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1 POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE
Univerza na Primorskem deluje v strateško pomembnem kontaktnem prostoru JZ Slovenije.
Peto leto delovanja Univerze na Primorskem (UP) je pomembno leto za njen nadaljnji razvoj.
Uresničevanje strategij visokega šolstva doma in v Evropi, nova generacija EU programov na
področju znanosti, mnoge strateške povezave s tujimi univerzami in oblike povezovanja z lokalnimi
skupnostmi, gospodarstvom in državnimi inštitucijami, so UP postavili pred nove izzive in ji obenem
naložili odgovorne naloge. Njen položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika je
dosežen. Interreg in EU projekti, sporazumi med univerzami doma in v svetu, organizacija
mednarodnih znanstvenih konferenc in posvetovanj so orodja, ki oblikujejo laboratorij
intelektualnega kapitala in razvojne koalicije, v katere se univerza aktivno vključuje.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja Univerzi na Primorskem možnosti, da
evropsko tradicijo univerz obogati z izzivi novega časa.
Težnja državnih strategij in reformnih gibanj po primerljivosti in konkurenčnosti dosežkov na vseh
ravneh razvoja v evropskem prostoru bo še naprej vplivala na podsistem izobraževanja in znanosti,
ki se bo moral bolje prepoznavati v Bolonjskem procesu prenove univerz in raziskovalnih programih
EU. Informatizacija izobraževanja, nova znanja in kompetence, razvejan trg dela in delovne kulture
so utrdili potrebo po vseživljenjskem izobraževanju in z njim povezanimi izobraževalnimi
tehnologijami. Mnogi razvojni projekti v okviru razpisov strukturnih skladov, aplikativni projekti z
gospodarstvom, usposabljanje za specifične potrebe delodajalcev, so oblike, s katerimi se mlada
univerza odziva na potrebe nove evropske paradigme razvoja. V okolju kulturnega in ekonomskega
stika se izkazuje njen vpliv na oblikovanje novih civilizacijskih vrednot, kot so na primer:
sodelovanje in kooperativno učenje, vzajemna izmenjava znanj, spoštovanje različnosti, strpnost do
drugih kultur in tradicij, večjezičnost, partnerstvo in mnoge druge.
V prenovo visokega šolstva po bolonjskih smernicah se Univerza na Primorskem vključuje
od začetka svojega delovanja.
UP je že ob ustanovitvi nekatere svoje programe zasnovala na usmeritvah prenove evropskega
visokega šolstva: izbirnosti vsebin (programi humanistike), specifičnosti stroke (zdravstvo),
primerljivosti rezultatov študija v diplomskih listinah (management). Temu je sledila prenova vseh
ostalih programov, ki jo bo univerza udejanila leto pred načrtovanim zaključkom prenove, to je leta
2008/09. V prenovi visokošolskega izobraževanja je torej UP med najbolj dinamičnimi slovenskimi
visokošolskimi zavodi. V prenovo študija bo UP 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 omogočili tudi v letu 2007, da na članicah, v infrastrukturnih centrih in v širšem okolju še
naprej uveljavlja znanje in kulturo vseživljenjskega učenja, utečene dobre prakse pa so ji v oporo pri
uveljavljanju sprememb in vzorcev, povzetih po dobrih izkušnjah drugih univerz.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo
slovenskih in srednjeevropskih univerz.
Univerza je v letu 2006 podpisala meduniverzitetne sporazume o sodelovanju z devetimi tujimi
univerzami, z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici pa tudi sporazum o tesnejšem
sodelovanju pri izvajanju študijskih programov. Z Univerzo v Novi Gorici je stopila v skupen
konzorcij za tehniško in naravoslovno izobraževanje, ki v sodelovanju z gospodarskimi družbami
Primorske podpira razvoj programov s področja naravoslovja in tehnike ter je v pomoč uveljavljanju
programov novoustanovljene Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Koper. Z univerzama v Ljubljani in Mariboru je UP vzpostavila nov program nacionalne mobilnosti,
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sklenila pa je tudi sporazum o sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in z Institutom za kovinske
materiale in tehnologije. UP se je uspešno vključila v Rektorsko konferenco Alpe-Jadran in v InterUniversity Centre Dubrovnik. Dejavno sodelovanje in povezovanje je omogočilo tudi pripravo
prvega skupnega študijskega programa 2. stopnje (joint degree) z Univerzo v Trstu. Sodelovanje v
projektih Interreg in Phare ter priprave na 7. okvirni program z novimi mehanizmi povezovanja
znanosti in razvoja, so izziv in preizkušnja intelektualnega potenciala, kulture in odličnosti učiteljev
in raziskovalcev UP. Posamezne razvojne niše UP (strategije turizma, humanistične in
