŠD Portorož

150

100

6

6

Telekomunikacijska oprema

Telefonske naprave in
oprema

150

100

2

7

Ognjevarna omara (2x)

Varovanje osebnih
podatkov

500

100

3

8

Alarmna naprava (2x)

V objektih sedeža ŠD
in ŠD Portorož za
varovanje prostorov za
hrambo osebnih
9podatkov

700

100

4

9

Nakup programa vodenja
postopkov točkovanja
študentov

Nakup programa
vodenja vlog po
zahtevah določil ZUP-a
Stud – » ŠTUDENTSKI
DOMOVI«

4.500

5

10

Računalniška oprema

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

100

100

7

11

Hladilniki

Postopna menjava
dotrajanih hladilnikov v
mini kuhinjah ŠD
Portorož

400

100

100 %

UP FHŠ
1.

1.

Prenosni PC

9.

2.

Geografske karte

3.

3.

Audio – snemalnik

Pedagoški namen in
raziskovalni namen

1400

70

Pedagoški namen

150

100

Pedagoški namen

1000

50

106

30

50

(diktafoni)
10.

4.

Radio – CD+kasetnik

Pedagoški namen

70

50

2.

5.

Prenosni mikrofon

Pedagoški namen

180

50

6.

Skener

Strokovne službe

60

50
50
100

7.

Skener prenosni

Pedagoški namen

80

100

8.

8.

PC - računalniki

Pedagoški namen

2880

60

40

15.

9.

Barvni laserski printer

Pedagoški namen +
strokovne službe

400

70

30

10.

Barvni printer

Pedagoški in
raziskovalni namen

30

14.
4.
5.

100

11.

Video-rekorder

Pedagoški namen

30

50

50

12.

DVD

Pedagoški namen

50

50

50

13.

kompasi

Pedagoški namen

120

100

14.

GPS – satelitski navigator

Pedagoški namen

100

100

15.

Tabla

Pedagoški namen

100

100

16.

Pohištvena oprema

Pedagoški namen +
strokovne službe

1500

70

30

6.

17.

Informatizacija splošno
(SPSS, GIS-nadgradnja,
VIS – nadgradnja, jezikovni
korpusi, e-slovarji, drugo)

Pedagoški namen

2400

70

30

7.

18.

Računovodski in kadrovski
program

Strokovne službe

2500

50

50

13.

19.

Digitalna kamera

Pedagoški in
raziskovalni namen

250

50

50

11.

20.

Digitalni fotoaparat

Pedagoški in
raziskovalni namen

400

50

50

12.

21.

Diaprojektor

Pedagoški namen

20

100

UP FM
1.

1.

Zamenjava »glavnega«
fotokopirnega stroja IR5000

Kopiranje dokumentov
za vse zaposlene

300

10

2.

2.

Zamenjava dotrajanih
delovnih postaj zaposlenih

Za zaposlene

400

60

40

3.

3.

Nakup prenosnih
računalnikov za potrebe
predavateljev

Priprava predavanj

300

60

40

1.500

4.

4.

Nakup videotop-ov

Izvedba predmeta

5.

5.

Vzpostavitev brezžične
povezave v omrežje FM v
predavalnicah in knjižnici /
čitalnici.

Za študente in
zaposlene

50

6.

6.

Nakup manjših avdio-video
naprav za študijski proces

Izvedba predavanj

80

7.

7.

Programska oprema

Strežniki

80

8.

8.

Vzpostavitev brezžične
povezave IB-FM

Izvedba predavanj

9.

9.
Programska oprema

20

70

100
20

80

100
35

35

30

1.500

0

100

Za potrebe kadrovske
službe,glavne pisarne
in raziskovalcev

800

30

70

10.

10.

Nakup prenosnih
računalnikov

Za potrebe
raziskovalcev

600

100

11.

11.

Programi za obdelovanje
podatkov

Za potrebe
raziskovalcev

1.500

45

12.

12.

Oprema za hlajenje in
ogrevanje

Predavalnice in
kabineti

3.500

13.

13.

Pohištvo in oprema

Izvedba predavanj

55
100

900

70

7.500

100

30

UP PEF
1.

1.

Oprema – šolska učila,

Pedagoška oprema
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0

0

oprema učilnic
3.

2.

4.

3.

2.

Laboratorijska oprema

Pedagoška oprema

1.000

Oprema - drugo pohištvo

Druga oprema

Računalniška oprema

Pedagoška,
raziskovalna in druga
oprema

4.

100

0

0

1.000

100

0

0

5.000

50

50

0

REKTORAT
1.

1.

Stroj za spiralno vezavo
(2x)

Pisarniška oprema za
potrebe tajništva

200

100

2.

2.

Stroj za uničevanje
dokumentov

Pisarniška oprema za
potrebe tajništva

170

100

3.

3.

pohištvo

Posamezne strokovne
službe - pisarne

805

100

4.

4.

Klimatske naprave

Infrastrukturne enote

450

100

5.

5.

Računalniška oprema

Za potrebe tajništva

1.900

100

6.

6.

Telekomunikacijska oprema

Telefonske naprave in
oprema

150

7.

7.

Ognjevarna omara (2x)

Varovanje osebnih
podatkov

500

Alarmna naprava (2x)
8.

V objektih tajništva varovanje prostorov za
hrambo osebnih
podatkov

700

8.
9.

9.

Za potrebe tajništva

500

nepredvideno

100
100

100
100

4.12.4 Investicijsko vzdrževanje
Tabela 27: investicijsko vzdrževanje na članicah UP

UP FM
Zaporedna
številka

Vrednost v letu
2006 v 1000 SIT

Opis in vrsta del

Predvideni viri
financiranja

1

Vzdrževanje opreme

6.000

Proračunska in neproračunska
sredstva

2

Prenova II. nadstropja in mansarde v IB

45.000

Proračunska in neproračunska
sredstva

UP ŠD
Kratkoročni prednostni
cilji

Izvedbene naloge v letu 2006

Pričakovani rezultati v letu
2006

Priprava večletnega in letnega
programa investicij in
investicijskega vzdrževanja UP
ŠD

Priprava in potrditev programov

Potrditev programov na organih
UPŠD in UP

Nakup in gradnja objektov za
bivanje študentov

Izvedba postopkov

Pripravljena dokumentacija

Priprava večletnega in letnega
programa nabave opreme

Priprava in potrditev programa

Potrditev programa na organih UPŠD
in UP

Nakup opreme za ŠD Portorož
in upravo UP ŠD

Zagotovitev sredstev in virov financiranja ter
Izvedba naročil

Nabava opreme po prioritetah

Investicijsko vzdrževanje
objekta in opreme v ŠDP

Popravila in obnova objekta, redno vzdrževanje in
zamenjava obrabljene, poškodovane opreme v
ŠD

Obnova po programu in prioritetah
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UP VŠZI
Kratkoročni prednostni
cilji
Tekoče vzdrževanje stavbe
VŠZI, pohištvene, računalniške
in medicinske ter laboratorijske
opreme

Izvedbene naloge v letu 2006
zaposlitev strokovnega delavca; izpolnjevanje
obveznosti iz pogodb o vzdrževanju objekta in
opreme, zavarovanju objekta;

Pričakovani rezultati v letu
2006
Zagotovitev sredstev iz Proračuna
RS

UP ZRS
Zaporedna
številka

Št.
Opis in vrsta del
prioritete

1

1

2

Vrednost v letu Predvideni viri
2006 v 1000 SIT financiranja

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

5 .000

Proračun RS
UP

2

Garibaldijeva 1 - beljenje

1.200

Proračun RS Drugo

3

3

Vzdrževanje analitske opreme Laboratorija za
prizkušanje oljčnega olja

3.000

Proračun RS Drugo

4

4

vzdrževanje opreme v laboratoriju IKARUSA

2.000

Proračun RS

UP PEF
Zaporedna
številka

Št.
prioritete

Vrednost v
letu 2006 v
1000 SIT

Opis in vrsta del

Predvideni viri
financiranja

1.

1.

Sanacija preostalega dela strešne kritine –
intervencijska sredstva.

12.500

Proračun RS – študijska
dejavnost.

2.

2.

Preureditev dveh pisarn v pritličju in pomožnih
prostorov v več manjših pisarn in ob tem
zagotovitev diskretnosti pri delu s študenti v
referatu za študente.

5.000

Proračun RS – študijska
dejavnost in neproračunska
sredstva za izvajanje javne
službe.

3.

3.

Beljenje predavalnic in kabinetov v 1. in 2.
nadstropju.

1.200

Proračun RS - študijska
dejavnost.

4.

4.

Investicijsko vzdrževanje računalniške
opreme.

1.000

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

REKTORAT
Zaporedna
številka

Vrednost v letu
2006 v 000 SIT

Opis in vrsta del

Predvideni viri
financiranja

1

Vzdrževanje opreme

300

Proračunska sredstva

2

Beljenje prostorov, sanacija talnih oblog

900

Proračunska sredstva

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
5.1

Kadrovska politika

Članice Univerze na Primorskem so si v letu 2006 postavile kratkoročne cilje, ki nadaljujejo začrtano
kadrovsko politiko preteklega leta. Ti cilji so naslednji:
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1. Zagotoviti pokrivanje kadrovskih potreb za izvajanje pedagoškega ter znanstveno-raziskovalnega
in umetniškega dela na univerzi:
•

realizacija novih zaposlitev zaradi izvajanja novih študijskih programov,

•

povečati število redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev s polnim delovnim
časom,

•

povečati število znanstvenih delavcev in raziskovalcev,

•

nadaljnje izvajanje kadrovanja na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti na več
članicah na UP in zagotavljanje polne obremenitve zaposlenih v smeri pridobivanja »matičnih«
profesorjev in znanstvenikov.

2. Zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo strokovnega, administrativnega ter drugega tehničnega
osebja na tajništvih članic in tajništvu univerze za izvajanje dejavnosti:
•

povečanje števila zaposlenih strokovnih delavcev v referatih in strokovnih službah članic
zaradi izvajanja novih študijskih programov ter posledičnega povečanja delovnih nalog,

•

nove zaposlitve pri postavljanju organizacijskih enot univerze (Infrastrukturna centra RIC UP
in Ameriški kotiček ter univerzitetna centra: UK UP in CŠ UP).

3. Zagotoviti kakovosten izobraževalni proces:
•

zagotoviti kakovosten kader za izvajanje izobraževalne dejavnosti (v okviru danih možnosti naj
bi bili nosilci predmetov priznani visokošolski učitelji),

•

vključevanje gostujočih profesorjev s tujih univerz
izobraževalni proces,

•

zagotoviti ustrezno kvalitetno upravno-administrativno ter informacijsko podporo za izvajanje
študijskega procesa.

ter strokovnjakov iz gospodarstva v

4. Skrb za lasten razvoj kadra:
•

spodbujanje nadaljnjega izobraževanja zaposlenih pedagoških kadrov; v okviru možnosti
zagotoviti sofinanciranje magistrskega in doktorskega študija redno zaposlenim,

•

nadaljevati z izvajanjem postopkov izvolitev v nazive za potreben pedagoški kader in izvesti
prevedbe v znanstvenoraziskovalne nazive in obratno,

•

pomoč kadrom pri doseganju pogojev za izvolitev v višji naziv (spodbujanje znanstvenega
dela, udeležbe na znanstvenih posvetih, kongresih., sodelovanje pri projektih),

•

zagotavljanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja strokovnih, administrativnih in
ostalih tehničnih delavcev (udeležbe na seminarjih, delavnicah, organizacija strokovnih
ekskurzij).

5. Zagotoviti razvoj znanstvenoraziskovalnega dela na visokošolskih zavodih:
•

pridobiti in zaposliti nove mlade raziskovalce,

•

povečati število znanstvenih delavcev in raziskovalcev.

6. Izvesti nerealizirane naloge s področja delovno pravnih razmerij in zagotoviti skladnost delovanja
univerze in njenih članic s Statutom UP s pravili o delovanju članic univerze ter zakonodaje:
•

sprejetje Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na UP ter posledično uskladiti
organiziranost članic in tajništva UP,

•

sprejetje Pravilnika o napredovanju delavcev na univerzi,

•

korektno izvajanje novosti v delovno pravnih postopkih, ki jih prinaša Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju in njegovi podzakonski akti,

110

•

realizirati konstituiranje komisij senatov na nekaterih članicah, imenovanje predstavnikov UP
PINT v komisije Senata UP in konstituiranje organov nove članice UP Študentski domovi. V
letu 2006 se načrtuje izvedbo postopkov imenovanja direktorjev na obeh raziskovalnih
zavodih UP ZRS in UP PINT.

Kratkoročni
prednostni cilji
univerze

Izvedbene naloge v
letu 2006

Pričakovani rezultati v
letu 2006

Predvideni viri
financiranja

Zagotoviti pokrivanje kadrovskih potreb za izvajanje pedagoškega ter znanstveno-raziskovalnega in
umetniška dela na univerzi
Zagotavljanje izvajanja
pedagoškega in
nepedagoškega ter
znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega dela z
ustreznim število
visokošolskih učiteljev
(VU) in visokošolskih
sodelavcev (VS)

Razpisati nova DM in
zaposliti načrtovano število
VU in VS,
analiza možnosti
skupnega kadrovanja v
okviru univerze

realizacija novih zaposlitev
zaradi izvajanja novih
študijskih programov in
raziskovalnih projektov,

proračunska in
lastna sredstva

doseči večje število VU in
VS s polno delovno
obveznostjo.

2. Zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo strokovnega, administrativnega ter drugega tehničnega osebja

Zagotoviti ustrezno
kadrovsko zasedbo za
izvajanje dejavnosti in
upravnih nalog članic
univerze ter tajništva
univerze

razpisati nova DM in
zaposliti načrtovano število
strokovnih in
administrativnih delavcev,
reševanje povečane
obremenjenosti strokovnih
služb v posameznih
obdobjih s študentskim
delom in izvajanjem
programa javnih del.

povečanje števila zaposlenih
strokovnih delavcev v
referatih in strokovnih
službah članic

proračunska in
lastna sredstva

hitrejše in bolj strokovno
opravljanje nalog

3. Zagotoviti kakovosten izobraževalni proces
v okviru danih možnosti si
prizadevati, da so nosilci
predmetov priznani VU,
vključevanje gostujočih
profesorjev s tujih univerz v
izobraževalni proces na
UP,

zagotoviti ustrezno
upravno-administrativno in
informacijsko podporo za
izvajanje študijskega
procesa,

zaposliti oz. vključiti v
izobraževalni proces
priznane profesorje in
znanstvenike z
izobraževalnimi in
raziskovalnimi referencami.
zaposlovanje novih
strokovno, administrativnih
in tehničnih delavcev na
članicah kot tudi na
tajništvu univerze
postavitev ustrezne
informacijske podpore za
študente in strokovne
službe v univerzitetni upravi

Povečati kakovost izvedbe
izobraževalnih programov in
raziskovalnih projektov

proračunska sredstva,
lastna sredstva članic

realizacija načrtovanih novih
zaposlitev ,
zagotoviti nemoten proces
dela in pretoka informacij na
UP ,

proračunska sredstva,
lastna sredstva članic in
sredstva projektov

3. skrb za lasten razvoj kadra:
spodbujanje nadaljnjega
izobraževanja pedagoškega
kadra,

nadaljevati z izvajanjem
postopkov izvolitev v nazive
za potreben pedagoški
kader in izvesti prevedbe v
znanstveno-raziskovalne
nazive,

v okviru možnosti zagotoviti
sofinanciranje magistrskega
in doktorskega študija redno
zaposlenim VU in VS.
korektno in odgovorno
vodenje postopkov za
izvolitve v nazive v organih
na članicah in na univerzi.
Izvajaje postopka za
prevedbo naziva.
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realizacija načrtovanega
izobraževanja, podipomskega
študija pedagoških delavcev

lastna sredstva članic in
sredstva projektov

realizacija predvidenih
izvolitev v višji naziv,
izvedene načrtovane
potrebne prevedbe
pedagoških nazivov v
znanstveno-raziskovalne.

proračunska sredstva in
lastna sredstva članic

pomoč kadrom pri
doseganju pogojev za
izvolitev v višji naziv,

pomoč vodstva, mentorjev
pri objavljanju znanstvenih
del kandidatov za izvolitve v
nazive v priznanih
mednarodnih revijah,

realizacija izvolitev v naziv

lastna sredstva članic

vsaj 50% uspešnost na
razpisih mentorjev mladih
raziskovalcev ter nadaljnja
realizacija pogodb o
sofinanciranju mladih
raziskovalcev

proračunska sredstva in
lastna sredstva članic

sofinanciranje udeležbe na
strokovnih konferencah,
posvetih, itd.
uspeti na razpisu in
zaposliti nove mlade
raziskovalce.

prijava mentorjev mladim
raziskovalcev na razpis
MVŠT

4. zagotoviti razvoj znanstveno-raziskovalnega dela na visokošolskih in raziskovalnih zavodih

povečati število
znanstvenih delavcev in
raziskovalcev na
visokošolskih zavodih

prijava na razpise
raziskovalnih in razvojnih
projektov in odzivanje na
pobude iz okolja (svetovalni
projekti)

povečati obremenitev
zaposlenih raziskovalcev
(zmanjševanje odstotka
dopolnilno zaposlenih).

povečati število polno redno
zaposlenih nosilcev
raziskovalnih programov in
projektov programa.

5.

zaposlitev načrtovanega
števila znanstvenih delavcev
ter raziskovalcev

povečanje raziskovalne in
pedagoške obremenitve
zaposlenih na nivoju univerze

proračunska sredstva,
sredstva iz projektov

proračunska sredstva in
sredstva s trga.

izvesti nerealizirane naloge s področja delovno pravnih razmerij in zagotoviti skladnost delovanja
univerze in njenih članic s Statutom UP in s pravili o delovanju članic

sprejetje Akta o
organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest
na univerzi,
izvedba sprememb v
notranji organiziranosti
članic in tajništva UP
sprejetje Pravilnika o
napredovanju delavcev na
univerzi

Korektno izvajanje novosti v
delovno pravnih postopkih
nastalih z uporabo Zakona
o sistemu plač v javnem
sektorju in njegovimi
podzakonskimi akti

Zagotoviti polno sestavo
organov posamezne
članice

sprejem Akta,
izvedba postopkov
sprememb na ravni
univerze (nove pogodbe o
zaposlitvi, organizacijske
sheme)

realizacija sprememb skladno
s sprejetim Aktom

proračunska in lastna
sredstva

realizacija napredovanj,
izvedba postopkov
napredovanja

postavitev enotnega sistema
napredovanja delavcev na
univerzi

proračunska in lastna
sredstva

priprava navodil za članice,
zagotavljanje korektnega
izvajanja postopkov.

izvedba potrebnih postopkov
in nalog

odpravljanje
pomanjkljivosti v organih
članic in organih univerze,

Realizacija imenovanja
predstavnikov UP PINT-a v
komisije Senata UP in
konstituiranje organov nove
članice UP Študentski
domovi.

konstituiranje organov,
delovnih teles, razdelitev
funkcij.

izvedba postopkov
imenovanja direktorjev na UP
ZRS in UP PINT
konstituiranje organov članice
UP Študentski domovi.
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proračunska sredstva

proračunska in lastna
sredstva

5.2

Kadrovski načrt univerze

Tabela 28: Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2005 in načrt za leto 2006

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2005
Tarifna
skupina

Delovno mesto oz.
naziv

a

b

Število novih
zaposlitev v letu 2006,
ki širijo zasedbo
delovnih mest iz leta
2005

Število upokojitev,
ki se ne
nadomestijo z
novimi zaposlitvami

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

Število zaposlenih
na dan 31. 12. 2006

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposlenih
v FTE

v osebah
(v FTE)

v
mesecih

v
osebah

v
mesecih

v
osebah

v
mesecih

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposl
enih v
FTE

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
IX.