družboslovne poletne šole, podjetniške strategije Univerzitetnega inkubatorja Primorske, nastajanje
novih edukacijskih metod in tehnik, kot na primer d.school, sodobna zdravstvena nega,
naravoslovje z matematiko, računalništvo in računalniško podprta tehnika) imajo v prostoru
političnega in gospodarskega stika poleg razvojnega poslanstva tudi nalogo dejavnika novih
razvojnih politik okolja, ki utrjuje identiteto državljana Slovenije, ohranja narodnostno identiteto
Slovencev, zagotavlja enake možnosti vključevanja in razvoja manjšin, skrbi za sonaravni razvoj in
zdravo okolje ter ohranja bogastva naravne in kulturne dediščine Sredozemske Slovenije.
Za državno univerzo je ob prenovi študija pomembno tudi njeno celostno učinkovanje kot
center znanja.
UP uspešno prenavlja študijske programe in širi svoja raziskovalna in izobraževalna področja.
Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družboslovja, humanistike, turizma,
zdravstva, edukacijskih ved, matematike in računalništva ter naravoslovja in informacijskih
tehnologij je sodobna in v svojem bistvu inovatorska. Njihova izvedba ni le inačica prevzetih
modelov slovenskih ali tujih univerz. Nova znanja in z novostmi obogatene oblike študija nastajajo
predvsem v partnerstvu med študenti in učitelji, raziskovalci in gospodarstvom, univerzo in okoljem.
Del raziskovalne dejavnosti je vpet v slovenski gospodarski prostor preko projektov, ki jih plačuje
slovenska industrija. Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z oblikami študija, ki v
posameznih stopnjah v projekte gospodarstva vključujejo učitelje, raziskovalce in študente. Ta
oblika kooperativnega delovanja pomeni za univerzo tudi prevzemanje odgovornosti za učinke
študija v slovenskem gospodarstvu in družbenem okolju, posledično pa tudi za prepoznavnost in
preverjanje v mednarodnem prostoru. To bo tudi v bodoče glavni motiv za razvoj novih študijskih
programov na UP. Ponudba novih študijskih programov in raziskav na področjih naravoslovnih in
tehničnih ved je nastala na podlagi izraženih potreb gospodarstva primorske regije ter raziskav v
programih in projektih UP. Pri zagotavljanju usposobljenih kadrov za potrebe primorskega
gospodarstva bosta odigrala pomembno vlogo tudi izvajanje razvojnih projektov in oblikovanje spinoff podjetij za specifične potrebe gospodarstva v okviru Univerzitetnega inkubatorja Primorske. Prav
tako bo izjemno pomemben projekt d.school (Design center na UP); ta bo na konkretnih problemih
gospodarstva združeval multidisciplinarne time, ki bodo razreševali izzive gospodarstva.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje raziskovalcev in raziskav v
študijski proces, kakovostna ponudba in izvajanje študijskih programov ter mednarodno
primerljivi dosežki izobraževanja in raziskovanja bodo še naprej utrjevali prizadevanja
Univerze na Primorskem, da postane kakovostna raziskovalna univerza.
V skladu s strategijo oblikovanja skupnega Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) se UP vključuje v nacionalno univerzitetno mrežo in
pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav (skupni študijski programi, programi
mobilnosti in drugo mreženje znanja in človeškega potenciala). Poleg uspešnega vključevanja v
okolje in mednarodni prostor je za univerzo v kulturno stičnem prostoru pomembno uveljavljanje
kakovosti njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebujemo zadostno širino in vrhunsko raven
raziskav, ki posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega znanja in tehnologij.
UP si prizadeva vzpostaviti učinkovit in mednarodno primerljiv sistem kakovosti, ki bo vključeval vsa
pomembna področja dejavnosti univerze, predvsem pa izobraževanje, raziskovanje in upravljanje.
Različne poglede in aktivnosti svojih članic, ki so že vzpostavile raznolike mehanizme spremljanja in
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zagotavljana kakovosti, sistematično sooča v razpravah in povezuje v enoten sistem kakovosti, ki
bo zadostil razvojnim potrebam in viziji mlade univerze.
V skladu s strategijo Evropske zveze univerz (EUA) in Evropskega združenja za zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), ki poudarjata pomen mednarodne primerljivosti, bo UP svoje
delovanje preverila tudi prek primerjave s sorodnimi univerzami v mednarodnem prostoru
(benchmarking). Prav tako bo tudi v bodoče vzpodbujala vključevanje vseh pomembnih deležnikov
(študenti, diplomanti, zaposleni, delodajalci) v proces upravljanja in evalvacije kakovosti.

2 PREDSTAVITEV UNIVERZE
2.1

Organiziranost

Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06) in Statut UP (Uradni list RS,
št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP. Določila
teh temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja
študijskega procesa, integriranost stroke in ved ter interdisciplinarnost študijskih programov,
racionalnost organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti
izobraževanja in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati
dejstvo, da je univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner
1
univerzitetnega prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA in ERA ) in širšega mednarodnega
prostora.
Tri avtonomije (avtonomija poučevanja, raziskovanja in poslovno-finančna avtonomija) se lahko
izvajajo le ob dobro strukturirani, vendar prožni organiziranosti univerze. Usmeritve bolonjskega
procesa že vplivajo na spreminjanje institucionalne kulture visokega šolstva ter posledično tudi na
spremembe zakonodaje na področju visokega šolstva. Težnje po prenovi zakonodaje, ki ureja
visoko šolstvo in znanost (združitev zakonov), je v skladu s potrebami UP, ki v svoji organiziranosti
združuje obe dejavnosti v integrirano učinkovanje. Tema področjema se nedvomno pridružuje
področje sodelovanja z gospodarstvom in s širšim prostorom, kar se udejanja preko Sveta
zaupnikov UP, Konzorcija za izobraževanje na področju naravoslovja in tehnike, Univerzitetnega
inkubatorja in tudi organizacije posebne oblike izobraževanja N-šole (Šole načrtovanja, angl.
Design School – D.School).
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Statut UP omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih podrobneje uredijo z
internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje temeljnih in drugih
dejavnosti.
Članice UP so zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo
dejavnosti v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstvenoraziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa nastopajo v
pravnem prometu pri izvajanju dejavnosti iz 2. odstavka 24. člena Statuta UP. Članice opravljajo te
dejavnosti tako, da ne ovirajo izvajanja dejavnosti, ki je javna služba, in zagotovijo nadomestilo
stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Za izvajanje teh dejavnosti lahko članica zaposluje v
skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor članice.
V letu 2006 je UP vključevala tri fakultete (Fakulteta za humanistične študije Koper – UP FHŠ,
Fakulteta za management Koper – UP FM in Pedagoška fakulteta Koper – UP PEF), dve visoki šoli
(Turistica – Visoka šola za turizem Portorož – UP Turistica in Visoka šola za zdravstvo Izola – UP
VŠZI), dva raziskovalna inštituta (Znanstveno-raziskovalno središče Koper – UP ZRS in Primorski
inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper – UP PINT) ter Študentske domove – UP ŠD. V letu
1