VIII.

VII.

Redni profesor

19

8.43

1.61

3.22

23

10.04

Izredni profesor

35

14.37

17.4

47.80

54

31.77

Docent

92

39.1

13.1

34.26

114

52.2

Asistent z doktoratom

11

4.6

1

3

12

5.6

Lektor z magisterijem

5

2.5

1.61

3.22

10

4.11

Višji predavatelj

30

18.7

6

18

36

24.7

Asistent z magisterijem

27

18.0

10.2

28.40

28

28.2

Predavatelj

34

22.91

2.1

6.30

37

25.01

Lektor

6

4.13

6

4.13

Asistent

35

21.6

9

17

44

29.6

Bibliotekar

2

2

2

18

4

4

113

1

3

VI.

Učitelj veščin

2

0.44

Strokovni sodelavec

56

5,6

5,4

29

Laborant, tehniški sodelavec

10

6.27

5

15

1

355

168.65

74.42

223.20

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI,
SODELAVCI IN LABORANTI

2

0.44

110

11

3

15

11.27

1

3

505

242,07

2

1.2

13

5.7

19

10

30

12.63

RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI TER LABORANTI
IX.

VIII.

Znanstveni svetnik

13

4.75

1.55

4.50

Višji znanstveni sodelavec

9

2.91

8.4

47.80

Znanstveni sodelavec

29

11.46

2.4

20.70

Višji raziskovalno-razvojni
asistent

2

1.75

2

1.75

Višji raziskovalno-razvojni
sodelavec

1

0.2

1

0.2

Asistent z doktoratom

10

6.95

2.1

19.10

1

0.6

10

7.2

Mladi raziskovalec z
magisterijem

7

7

4

27

1

12

10

10

Raziskovalec z magisterijem

9

4.9

0.2

6

10

5.12

6.02

35.20

7

6.02

7

39

22

22

4

2.53

13

8.4

134

91.55

Asistent z magisterijem
VII.

Mladi raziskovalec

17

17

Strokovni sodelavec v
humanistiki

4

2.53

Asistent

11

7.20

1.2

12

112

66.65

32.87

207.50

SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI

4

2

10

4.8

24

42.60

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
IX.

IK od 6,80 dalje

3

1.07

3

1.07

IK od 4,70 do 5,30

1

0.50

1

0.50
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VIII.

VII.

IK od 6,80 dalje

1

1

1

1

IK od 4,70 do 5,30

2

2

2

2

IK od 4,00 do 4,40

2

2

2

2

1

1

3

3

IK od 6,80 dalje

1

12

IK od 5,60 do 6,40

3

3

IK od 4,70 do 5,30

13

13

2

18

15

15

IK od 4,00 do 4,40

11

11

1

11

12

12

IK od 3,25 do 3,80

54

52.30

20.50

164.50

76

72.80

Upošteva se samo TR

14

13.50

2.50

19

16

16

V.

18

16.50

2

13

1

1

IV.

1

1

1

1

II.

3

3

3

3

I.

2

2

2

2

SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH
DELOVNIH MESTIH

127

120.87

29

236.50

157

149.87

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

594

356.17

136.29

667.2

796

483.49

VI.

115

11

45.6

Komentar k Tabeli 28:
V Tabeli 7 so v stolpcih c in k, ki vsebujejo vsoto podatkov vseh članic univerze in rektorata, zajeti vsi
zaposleni po delovnem mestu. Ker veliko zaposlenih delavcev zaseda tako pedagoška kot tudi
raziskovalna delovna mesta, podatki v teh primerih vsebujejo dvojno evidenco zaposlenega, v
nekaterih primerih gre celo za trojni vnos zaposlenega (če zaposleni opravlja pedagoško, znanstveno
delo oz. vodstveno funkcijo na različnih članicah), zato podatki vsebinsko niso primerljivi.
ANALIIZA PODATKOV
Realno stanje odražajo podatki iz stolpcev d, e in l, kjer so zbrani podatki, ki odražajo izračun števila
polno zaposlenih delavcev (v FTE). Iz navedenih podatkov lahko razberemo, da je bilo na dan, 31.12.
2005 na Univerzi na Primorskem zaposlenih 594 delavcev, kar znaša 356.17 FTE, 355 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, kar predstavlja 168.65 FTE, 112 oz. 66.65 FTE raziskovalcev in kar 127 oz.
120.87 FTE delavcev na spremljajočih delovnih mestih.
Na Univerzi na Primorskem se v letu 2006 načrtuje 202 novi zaposlitvi, kar znaša v obsegu polne
obremenitve 136.29 FTE. Nove zaposlitve so potrebne za izvajanje novih študijskih programov,
izvajanja novih programov podiplomskega študija, izvajanje novih projektov. Na članicah se bodo
zaradi navedenih razlogov srečevali s povečanjem obsega dela, zato se načrtuje 29 novih zaposlitev
za strokovno pomoč v referatih in strokovnih službah. Hkrati pa bodo nove zaposlitve potrebne tudi za
postavitev novih organizacijskih enot univerze.
Po kategorijah zaposlenih so nove zaposlitve v letu 2006 nanašajo na 150 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, kar znaša 74.42 (FTE), 32.87 (FTE) znanstvenih delavcev in raziskovalcev ter 29 FTE
zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih.
KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA NA ČLANICAH IN REKTORATU
Vse članice bodo tudi v tem letu zasledovale dva izmed pomembnejših ciljev:
•

doseganje funkcionalnega ravnovesja med številom redno zaposlenih in zaposlenih za krajši
delovni čas (dopolnilno delo) in prevzemniki dela na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb,

•

doseganje večjega števila polno zaposlenih učiteljev t.j. matičnih učiteljev.

Največ novih zaposlitev načrtujejo na članici UP VŠZI, saj potrebujejo preko 50 mentoric oz.
strokovnih sodelavk za izvajanje kliničnih vaj, ki pa v skupnem obsegu zaposlitve znašajo le približno
5 FTE. Za izvajanje višjega letnika bodo potrebovali dodatne zaposlitve 8 visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, ki pa tudi ne bodo polno zaposleni
Na UP FHŠ načrtujejo 37 novih zaposlitev, kar znaša glede na obremenitev približno 19 FTE. Nove
visokošolske učitelje in sodelavce potrebujejo tudi za izvajanje višjih letnikov novih študijskih
programov Zgodovina in Slovenistika (3.letnik) ter za izvajanje izbirnih predmetov na vseh študijskih
programih.
Enako bo za izvajanje novih študijskih programov tudi UP FM v oktobru 2006 zaposlila 12
visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Na UP PEF načrtujejo 21 zaposlitev pedagoškega kadra za potrebe novih študijskih programov prve,
druge in tretje stopnje študijskega programa Matematika oz. Matematične znanosti ter Računalništvo
in Matematika. Obenem se s prenosom treh mladih raziskovalcev na UP PINT na podlagi Dogovora o
sodelovanju na področju naravoslovja in tehnike med UP PEF in UP PINT iz leta 2005 zmanjšuje
kader na področju raziskovalne dejavnosti.
UP Turistica načrtuje v letu 2006 povečati število doktorjev znanosti oz. povečati število univerzitetnih
učiteljev, zato bo spodbujala asistente in višje predavatelje k zaključku študija.
UP ZRS v letu 2006 načrtuje zaposlitev 17 novih raziskovalcev in sodelavcev ter zaposlitev
bibliotekarja za izpolnjevanje minimalnih pogojev visokošolske knjižnice in dve zaposlitvi strokovnega
kadra (upravno-administrativnega osebja), ki naj bi se financirali tudi iz programa javnih del.
S 1.1. 2006 se na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju naravoslovja in tehnike med UP PEF
in UP PINT načrtuje izvedbo prenosa financiranja treh mladih raziskovalcev iz UP PEF na UP PINT.
Načrtovana je zaposlitev 8 novih raziskovalcev (1.15 FTE) in s tem povečanje kritične mase
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raziskovalcev, ki bodo okrepili inštitut in pripomogli k pridobitvi novih projektov. Za izvajanje potrebnih
strokovno-administrativnih del se načrtuje zaposlitev enega strokovnega sodelavca.
UP Študentski domovi v kadrovskem načrtu navajajo zaposlitev direktorja UP ŠD s 1.1.2006. Delovne
naloge, ki jih trije zaposleni strokovni delavci ne pokrivajo, bodo tako kot preteklo leto opravljali preko
pogodbenih delavcev (računovodstvo) in študentske pomoči (čiščenje in enostavnejša vzdrževalna
dela). V letu 2006 nameravajo vzpostaviti tudi varnostno službo v študentskemu domu.
V letu 2006 se v tajništvu univerze načrtuje realizacijo zaposlitve pravnika, ki se ni izvedla v letu 2005.
S februarjem 2006 se bo pričel izvajati tudi program javnih del: Razvojni program podpore pretoku
informacij med Univerzo na Primorskem in zunanjim okoljem, ki je sofinanciran s strani občine Izole in
Zavoda za zaposlovanje Koper. Program vključuje zaposlitev dveh delavcev, in sicer Informator I s V.
stopnjo izobrazbe za postavitev notranjega pretoka informacij med članicami in strokovnimi službami
univerze in Informator II s VII stopnjo izobrazbe, kot pomoč pri izvajanju odnosov z javnostmi med
univerzo in okoljem.
Kadrovska politika v organizacijskih enotah univerze:
Infrastrukturni center – Računalniško-informacijski center v letu 2006 načrtuje izvedbo nerealizirane
zaposlitve Informatika I. – skrbnik podatkovnih baz. Za nadaljnji razvoj in delovanje RIC UP se
načrtuje še ena zaposlitev Informatika I.- skrbnika komunikacijskih omrežij.
Infrastrukturni center »Ameriški kotiček«, ustanovljen na podlagi Sporazuma o oblikovanju kulturno
informacijskega centra s strani Veleposlaništva ZDA ter Univerze na Primorskem, je s 1.1. 2006 dobil
vodjo centra, katerega naloga bo priprava uradne otvoritve ter vzpostavitev delovanja centra.
V letu 2006 se na ravni univerze načrtuje postavitev osnov za ustanovitev univerzitetne knjižnice, zato
se s 1.3. 2006 načrtuje zaposlitev bibliotekarja, ki bo skrbel za pripravo elaborata o ustanovitvi
univerzitetne knjižnice ter za nadaljnjo koordinacijo, organizacijo in realizacijo začetnih aktivnosti.
Za izvajanje dejavnosti univerzitetnega športa, skladno z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih
in drugih zavodov, članic univerz od leta 2004 do 2008, se v letu 2006 na ravni univerze načrtuje
ustanovitev CŠ UP ter od 1.6. 2006 zaposlitev ene osebe: Vodja CŠ UP bo zadolžen za pripravo
elaborata o ustanovitvi centra, za izvajanje vodenja, koordinacije, organizacije in realizacije začetnih
aktivnosti centra.
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Tabela 29: Število zunanjih sodelavcev: stanje na dan 31. 12. 2005 in načrt za leto 2006