European Higher Education (EHEA), European Research Area (ERA).
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2006 je UP pričela s formalnim postopkom ustanavljanja nove članice – Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper – UP FAMNIT. Konec leta 2006, 20. 12. 2006, je
Državni zbor RS na svoji 23. redni seji sprejel spremembo Odloka o ustanovitvi UP (Uradni list RS,
št. 137/06); UP FAMNIT je tako postala nova članica UP. S tem je UP dopolnila pomanjkanje
institucionalne podpore področju naravoslovja in tehnike.
Tabela 1: Članice UP in odgovorne osebe članic
Članica UP

Odgovorna oseba

Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)

doc. dr. Vesna Mikolič, dekanja

2. Fakulteta za management Koper (UP FM)

prof. dr. Egon Žižmond, dekan

3. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper (UP FAMNIT)

prof. dr. Dragan Marušič

4. Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)

izr. prof. dr. Rado Pišot, dekan

5. Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)

prof. dr. Marija Ovsenik, dekanja

6. Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Raziskovalna zavoda

doc. dr. Nadja Plazar, dekanja

7. Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)

znanstveni svetnik dr. Darko
Darovec, direktor
prof. dr. Tomaž Pisanski, v. d.
direktorja

8. Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede
Koper (UP PINT)
Drugi zavod

Dorijan Maršič, direktor

9. Študentski domovi (UP ŠD)

Tabela 2: Organi UP
Organ UP
Rektorica UP

dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica

Senat UP

predsednica: dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica

Upravni odbor UP

predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalčič

Študentski svet UP

predsednik: Danijel Bandelj

Rektorica UP. Rektorica UP je znanstvena svetnica dr. Lucija Čok, ki zastopa, vodi in predstavlja
univerzo. Izvoljena je bila za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata dne 21. 11. 2003.
Rektorica UP je za štiriletno mandatno obdobje imenovala dva prorektorja, in sicer:
- prorektor za študijske zadeve UP: doc. dr. Andrej Brodnik,
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: dr. Milan Bufon, znanstveni svetnik.
Senat UP. Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge Senata UP
sodijo sprejemanje študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje soglasja k letnemu
programu dela univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki
in drugi splošni akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij,
odločanje o statusu članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov,
sprejemanje meril o ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP ima 27 članov, in sicer 22
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev ter 5 predstavnikov študentov. Mandat članov iz vrst
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja štiri leta, članov iz vrst študentov pa dve leti.
Senat UP se je prvič sestal na konstitutivni seji dne 4. 9. 2003.
Upravni odbor UP. Upravni odbor UP je organ upravljanja, ki odloča predvsem o gospodarskih
zadevah in skrbi za gospodarjenje univerze. Način delovanja Upravnega odbora UP podrobneje
določa poslovnik. Upravni odbor UP ima 9 članov, in sicer: 3 predstavnike delavcev UP, ki
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opravljajo visokošolsko in znanstveno-raziskovalno dejavnost, predstavnika drugih delavcev UP,
predstavnika študentov, 3 predstavnike ustanovitelja ter predstavnika delodajalcev. Mandat
predstavnika študentov traja dve leti, mandat ostalih članov pa štiri leta. Upravni odbor UP se je
konstituiral na seji dne 17. 6. 2003.
Upravni odbor UP ima svoje posvetovalno telo – Svet zaupnikov UP, katerega člani so
predstavniki gospodarskih družb, občin, obalne interesne skupnosti za pripadnike italijanske
narodnosti, gospodarske zbornice Slovenije in UP. Svet zaupnikov tako predstavlja vez med
univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot tak je unikum v slovenskem
univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z gospodarstvom poznajo v
tujini, zlasti v ameriškem svetu.
Študentski svet UP. Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja
Študentskega sveta UP podrobneje določa poslovnik. Študentski svet UP sestavljajo študenti –
predsedniki študentskih svetov visokošolskih zavodov UP. Mandat članov traja dve leti.
Tabela 3: Komisije Senata UP
Ime komisije Senata UP

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

prof. ddr. Mitja Guštin

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

doc. dr. Andrej Brodnik

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

izr. prof. dr. Milan Bufon

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Aleksandra Brezovec

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno
sodelovanje UP (KMMS UP)

doc. dr. Tadeja Jere Lazanski

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

doc. dr. Maja Uran

Statutarna komisija UP (KOST UP)

doc. dr. Boris Zgrablić

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

doc. dr. Andrej Brodnik

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
Univerzitetni centri in enote. UP je v štirih letih delovanja ustanovila dve infrastrukturni enoti in
dva univerzitetna centra, katerih namen je povezati aktivnosti članic na nekaterih področjih, ki so
skupnega pomena za celotno univerzo. S sinergičnim delovanjem bo tem dejavnostim omogočen
hitrejši razvoj.
Tabela 4: Univerzitetni enote in centri
Enote in centri UP

Sedež

Infrastrukturni enoti
Računalniško-informacijski center UP (RIC UP)

Garibaldijeva 18 a, Koper

Ameriški kotiček Koper (AK UP)
Univerzitetna centra

Titov trg 4, Koper

Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP
(CJMK UP)
Center za šport UP (CŠ UP)

1

(še ni določen)

Opomba:
1

Gortanov trg 7, Koper

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

2.2

Izobraževalna dejavnost

UP oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na dodiplomski in podiplomski
ravni. Ti so temelj izobraževalne dejavnosti univerze in njenih članic.
Z uvajanjem koncepta vseživljenjskega izobraževanja univerza vse bolj razvija tudi krajše
izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih
strokovnih področjih. Posamezne članice si prizadevajo za razvoj celovite strategije oziroma
sistema vseživljenjskega izobraževanja. V letih 2005 in 2006 je opazen zlasti razvoj t. i. delov
akreditiranih študijskih programov 1. in 2. stopnje, pa tudi programov za izpopolnjevanje.
Poleg omenjenih javnoveljavnih študijskih programov posamezne članice izvajajo poletne šole,
krajše seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
Tabela 5: Študijska področja članic UP
1

Študijsko področje po klasifikaciji ISCED 1997

Članica
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
UP FAMNIT

2

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

Opombe:
1

ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija
izobraževanja)
2
Članica je bila ustanovljena decembra 2006 in bo prve študente vpisala v študijskem letu 2007/08.

Študijski programi UP posegajo na študijska področja, ki so matična na posameznih članicah UP.
Decembra 2006 je bila ustanovljena Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper, s katero je (oziroma bo) UP nadoknadila primanjkljaj študijskih programov s
področja naravoslovja in tehnike ter s tem bistveno obogatila in zaokrožila svojo študijsko ponudbo.
Cilj univerze je študijsko ponudbo na vsakem študijskem področju, ki je matično na UP, oblikovati
tako, da bo omogočala stopenjsko nadgrajevanje znanj na izbranem strokovnem in znanstvenem
področju vse do doktorskega študija.
Tabela 6: Število študijskih programov ter število študentov in diplomantov
– pregled po vrsti programa, študijsko leto 2006/07

Vrsta programa

Stopnja
programa

Dodiplomski študijski programi

Število
programov

Število
1
študentov

Število
diplomantov v
letu 2006
(vsi diplomanti)

16

5.394

921 (1.958)

- univerzitetni programi

1.

5

843

320 (326)

- univerzitetni programi

-

6

956

42 (140)
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Vrsta programa

Stopnja
programa

Število
programov

Število
1
študentov

Število
diplomantov v
letu 2006
(vsi diplomanti)

- visokošolski strokovni programi

1.

1

1.082

7 (7)

- visokošolski strokovni programi

-

4

2.513

552 (1.485)

18

1.323

161 (503)

Podiplomski študijski programi
- doktorski programi

3.

2

5

0 (0)

- doktorski programi

-

4

79

2 (3)

- magistrski programi

2.