Zunanji sodelavci
na dan 31. 12. 2005

Zunanji sodelavci na
dan 31. 12. 2006

Število

FTE

Število

FTE

B

C

D

Visokošolski učitelji

73

12.62

Visokošolski sodelavci

5

1.12

Raziskovalci

2

Strokovni sodelavci

13

1,56

7

0,55

92

14,804

86

14,903

A

Število avtorskih
pogodb

Število
podjemnih
pogodb

Ocenjena
vrednost
pogodb(bruto) za
december 2005

Ocenjena
vrednost pogodb
(bruto) za
december 2006

E

F

G

H

I

76

14.18

91

31

49.083.191,00

53.542.000,00

2

0,67

6

3

2.578.690,00

3.030.000,00

1

177.00,00

220.000,00

12

5.077.569,00

1.250.000,00

47

56.916.450,00

58.042.000,00

2

Zaposleni na spremljajočih
delovnih mestih
SKUPAJ

97
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Članice univerze so v letu 2005 sklepale pogodbe z zunanjimi izvajalci zaradi potreb po izvedbi
izrednega študija ter izbirnih predmetov na rednem študiju. V letu 2006 načrtujejo zmanjševanje
števila sklenjenih pogodb, saj bodo zunanje izvajalce nadomestile s povečevanjem pedagoške
obremenitve delavcev z izjemo ene članice, ki načrtuje velik porast pogodb zaradi pričetka izvajanja
podiplomskega študija.
Na ravni univerze je bilo sklenjenih največ avtorskih pogodb z zunanjimi sodelavci - visokošolskimi
učitelji. V letu 2006 se predvideva nekaj manj zunanjih sodelavcev, v celoti pa se načrtuje preko 140
pogodb, kar glede ena obremenitev znaša približno 15 FTE. Glede vrednosti sklenjenih pogodb se
predvideva povečanje skupne vrednosti pogodb za približno 1 mio. SIT.
Tabela 30: Izvolitve v naziv v letu 2006

Število zaposlenih, ki jim
bo v letu 2006 potekla
izvolitev v naziv

Naziv

Načrtovano
število izvolitev v
naziv v letu 2006

Redni profesor

0

2

Znanstveni svetnik

0

1

Izredni profesor

3

9

Višji znanstveni sodelavec

2

3

Docent

11

24

Znanstveni sodelavec

4

5

Višji predavatelj

6

19

Predavatelj

3

16

Asistent

27

38

Učitelj veščin

0

2

1

42

57

161

Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar
SKUPAJ

Na članicah univerze se bodo postopki izvolitve v nazive izvajali glede na predvidene nove zaposlitve,
predvsem za nazive visokošolskih sodelavcev. Načrtovane so tudi ponovne izvolitve in izvolitve v višji
naziv za delavce, ki jim v letu 2006 poteče izvolitev v naziv. Uvajanje novih programov ter postavljanje
kadrovske strukture na članicah pa kaže še vedno na veliko število načrtovanih izvolitev v nazive,
predvsem v naziv docent ter nazive visokošolskih sodelavcev, kjer je velika potreba po izvolitvah
strokovnih sodelavk za izvajanje kliničnih vaj na UP VŠZI.
Tabela 31: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih (sem sodijo administrativni in strokovno tehnični
delavci), ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006

Pridobivanje Pridobivanje Pridobivanje
Krajša
Podiplomsko
Strokovno
izobrazbe V. izobrazbe
izobrazbe
usposabljanja
izobraževanje usposabljanje
stopnje
VI. stopnje
VII. stopnje
in tečaji
SKUPAJ

/

/

12

10

119

38

98

Članice univerze spodbujajo izobraževanje strokovnih sodelavcev tako v smeri pridobitve strokovne
izobrazbe, kot tudi pridobitve dodatnih funkcionalnih znanj. Načrtuje se, da bi se v povprečju
zaposlenemu v strokovnih službah v letu 2006, skladno s Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in
izobraževanja, namenilo 5 dni za strokovno izobraževanje. Načrtuje se tudi, da strokovni delavci, ki so
vključeni v upravne postopke, pristopijo k izpitu iz Zakona o splošnem upravnem postopku.
Na podlagi analize stanja na univerzi se bo, skladno s sprejetjem akta o organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest, organiziral seminar in izpit iz Zakona o varstva pri delu za tiste delavce, ki ga še niso
opravili.
Za delavce se bo na podlagi evidentiranih potreb po dodatnih znanjih organiziralo strokovne
ekskurzije, krajše tečaje iz Microsoft Office orodij (Access, Excel, PowerPoint).
V primerjavi s preteklim letom se na ravni univerze načrtuje večje število delavcev, ki pridobivajo
izobrazbo VII. stopnje oz. podiplomsko izobrazbo. Enak je obseg načrtovanega strokovnega
usposabljanja, malenkost pa se je povečalo število krajših usposabljanj.
Tabela 32: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se
bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006

Krajša
Podiplomsko
Strokovno
usposabljanja Sobotno leto
izobraževanje usposabljanje
in tečaji
SKUPAJ

53

12

155

1

Članice univerze tudi v letu 2006 namenjajo veliko pozornost spodbujanju nadaljnjega izobraževanja
zaposlenih pedagoških kadrov, predvsem asistentov. V okviru danih možnosti bodo poizkušale
zagotoviti sofinanciranje magistrskega in doktorskega študija redno zaposlenim.
Glede na preteklo leto se v letu 2005 ne načrtuje povečanega števila zaposlenih na podiplomskem
izobraževanju, predvideva pa se povečan obseg krajših usposabljanj in tudi izvedbo sobotnega leta
enega visokošolskega učitelja.
Tabela 33: Število registriranih raziskovalcev

Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
Vsi
mladi
raziskovalci

Stanje 31. 12. 2005

415

257

22

Načrt 31. 12. 2006

444

275

27

Skladno s kadrovskim načrtom se v letu 2006 načrtuje povečanje števila registriranih raziskovalcev,
od tega 5 novih mladih raziskovalcev, katerih realizacija je odvisna od uspeha na razpisu ministrstva
za mentorje mladim raziskovalcem in uspelega kadrovskega razpisa.
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6 FINANČNI NAČRT
7 PRILOGE – UNIVERZA V ŠTEVILKAH
7.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 34: Število štud. programov, ki se izvajajo na univerzi v štud. letu 2005/06, in načrt izvajanja štud. programov za štud. leto 2006/07
Dodiplomski študijski programi
Članica

Vrsta
študijskega
5
programa

UP FHŠ

Podiplomski študijski programi

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2005/06

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2005/06

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/07

Specialistični
programi za
študijsko leto
2005/06

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/07

Magistrski
programi za
študijsko leto
2005/06

Magistrski
programi za
študijsko leto
2006/07

Doktorski
programi za
študijsko leto
2005/06

Doktorski
programi za
študijsko leto
2006/07

-

-

4

8

-

-

3

51

3

3

Geografija
kontaktnih
prostorov

UN

1

1

Kulturni študiji in
antropologija

UN

1

1

Zgodovina

UN

1

1

Slovenistika

UN

1

1

Dediščina Evrope
in Sredozemlja

UN/b

1

Italijanistika

UN/b

1

Filozofija

UN/b

1

Kulturni študiji in
antropologija

UN/b

1

Geografija
kontaktnih
prostorov

MAG

1

1

Zgodovina Evrope
in Sredozemlja

MAG

1

1
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Dodiplomski študijski programi
Članica

Filozofija in teorija
vizualne kulture
Kulturni študiji in
1
antropologija
Filozofija

1

Vrsta
študijskega
5
programa

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2005/06

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2005/06

Podiplomski študijski programi
Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/07

Specialistični
programi za
študijsko leto
2005/06

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/07

MAG

Magistrski
programi za
študijsko leto
2005/06

Magistrski
programi za
študijsko leto
2006/07

1

1

MAG/b

1

MAG/b

1

Doktorski
programi za
študijsko leto
2005/06

Doktorski
programi za
študijsko leto
2006/07

Geografija
kontaktnih
prostorov

DR

1

1

Zgodovina Evrope
in Sredozemlja

DR

1

1

Filozofija in teorija
vizualne kulture

DR

1

1

1

1

UP FM

2

2

3

3

VS

1

1

Management
(2005)

VS/b

1

1

Management
(2005)