6

185

0 (0)

- magistrski programi

-

4

600

4 (4)

- specialistični programi

-

2

454

155 (496)

Opomba:
1

Upoštevani so vsi študenti, vključno z absolventi.

V štirih študijskih letih je UP obogatila študijsko ponudbo z veliko novimi študijskimi programi. Z 12
razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 (od tega 8 dodiplomskih in 4 podiplomski) se je
število le-teh v študijskem letu 2006/07 povzpelo na 37 razpisanih programov.
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/04 je bilo vpisanih 4.665, v študijskem letu 2006/07 pa je vpisanih že 6.717 študentov. Vidno
se je povečal delež podiplomskih študentov v skupnem številu študentov.
Prav tako narašča število diplomantov UP. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh
članicah diplomiralo skupno 254 diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti podiplomskega
študija (specialisti študijskih programov UP FM). Leta 2006 se je število diplomantov povzpelo na
1.958, od tega 503 na podiplomskih programih. Med diplomanti podiplomskega študija so bili tudi
štirje magistri znanosti in en doktor znanosti (UP FM). Prvega doktorja znanosti je UP promovirala v
letu 2005 (študij je zaključil na UP FHŠ).
Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti visokošolskih strokovnih programov (le 5 % je
diplomantov univerzitetnih študijskih programov), kar je razumljivo, saj je na univerzi vpisanih
sorazmerno več študentov v visokošolske strokovne programe. Na podiplomskem študiju
prevladujejo diplomanti specialističnih študijskih programov UP FM.
Vsi diplomanti UP prejmejo prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku (z izjemo UP
Turistice, ki prilogo izdaja le v slovenskem jeziku, v angleškem jeziku pa jo bo pričela izdajati
predvidoma v letu 2007).
Tabela 7: Študijska središča (dislocirane enote), študijsko leto 2006/07
Kraj izvajanja
študija
Nova Gorica

Naslov študijskega središča

Članica
UP FM

Mednarodni prehod 4, Šempeter pri Novi Gorici

UP VŠZI

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

UP Turistica

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

Škofja Loka

UP FM

Podlubnik 1a, Škofja Loka

Črnomelj

UP Turistica

Kidričeva ul. 18a, Črnomelj

Sežana

UP Turistica

Bazoviška cesta 9, Sežana

Ljubljana

UP Turistica

Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Celje

UP FM

Ljubljanska cesta 5a, Celje
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Kraj izvajanja
študija

Naslov študijskega središča

Članica

Ptuj

UP Turistica

Krempljeva ulica 1, Ptuj

Radenci

UP Turistica

Zdraviliško naselje 12, Radenci

Slovenj Gradec

UP Turistica

Glavni trg 1, Slovenj Gradec

Tri članice UP (UP FM, UP Turistica, UP VŠZI) izvajajo študijske programe tudi v študijskih
središčih (dislociranih enotah) po Sloveniji. V tabeli 7 navajamo dislocirane enote, ki so akreditirane
v študijskem letu 2006/07.
Članice v študijskih središčih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so razpisani v
posameznem središču, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske oziroma
podiplomske študijske programe. V središčih članice izvajajo pretežno izredni študij, z izjemo UP
FM, ki v Celju izvaja tudi redni študij. Redni študij izvaja v dislocirani enoti Nova Gorica tudi UP
VŠZI, in sicer prvič v študijskem letu 2006/07.
Poleg programov za pridobitev izobrazbe univerza izvaja tudi programe vseživljenjskega
izobraževanja, zlasti javnoveljavne programe za izpopolnjevanje (33.a člen Zakona o visokem
šolstvu – ZVIS) in dele študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZVIS), pa tudi druga
krajša izobraževanja in usposabljanja (poletne šole, seminarje ipd.).
V študijskem letu 2006/07 je programe za izpopolnjevanje izvajala UP Pedagoška fakulteta Koper,
in sicer:
- Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika 1., 2.
in 3. del,
- Pedagoško in pedagoško andragoško izobraževanje,
- Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok.