UN/b

Management v
izobraževanju

SPEC

1

1

Management v
3
evropskem okolju

SPEC

1

1

Management

SPEC

1

1

Management
(2001)

Management

2

1

1

1

1

MAG

1

1

8

1

1

Ekonomija za
1
management

MAG/b

1

Kritični
1
management

MAG/b

1

Management in
1
organizacija

MAG/b

1

Management
poslovne

MAG/b

1
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Dodiplomski študijski programi
Članica

informatike

Vrsta
študijskega
5
programa

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2005/06

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2005/06

Podiplomski študijski programi
Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/07

Specialistični
programi za
študijsko leto
2005/06

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/07

Magistrski
programi za
študijsko leto
2005/06

Magistrski
programi za
študijsko leto
2006/07

Doktorski
programi za
študijsko leto
2005/06

Doktorski
programi za
študijsko leto
2006/07

1

1

-

21

1

Management
1
tehnologij

MAG/b

1

Management v
1
izobraževanju

MAG/b

1

Pravni vidiki
1
managementa

MAG/b

1

Management

DR

UP PEF

1

1

1

1

4

2

4

Predšolska vzgoja

VS

Razredni pouk

UN

1

1

Matematika in
računalništvo

UN

1

1

4

Matematika

UN/b

1

Računalništvo in
4
informatika

UN/b

1

-

-

-

1

2

Matematične
1
znanosti

MAG/b

1

Računalništvo in
1
informatika

MAG/b

1

Matematične
1
znanosti

DR/b

Računalništvo in
1
informatika

DR/b

UP TURISTICA
Hotelirstvo in
turizem

VS

1
1
1

1

1 oz. 5

1

1

Poslovni sistemi v
1
turizmu

VS/b

1

Management
turističnih
1
destinacij

VS/b

1

-

-

-
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-

-

1

-

-

Dodiplomski študijski programi
Članica

E- turizem

1

Mediacija v
1
turizmu
Turizem

UP VŠZI
Zdravstvena nega

SKUPAJ

Vrsta
študijskega
5
programa

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2005/06

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07

VS/b

1

VS/b

1

Podiplomski študijski programi

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2005/06

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/07

Specialistični
programi za
študijsko leto
2005/06

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/07

Magistrski
programi za
študijsko leto
2005/06

-

-

-

-

-

7

134

32

32

4

MAG/b

Magistrski
programi za
študijsko leto
2006/07

Doktorski
programi za
študijsko leto
2005/06

Doktorski
programi za
študijsko leto
2006/07

-

-

-

161

4

61

1

UP VŠZI

1

1

VS

1

1

5

5 oz. 91

1

Študijski programi so v postopku akreditacije. Razpisani bodo v primeru, da bo UP zanje pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo.
UP FM izvaja, poleg zgoraj navedenih študijskih programov, še študijski program »Master in Education«, ki se izvaja po pogodbi o franšizi med Manchester Metropolitan University (MMU), UP FM in Šolo za
ravnatelje, Ljubljana.
3
Študijski program »Management v evropskem okolju« v študijskem letu 2005/06 ni bil razpisan, vendar imajo študenti predhodnih vpisanih generacij še možnost dokončanja obveznosti po
programu.
4
Študijska programa sta akreditirana, vendar UP ni pridobila soglasja Vlade RS. Razpisala ju bo predvidoma samostojno.
5
Legenda za »vrsto študijskega programa«:
- VS – visokošolski strokovni študijski program
- VS/b - visokošolski strokovni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
- UN – univerzitetni študijski program
- UN/b – univerzitetni študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
- SPEC – specialistični študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- MAG – magistrski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- MAG/b – magistrski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
- DR – doktorski študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004
- DR/b – doktorski študijski program, sprejet skladno z novelo ZViS 2004 (»bolonjski program«)
2
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Tabela 35: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na UP v štud. letu 2005/06 in načrt za štud. leto 2006/07

Članica/Ime programa
UP FHŠ
Poletna šola UP FHŠ
UP FM
Osnove poslovanja podjetja (DP)
Poslovanje podjetja (DP)
Poslovna informatika (DP)
Pravo (DP)
Ekonomija (DP)
Management kadrov (DP)
Tuji poslovni jeziki (DP)
Management (DP)
Management izobraževanja (DP)
Management nepridobitnih organizacij (DP)
Mednarodno poslovanje (DP)
Uvod v ekonomijo, pravo in management (DP)
Sociološke in psihološke teme za managerje (DP)
Temeljne vsebine managementa v izobraževanju (PI)
UP PEF
Pedagoško-andragoško izobraževanje (PI)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje
predšolskih otrok (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega
pouka za poučevanje italijanskega jezika v prvem in
drugem obdobju osnovne šole, 1. del (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega
pouka za poučevanje italijanskega jezika v prvem in
drugem obdobju osnovne šole, 2. del (PI)
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega
pouka za poučevanje italijanskega jezika v prvem in
drugem obdobju osnovne šole, 3. del (PI)
UP Turistica
Turistični management (DP)
Management turistične destinacije (DP)
SKUPAJ
1

Število izvedenih
programov v
študijskem
letu 05/06
1
1
0
5
1

Število študentov
v programih v
študijskem letu
05/06
30
30
0
120
49

1

Število programov
v študijskem letu
06/07

Število študentov v
programih
v študijskem letu 06/07

1
1
17
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

40
40
170 - 255
10 - 15
10 - 15
10 – 15/program
10 – 15/program
10 – 15/program
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
10 - 15
125
50

26

1

30

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

1

15

0
6

0
150

2
1
1
25

200
100
100
535-620

PI – program za izpopolnjevanje (32. in 32a. člen ZViS); DP – del akreditiranega študijskega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS)
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Tabela 36: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v štud. letu 2005/06 in načrt za štud. leto 2006/07
Dodiplomski študij1

Članica

UP FHŠ

Visokošolski
strokovni
programi

Visokošolski
strokovni
programi

Podiplomski študij1

Univerzitetni
programi

Univerzitetni
programi

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Redni
študij
05/06

Redni
študij
06/07

Izredni
študij
05/06

Izredni
študij
06/07

Redni
študij
05/06

Redni
študij
06/07

Izredni
študij
05/06

Izredni
študij
06/07

Štud.
leto
05/06

Štud.
leto
06/07

Štud.
leto
05/06

Štud.
leto
06/07

Štud.
leto
05/06

Štud.
leto
06/07

-

-

-

-

484

694

38

38

-

-

61

1952

17

42

3

4

3

5

UP FM

426

440

848

850

124

260

290

340

215

120

381

340

54

70

UP PEF

133

140

122

180

255

375

-

-

-

-

-

50

-

25

UP TURISTICA

366

6

390

737

6

720

-

-

-

-

-

-

-

280

-

-

UP VŠZI

180

220

45

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

1105

11906

17523

1570

8634

1329

3283

378

215

1205

442

8652

71

137

1

V tabeli so upoštevani podatki o vseh vpisanih študentih (prvič in ponovno), brez absolventov.
Dva podiplomska študijska programa 2. stopnje UP FHŠ (»Kulturni študiji in antropologija« in »Filozofija«) sta v postopku zunanje akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo.
Razlika v primerjavi s podatki, ki so bili posredovani na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je nastala zaradi sklepov komisije za študentske zadeve, ki je odobrila naknaden vpis kandidatov.
4
Razlika v primerjavi s podatki, ki so bili posredovani na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, je nastala zaradi izpisa 1 kandidata.
5
Število vpisnih mest na specialističnih študijskih programih se bo zmanjšalo, če bodo razpisani študijski programi 2. stopnje, ki so v postopku akreditacije, sicer ostane število vpisnih mest na ravni iz leta
2005/06.
6
V kolikor bodo novi študijski programi 1. stopnje UP Turistice (»Poslovni sistemi v turizmu«, »Management turističnih destinacij«, »E-turizem«, »Mediacija v turizmu«), ki so v postopku akreditacije na Svetu RS za
visoko šolstvo, pravočasno akreditirani, bo UP Turistica v študijskem letu 2006/2007 začela izvajati nove študijske programe na navedenih lokacijah: Portorož (redni, izredni študij), Ljubljana (izredni študij), Ptuj
(izredni študij), Sežana (redni študij), Nova Gorica (redni študij ) in Črnomelj (izredni študij). V tem primeru bo za 1. letnik razpisanih 300 mest za redni in 450 mest za izredni študij.
2
3
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Tabela 37: Število diplomantov po vrsti študijskega programa v letu 2005 in načrt za leto 2006
Dodiplomski študij

Članica

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij

Podiplomski študij

Univerzitetni
programi –
redni študij

Univerzitetni
programi –
izredni študij

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

Leto
2005

Leto
2006

3

56

-

-

-

-

-

3

1

6

-

-

-

-

1

UP FM

51

75

132

150

-

10

6

200

202

190

-

21

-

-

UP PEF

17

20

38

21

25

34

-

-

-

-

-

-

-

-

UP TURISTICA

UP FHŠ

1

Visokošolski
strokovni
programi –
redni študij

74

80

98

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

-

47

-

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

142

222

268

310

28

100

6

200

202

190

-

24

1

6

Na magistrskem študijskem programu je študij zaključilo tudi 16 magistrov študijskega programa Master in Education, ki se izvaja po pogodbi o franšizi med Manchester Metropolitan
University (MMU), UP FM in Šolo za ravnatelje, Ljubljana. Ti diplomanti niso všteti v skupnem številu diplomantov specialističnih programov UP FM, saj diplomske listine izdaja MMU.

Tabela 38: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2005/2006 in načrt za leto 2006/2007

Študijska
skupina

1

Število
uvrščenih
članic1

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija

Št. diplomantov
rednega dodiplomskega
študija

Št. študentov
podiplomskega študija

Št. diplomantov
podiplomskega študija

Študijsko
leto 05/06

Leto 2005

Leto 2006

Študijsko
leto 05/06

Študijsko
leto 06/07

Leto 2005

Leto 2006

Študijsko
leto 06/07

1. skupina

1

550

700

51

85

650

530

202

211

2. skupina

4

1418

1819

119

237

78

592

1

9

3. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V prvo študijsko skupino je uvrščena UP FM, vse ostale članice so v drugi študijski skupini.
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Tabela 39: Kazalniki za izobraževalno dejavnost – dodiplomski študij
Redni študij
Kazalnik10

Članica

UP FHŠ

UP FM
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %1
UP PEF4

Odstotek ponavljalcev

Povprečno število let trajanja študija na študenta
– visokošolski strokovni študijski programi8

Povprečno število let trajanja študija na študenta
– univerzitetni študijski programi8

UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj univerza5
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
5
Skupaj univerza
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
Skupaj univerza5
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
Skupaj univerza5

Študijski program

Študijsko
leto 05/06
(leto 2005)

Geografija kontaktnih prostorov UN2
Kulturni študiji in antropologija UN2
Slovenistika UN
Zgodovina UN
Management VS (2001)
Management VS (2005)
Management UN (2005)
Razredni pouk UN
Matematika in računalništvo UN
Predšolska vzgoja VS
Hotelirstvo in turizem VS
Zdravstvena nega VS
/
vsi programi
vsi programi
vsi programi
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega
/
Management (2001)
Predšolska vzgoja
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega
/
vsi univerzitetni študijski programi
Management (2005)
oba univerzitetna študijska programa
/

80
91
59
59
60
95,7
67,7
96
62
86
/
4,5
26,5
1,5
14
2
/
5,3
4
5,89
/
49
5
/
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Načrt za
študijsko leto
06/07
(leto 2006)
85
90
75
75
65
65
96
70
96
66
86
/
5
20
1
14
10
/
5,1
4
5,7
4
/
5
5
/

Izredni študij
Študijsko
leto 05/06
(leto 2005)
28
43
-3
98,2
67
/
24
50,26
1,8
9
-7
/
5,4
5,65
/
/

Načrt za
študijsko leto
06/07
(leto 2006)
55
55
100
70
90
/
20
40
1
8
5
/
5,1
5,5
/
/

1

Odstotek prehodnosti pri posameznem študijskem programu ni naveden, če se 2. letnik študijskega programa (redni oz. izredni študij) v študijskem letu 2005/06 ne izvaja oz. se ne bo izvajal v študijskem letu
2006/07.
2
Na UP FHŠ se odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik na rednem in izrednem študiju bistveno razlikuje, saj lahko študenti na izrednem študiju opravljajo letnik študija v dveh študijskih letih.
3
UP FM ne navaja podatka zaradi specifičnosti izvedbe izrednega študija, ki omogoča študentom, da 1. in 2. letnik opravijo v treh študijskih letih.
4
Na UP PEF je odstotek prehodnosti pri študijskem programu Matematika in računalništvo bistveno nižji od odstotka prehodnosti pri ostalih dveh študijskih programih UP PEF, vendar se le-ta izboljšuje v
primerjavi s preteklim študijskim letom.
5
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
6
Na UP FM je odstotek ponavljalcev na izrednem študiju visok zaradi prehoda študentov v nove študijske programe; v preteklih študijskih letih so študenti študirali v ciklusih in opravljali 1. in 2. letnik v treh
študijskih letih.
7
UP VŠZI v študijskem letu 2005/06 še nima vpisanih študentov v 2. letnik študijskega programa Zdravstvena nega (izredni študij).
8
Podatek o povprečnem številu let trajanja študija ni naveden, če še ni diplomantov.
9
Na UP FHŠ so v študijskem letu 2004/05 diplomirale le tri študentke.
10
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti dodiplomskega študija:
1) Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik za študijsko leto 2005/2006 je izračunan tako, da je 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. Odstotek za študijsko leto 2006/2007 je izračunan tako, da je predvideno število
študentov 2. letnika dodiplomskih študijskih programov (brez ponavljalcev) v študijskem letu 2006/2007 deljeno s številom vseh študentov 1. letnika dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu
2005/2006.
2) Odstotek ponavljalcev za študijsko leto 2005/2006 je izračunan tako, da je število vseh ponavljalcev dodiplomskega študija (brez absolventov) v študijskem letu 2005/2006 deljeno s številom vseh
študentov dodiplomskega študija v študijskem letu 2005/2006. Odstotek za študijsko leto 2006/2007 je izračunan tako, da je predvideno število vseh ponavljalcev dodiplomskega študija (brez
absolventov) v študijskem letu 2006/2007 deljeno s številom vseh študentov dodiplomskega študija v študijskem letu 2006/2007.
3) Podatek o povprečnem številu let trajanja študija 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. Podatek za leto 2006 je izračunan tako, da je vsota razlike za vse diplomante dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006) in letom vpisa v 1.
letnik, deljena s številom študentov.
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Tabela 40: Kazalniki učinkovitosti podiplomskega študija

Študijsko leto 2005/06
Kazalnik

Članica

UP FHŠ
Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v %
magistrskega študija

UP FM
1

UP PEF

Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v %
doktorskega študija

UP Turistica1
3
Skupaj univerza
UP FHŠ
UP FM
Skupaj univerza3

Študijski programi

Geografija kontaktnih
prostorov
Filozofija in teorija
vizualne kulture
Zgodovina Evrope in
Sredozemlja
vsi programi
Matematične znanosti,
Računalništvo in
informatika
Turizem
/
Management
/

Pričakovani rezultati v študijskem letu
2006/07
V sofinanciranih
V nesofinanciranih
študijskih
študijskih
programih
programih

V sofinanciranih
študijskih
programih

V nesofinanciranih
študijskih
programih

100%

-

85%

-

57%

-

85%

-

79%

-

85%

-

84,7%

-

85%

-

-

-

-

-

/

/

/

/

2

2

2

2

100%
/

/

100%
/

/

1

UP PEF, UP Turistica: Študijski programi se bodo prvič izvajali v študijskem letu 2006/07.
Glej podatke za magistrski študij.
3
Ker niso bili dostopni vsi podatki, ki bi omogočali izračun povprečja na ravni univerze, v tabeli navajamo le podatke za posamezne članice oz. študijske programe.
2
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Tabela 41: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij

Kazalnik

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

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en predmet na drugi
slovenski univerzi oz. samostojnem visokošolskem zavodu

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. samostojnih
visokošolskih zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet na članici UP

Članica UP

UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP
TURISTICA
UP VŠZI3
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP
TURISTICA
UP VŠZI3
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP
TURISTICA
UP VŠZI3
Skupaj UP

Redni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko
2005/2006
leto
2006/2007
1
5
12
12
-

Izredni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko
2005/2006
leto
2006/2007
1
3
3
-

-

2

-

6

13
12
-

19
2
12
-

3
3
-

10
1
3
-

-

2

-

4

12
1
12
-

16
4
12
-

3

8

10
-

10
-

5

10

-

-

18

26

10

10

1

Na UP FM nimajo natančnih podatkov o mobilnosti študentov, zato so za študijsko leto 2005/06 navedena le predvidevanja iz Programa dela UP FM za leto 2005. Kljub temu je v letošnjem študijskem letu
zanimanje rednih študentov za mobilnost precejšnja.
2
Na UP PEF v študijskem letu 2005/06 ni bilo meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP. Mobilnosti ne predvidevajo tudi v študijskem letu 2006/07.
3
Na UP VŠZI je meduniverzitetna mobilnost težko izvedljiva. Izvedbeni načrti v študijskem programu Zdravstvena nega so namreč odvisni in podrejeni kapacitetam in zmožnostim učnih baz, kjer poteka praktično
usposabljanje, zato je težko zagotoviti, da bo na drugem visokošolskem zavodu potekal študijski proces z isto vsebino.
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Tabela 42: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij
Redni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2005/2006
2006/2007
5
5
3
5
8
10
10
5
10
15
10
10
5
10
15

Kazalnik
Članica UP

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

Število študentov članice, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi slovenski
univerzi oz. samostojnem
visokošolskem zavodu

Število študentov drugih slovenskih
univerz oz. samostojnih visokošolskih
zavodov, ki so izbrali vsaj en predmet
na članici UP

UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP Turistica
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM1
UP PEF2
UP Turistica
Skupaj UP

Izredni študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2005/2006
2006/2007
4
5
5
3
5
12
20
50
10
10
10
30
70
4
15
10
10
5
14
30

1

Na UP FM še nimajo natančnih podatkov o mobilnosti študentov, saj se zanjo odločajo predvsem v letnem semestru, zato so za študijsko leto 2005/06 navedena le predvidevanja iz Programa dela UP FM za leto
2005.
2
Na UP PEF v študijskem letu 2006/07, ko bodo predvidoma pričeli z izvajanjem podiplomskih študijskih programov, še ne predvidevajo mobilnosti študentov.

7.2

Raziskovalna dejavnost

Tabela 43: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah
Raziskovalni program
2004-2008
Univerza / Članica

Obdobje

Št. FTE
letno

Število

UP

Stanje
31.12.05

/

Infrastrukturni
programi 2004-2008

/

Št. FTE
letno

Število

/

Temeljni projekti

/

Št. FTE
letno

Število

/

/

Št. FTE
letno

Število

/
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Podoktorski
projekti
Št.
FT
Število
E
letn
o

Aplikativni projekti

/

/

/

Predvide
no št.
CRPov v
letu 2006

Predvideno
število
znanstvenih
sestankov/k
onferenc v
letu 2006

Predvideno št.
drugih
projektov v
letu 2006

/

/

/

UP
FHŠ

UP
FM

UP
PEF

UP
TURISTICA

UP
VŠZI

UP
ZRS

UP
PINT
SKUPAJ

Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06
Stanje
31.12.05
Št. novih
projektov v
letu 06

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3

/

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

4

2

1,35

/

/

2

1,17

5

1,65

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

0,6

1

0,4

1

1

2

2

6

2*

0,45

/

/

2

0,3

1

0,2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

4

3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

0,39

/

/

/

/

6

1

11

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

1

1

/

3

7,8

1

1

13

11,56

4

3,11

5

5

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

7

14

9

/

/

/

/

/

/

2

0,82

/

/

/

/

/

1*

0,3

/

/

/

/

1

1

1

1

1

1

/

7*

9,9

1

1

19

14,02

15

8,18

7

7

24

25

34

* Pod UP PEF in UP PINT je naveden raziskovalni program Algebra s kombinatoriko in teorijo grafov, verjetnostni račun in eksperimentalna ekonomija s teorijo
pričakovanja, ki obsega skupno na UP 0,55 FTE.
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Tabela 44: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2005 in načrt za leto 2006
Patenti
Članica

Obdobje

Število
podeljenih

Število prijav
UP TURISTICA
UP
ZRS

Število
prodanih

Število
registriranih

Inovacije

Število
prodanih

Število

Leto 2005

/

/

/

/

/

/

Načrt za leto 2006

/

/

/

/

/

1

Leto 2005

/

/

/

/

/

/

Načrt za leto 2006

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

SKUPAJ

7.3

Blagovne znamke

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Tabela 45: kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju
Dodiplomski študij
Kazalnik

Študijsko leto
2005/06

Podiplomski študij

Načrt za
študijsko leto
2006/07

Študijsko leto
2005/06

Načrt za
študijsko leto
2006/07

UP FHŠ
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

10

15

0

5

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji

7

10

1

5

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu

16

20

20

25

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

9

10

4

6

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v
tujini

1

-

-

-

UP FM
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

22

32

-

2

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji

20

30

-

-

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu

3

6

4

4
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Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

10

10

-

1

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

-

1*

-

-

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

1*

1*

-

-

Število visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki
bodo šli iz Slovenije v tujino (izven programov
mobilnosti)

1

3

1

2

•

raziskovalci ne sodelujejo v izobraževalnem procesu
UP PEF

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

9

12

-

-

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji

4

4

-

-

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

2

4

-

-

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

4

5

-

-

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

4

6

-

-

UP TURISTICA
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

7

8

-

-

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji

6

6

-

-

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu

6

6

-

-

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

2

4

-

-

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v
tujini

1

2

-

-

UP VŠZI
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

1

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči profesorji

1

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

1
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Dodatne tabele
Tabela 46: Projekti mednarodnega znanstveno-tehnološkega sodelovanja, ki ga sofinancira ARRS
Naslov

Raziskovalno področje
po klasifikaciji ARRS

Trajanje
(od – do)

Ime nosilca

Ime partnerja

Ime partnerske ustanove

UP FM
Research and mentoring in
theory and practise

5.01 Vzgoja in
izobraževanje

1.10.200530.9.2007

Izr. prof. dr. Slavko
Dolinšek

Prof. dr. Ian Stronach

Manchester Metropolitan University

The pattern of agriccultural
trade in Hungary and
Slovenia with the EU

5.02 Ekonomija

1.10.200430.9.2006

Izr. prof. dr. Štefan
Bojnec

Dr. Imre Ferto
Dr. Lajos Zoltan
Bacucs

Hungarian Academy of Sciences

Dr. Renata
Tomljenović,
znanstveni asistent

Institut za turizam , Zagreb

UP TURISTICA
Ocena podjetniških
potencialov pri razvoju
vinskega turizma v Sloveniji
in na Hrvaškem za
povečanje ravni
konkurenčnosti

2005,2006

Izr.prof.dr. Štefan
Bojnec

Turizem, humanistika

2006,2007

Prof.dr. Marija
Ovsenik

Karakterizacija oljčnih olj

4.03.00

1.1.200531.12.2006

Dr. Metoda Lipnik
Štanglej

Biljana Lazović

Biotehniški fakultet Bar Črna gora

Perspektive ekonomskih
migracij med BIH in
Slovenijo v luči evropskih
integracijskih procesov

6.12.00

1.1.200431.12.2005

Dr. Milan Bufon

Safet Nurković

Prirodno matematički fakultet univerze
v Sarajevu

Historične analize
ekonomskih povezav na
vzhodnem Jadranu

6.02.00

1.1.200431.12.2005

Ddr. Mitja Guštin

Lenka Saveljić
Bulatović

JU Muzeji i galerije Podgorice, SČG

Žrtev v scenariju
kazenskega procesa - od
zločina brez žrtve do vdora
žrtve v družbeni in politični
diskurz

6.01.

1.4.200431.12.2005

Dr. Darko Darovec

Edward Muir, PhD

Northwestern University, Department
of History, Illinois,
USA

Turistično vrednotenje jezika
in kulture majhnih narodov
EU

Ekonomija

UWE, Birstol, Velika Britanija,
Univerza Soedertom, Inštitut za
izboraževanja Stockholm, Švedska,
Faculty of Business, Lahti Polytechnic,
Finska

UP ZRS
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Turistično
gospodarstvo¸tranzicijskih
državah Srednje Evrope v
času EU širitve

6.12.00

1.4.200431.12.2005

Dr. Anton Gosar

Jerzy Jemiolo, PhD

Ball State University, Department of
Geography, Indianeapolis

Jeziki in identiteta na
območju kulturnega stika v
Sloveniji in na Poljskem

6.05.00

1.1.200431.12.2005

Dr. Goran Filipi

dr. hab. NowakowskaKempna Iwona

University of Bielsko-Biala,
Poland

Ustanove svobode in jezik
politike

6.10.

1.1.2005 –
31.12.2006

Dr. Lenart Škof

dr. Mirko Wischke

Faculty of Philosophy, Olomouc,
Češka republika
Olomouc, Češka republika

Zoografija, taksonomija in
filogeografija -sesalcev v
jugovzhodni Evropi, Mali
Aziji in Južni Ameriki

1.03.00

1.1.2005 –
31.12.2006

Dr. Boris Kryštufek

dr. Vladimír Vohralík

Zoogeografski vpliv
bosporskega kopnega
mostu na recentno favno
sesalcev Jugovzhodne
Evrope in Male Azije

1.03.00

1.1.2005 –
31.12.2006

Dr. Boris Kryštufek

dr. Cengiz Kurtonur

Trakya University, Faculty of Arts
and Sciences, Edirne, Turčija

Jeziki kot most k
medkulturnemu
sporazumevanju in
razumevanju

6.05.00

1.1.2005-12-23
31.12.2005

Dr. Lucija Čok

Dr. Poteaux Nicole

Laboratoire des Sciences de
l’éducation, SESAM Université Louis
Pasteur, Strasbourg
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Chales University, Faculty of Sciences
Praga, Češka republika

Tabela 47: Drugi mednarodni projekti

Naslov in tipologija projekta

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS

Trajanje (od –
do)

Ime nosilca

Ime partnerja

Ime partnerske ustanove

Skupna vrednost
projekta v SIT ali €

Delež članice
v SIT ali € v
letu 2006

REKTORAT
Interreg IIIA Italija-Slovenija
2000-2006
EUROREGION MAGAZINE –
la rivista di discussione per la
costituenda Euroregione

Družboslovne vede
Humanistične vede

30.6.2005
do
30.6.2008

Družboslovne vede
Humanistične vede

1.9.2005
do
31.8.2006

Interreg IIIA Italija-Slovenija
2000-2006
EUROREGION IDENTITY –
Identità, Culture civiche e
culture politiche a confronto: il
caso dell
Interreg IIIB CADSES
MATRIOSCA AAP
Agencija RS za regionalni
razvoj

1.1.2006
do
31.10.2006

Dr. Eugenio Ambrosi –
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Dr. Eugenio Ambrosi –
Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

za UP
dr. Milan Bufon

UP kot partner

287.600 EUR

10.000 EUR
delež UP

za UP
dr. Milan Bufon

UP kot partner

210.00 EUR

24.600 €
delež UP

do 9.900.000 SIT

do 9.900.000
SIT

15.000 EUR

1.000 EUR

Dr. Milan Bufon
UP FHŠ

Evropske politične integracije,
Jean Monnet

5.06

1.8.200331.12.2006

Morje povezuje – muzej,
Phare

Mladi v medkulturnem
položaju, Phare
Učni moduli za jezike kot
most k medkulturnemu
sporazumevanju in
razumevanju« (Language as
a Bridge to Intercultural
Communication &
Understanding: Teaching

6.05

Dr. Dimitrij Rupel

Mag. Zarko Sajič

Zavod za ohranjanje
pomorske dediščine Portorož,
Pomorski muzej Sergeja
Mašera Piran, Kulturno
društvo Ribiški muzej
tržaškega primorja Trst-Križ

64.237 EUR

Dr. Vesna Mikolič

UP ZRS, SLORI, Università
di Trieste, Osnovna šola
Elvire Vatovec Prade, SE
Pier Paolo Vergerio il
Vecchio, Capodistria

41.800 EUR

1.6.20031.6.2006

UP FM,UP Turistica, UP PEF
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8.360 EUR

Module, LABICUM),
Leonardo da Vinci
Subcultura(e) e lingua dei
giovani – un misterioso
mondo per gli adulti. Un
Confronto interculturale,
Socrates/Comenius

6.05

Mag. Nives Zudič Antonič

CII-Ro-0014 Borders and
Borderlines in Cultural
Anthropology in the university
education, CEEPUS

6.03.02.

Dr. Vesna Mikolič

INFO - Individuazione del
modelo di formazione in aree
plurilinguistiche,
Socrates/Comenius

6.05

1.10.200530.9.2008

Pädagogische Akademia des
Bundes in Kärnten

Instituto pedagogico Ladino,
Bolzano, Istituto regionale
educativa Sardegna, Istituto
comprensivo di scuola
elementare e secondaria
Ladino di Fassa, Ufficio
scolastico reginale, M.I.U.R,
Padagogische Akademie des
Bindes in Karten, Awdurdod
Addysg Sir Dbinbych

Mag. Nives Zudič Antonič

395.558 EUR

UP FM
Usposobljenost reševalcev,
ključ do življenja
(Phare) – UP FM partner

5.01 Vzgoja in
izobraževanje

Računalniško opismenjevanje
na Primorskem
(Phare)

2.08 Računalništvo
in informatika

»Promocija manjšinskih
jezikov v večjezikovnih
območjih s poudarkom na
izobraževanju učiteljev« Comenius

5.01.00
Družboslovne vede/
Vzgoja,
izobraževanje
in šport

»Informacijski sistem o stanju
morskega okolja v Tržaškem
zalivu« Interreg

1.07.00
Naravoslovno1. 1. 2006 – 31.
matematične vede/
Računsko intenzivne 12. 2007
metode in aplikacije
2.07.00

dr. Vlado Malačič

»Portfoglio docenti
transfrontaliero in aree con
presenza di lingue minoritarie«
- Strukturni skladi EU

5.01.00
Družboslovne vede/
Vzgoja, izobraževanje in šport

dr. Majda Kaučič-Baša

11.11.05-10.7.06
30.11.0530.10.06

Mag. Viktorija Sulčič

Dr. Katja
Štrancar

Doc. dr. Nada Trunk Širca

Zoran Gaborovič

SB Izola

ISA.IT d.o.o

100.000 EUR

20.802,00
EUR

296.829,84 EUR

111.000 EUR

328.324 €

3000 EUR

396.526,11€

16.994,45 €

Še ni podatka

Še ni podatka

UP PEF

2003-2007

2006 - 2007

mag. Nives Zudič Antonič,
koordinator za UP PEF

Pädagogische
dr. Joseph Heiden Akademie Klagenfurt
(Celovec, Avstrija)
dr. Massimo Celio
in
prof. Serena
Fonda Umani

Nacionalni inštitut za
biologijo,
Morska biološka postaja
Laboratorio di biologia
Marina di Trieste

Rosalba Perini
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Deželni šolski urad FurlanijeJulijske krajine, Trst

UP TURISTICA
VIRBUS – Virtual Bussines
Simulation
(Leonardo da Vinci)

Ekonomija

2006,2007

mag.Dejan Križaj

Sabotin. Park miru
(Interreg IIIA SLO/I)

Kulturna dediščina

2005,2007

dr.Igor Jurinčič

Narava, kultura, šport brez
meja – Tematske poti v
Sloveniji, FJK in Venetu –
TEMPO
(Interreg IIIA SLO/I)

Kulturna dediščina

2006,2007

»Srce Istre« Dediščina in
umetnost. Razvoj čezmejnih
turističnih itinerarijev v
urbanih in ruralnih območjih
(Interreg IIIA SLO/H/CRO)

Kulturna dediščina

Magični okusi Istre
(Interreg IIIA SLO/H/CRO)
Potenciali za razvoj vinskega
turizma
(Interreg IIIA SLO/H/CRO)

Haaga Polytechnic, Finska

352.700 €

Mirko Bulc

MO Nova Gorica

80.256.000

doc.dr. Aleksandra
Brezovec

Tjaša Petelin

RRA Severne Primorske

28.343.000

2006,2007

doc.dr. Aleksandra
Brezovec

dr.Aleksander
Panjek

UP ZRS Koper

Kulturna dediščina

2006,2007

Mag.Gorazd Sedmak

UP ZRS Koper

Ekonomija

2006,2007

Izr.prof.dr. Štefan Bojnec

Prleška RRA,
Inštitut za turizam Zagreb

UP ZRS

Ddr. Mitja Guštin

Partner na
projektu:Università Ca'
Foscari,Venezia;LeopoldFranzens University
Innsbruck

283.950 EUR

20.9.20048.12.2005

Koordinator projekta
Peter Čerče

Nosilec projekta: University
of Vienna, Vienna Institute
of Archeological Science,
Austia

300.000,00 EUR

1.9.20041.4.2005

Dr. Andrej Gaspari

Nosilec projekta: National
Cultural Office of Hungary

96.000,
00 EUR

1536-05-400042
Trajanje: 24
mesecev do
31.12.2006

Koordinator projekta:
Iztok Škerlič

Partner: KGZS,
Provinca di Trieste

82.896.000,00 SIT

CLT2004/A1-SI-512
The Heritage of Serenissima
Culture 2000

1.4.200428.12.2004
1.7.200528.2.2006

CLT2004/A1/CH/AT-422
From underwater to public
Attention, Culture 2000
2004-1358/001-001CTL.
CA12
European fluvial heritage;
Culture 2000
Interreg IIIA Slovenija- Italija
2000-2006 »Inovativni sistemi
za skupno upravljanje v
kmetijskem sektorju in
skupna uporaba čezmejne
mreže za kmetijsko-okoljsko
monitoriranje« SIGMA
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15.000 €

Interreg IIIA Slovenija/
Madžarska Hrvaška 20042006 Srce Istre:dediščina in
umetnost. Razvoj čezmejnih
turističnih itinerarijev v
urbanih in ruralnih območjih HEART OF ISTRIA

Trajanje 23
mesecev
1.10.200531.8.2007
2005-2007

Dr. Darko Darovec

Partner na projektu: Istrska
županija

82.896.000,00 SIT

Interreg IIIA Slovenija- Italija
2000-2006
Vzpostavitev čezmejnega
sodelovanja pri kompostiranju
stranskih produktov oljkarstva
TROPLO

Trajanje 24
mesecev
2005-2007

Dr. Dunja Bandelj Mavsar

Partner: KGZS

23.000.000,00 SIT

Interreg IIIA Slovenija/
Madžarska Hrvaška 20042006 Revitalizacija gojenja fig
v Istri
RGFI

Trajanje 24
mesecev
2005-2007

Dr. Dunja Bandelj Mavsar

Nosilec: DOSI.
Partnerji: KGZS, Figaruola,
UP ZRS

Interreg IIIA Slovenija-Italija
2000-2006
»Celoviti razvoj tipičnih
kmetijskih izdelkov in
pridelkov na čezmejnem
območju VALOPT

1536-05-400039
Trajanje 33
mesecev do
31.12.2007

Koordinator projekta:
Milena Bučar Miklavčič

Nosilec: KGZS
Nova Gorica

LIFE projekt
LIFE2NAT/SLO/8587
Conservation of endangered
habitats/
species in the future Karst
Park

Insula Europae
(Comenius 2.1)

36 mesecev

oktober 2004 –
oktober 2007

Andrej Sovinc

Alenka Obid (koordinator
za partnerja UP ZRS)

46.680.710,00 SIT

76.145.000,00 SIT

476.930 EUR

Fabrizio Boldrini
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Centro Studi e Formazione
Villa Montesca (Italija) –
nosilec projekta; partnerji:
Confederaciòn Española
de Centros de Enseñanza
(ES); E-ducation s.p.a.
(IT); SEU – Servizio
Europa (IT); SSIS Veneto
(Università Ca' Foscari
Venezia) (IT); Sdruzhenie
»Centar za obrazovatelni
initsiativi« (BG); IMCS
intercollege (cy); Grup
Scolar Tecnic de
Transporturi Cai Ferate
»Cuza-Voda« Iasi (RO)

299.579,00 EUR

28.395,00
EUR (za
celotno
trajanje
projekta; ni
razporejeno
po letih)

7.4

Knjižnična dejavnost

Tabela 48: Kazalniki za knjižnično dejavnost UP

Število aktivnih
uporabnikov
knjižnice

Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in strokovni
sodelavci)

UP ZRS

150

134 (89,3%)

UP FHŠ

881

851 (96,6%)

UP FM

3.935*

2.754* (70%)

Visokošolska
knjižnica

UP PEF
UP TURISTICA

Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih enot
tiskane enote - 776
el. enote – ni podatka
tiskane enote - 1.155
el. enote – 4
tiskane enote - 1.652

Število
Število računalnikov,
pregledanega
preko katerih uporabniki
gradiva v elektronski
v knjižnici lahko
obliki
dostopajo do informacij
673

2

Ne beležimo

6

Ne beležimo*

9*

tiskane enote - 689
2.649

2.437 (92%)

tiskane enote - 642

800

0

UP VŠZI

182

30 (16,5%)

tiskane enote - 245

/

4

SKUPAJ

7.797

7.191 (79,6 %)

5.159

1.473

21

* Skupno število s knjižnico UP PEF in UP FM.
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7.5

Upravne naloge univerze

Tabela 49: Informatizacija na članicah v študijskem letu 2005/06 in načrt za študijsko leto 2006/07

UP PeF

Študijsko leto 2006/07
(načrt)

Študijsko leto 2005/06

Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti

34

34

Število študentov na računalnik

8,8

7,0

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100

100

UP ZRS
Članica ne izvaja študijskega procesa
UP VŠZI
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti
Število študentov na računalnik
Odstotek elektronskih prijav na izpite

25

30

7,2 štud/rač

6 štud/rač

100%

100%

UP TURISTICA
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti

31

31

Število študentov na računalnik

13,5

13,5

Odstotek elektronskih prijav na izpite

99%

99%

35

Ni podatka

UP PINT
Ni podatka
UP FM
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti
Število študentov na računalnik*

15,7

12

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100

100
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UP ŠD
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti

2

2

Število študentov na računalnik

50

50

Odstotek elektronskih prijav na izpite

Članica ne izvaja študijskega
procesa

UP FHŠ
Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti

28

Število študentov na računalnik

20

20

100%

100%

Odstotek elektronskih prijav na izpite

28

UP kot celota
2006

2007

Število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti

155

160

Število študentov na računalnik

13,6

12,0

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100

100
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