2.3

Raziskovalna dejavnost

Na UP je v letu 2006 (na dan 31. 12. 2006) delovalo 12 raziskovalnih skupin. Število raziskovalcev
v FTE na dan 31. 12. 2006 je 73,96.
Tabela 8: Število raziskovalnih skupin v letu 2006 (na dan 31. 12. 2006)

Ime raziskovalne skupine
UP FM
7097-001 Inštitut za raziskovanje v
managementu

UP PEF
2158-001 Inštitut za edukacijske,
informacijske in matematične študije
UP Turistica
1718-001 Turizem
UP VŠZI

Področje raziskovalne skupine
po klasifikaciji ARRS
5.01 Družboslovne vede / Vzgoja,
izobraževanje in šport
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
5.04 Družboslovne vede / Upravne in
organizacijske vede
5.05 Družboslovne vede / Pravo
5.06.03 Družboslovne vede / Politične vede /
Komunikologija
5.09 Družboslovne vede / Psihologija
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
2.00.00 Tehniške vede
5.00.00 Družboslovne vede
6.00.00 Humanistične vede
5.02 Družboslovne vede / Ekonomija
3.00.00 Medicinske vede

13

Število
registriranih
raziskovalcev v
skupini

86

57

31
12
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Ime raziskovalne skupine

Področje raziskovalne skupine
po klasifikaciji ARRS

2413-001 Raziskovalna skupina UP VŠZI 5.00.00 Družboslovne vede
UP ZRS
6.00.00 Humanistične vede
1510-002 Inštitut za sredozemske
5.00.00 Družboslovne vede
humanistične in družboslovne študije
UP ZRS
1510-003 Inštitut za sredozemsko
kmetijstvo in oljkarstvo
UP ZRS
1510-004 Inštitut za biodiverzitetne
študije
UP ZRS
1510-005 Inštitut za dediščino
Sredozemlja
UP ZRS
1510-006 Inštitut za jezikoslovne študije
UP ZRS
1510-007 Inštitut za kineziološke
raziskave
UP ZRS
1510-008 Inštitut za zgodovinske študije
UP PINT
1669-001 Raziskovalna skupina PINT

4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska
produkcija in predelava
1.04.05 Naravoslovno matematične vede /
Kemija
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija
1.03.00 Naravoslovno matematične vede /
Biologija

6.00.00 Humanistične vede
7.00.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno
raziskovanje
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.00.00 Humanistične vede
5.00.00 Družboslovne vede
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja,
izobraževanje in šport
5.00.00 Družboslovne vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.00.00 Humanistične vede
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
2.00.00 Tehniške vede
4.00.00 Biotehniške vede

Število
registriranih
raziskovalcev v
skupini

27

9

12

14

15

12

19
21
315

Skupaj

Med pomembnimi znanstvenimi oziroma raziskovalnimi programi in dosežki velja omeniti, da
na UP od ustanovitve znanstveno-raziskovalno delo stalno narašča, in sicer se je v letu 2006:
-

obseg raziskovanja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov in projektov povečal za 16%,

-

podvojilo se je število projektov z drugimi uporabniki znanja (druga ministrstva RS, lokalne
skupnosti, zavodi, javna podjetja, združenja,..),

-

podvojila se je vrednost partnerskega sodelovanja v nacionalnih raziskovalnih projektih,

-

okrepilo se je izvajanje in vključevanje v mednarodne raziskovalne programe in projekte,

-

na področju okrepitve mladih kadrov se je usposabljalo skupno 32 mladih raziskovalcev,

-

uspešna in odmevna je bila promocija znanstveno-raziskovalnega dela (znanstvena založba in
organizacija mednarodnih znanstvenih sestankov).

2.4

Zaposleni

Uveljavitev UP v lokalnem in širšem okolju ter rast njenih temeljnih dejavnosti odpirata vse večji
interes posameznikov za zaposlitev na UP. Ob tem se univerza zaveda, da je temelj razvoja
univerze usposabljanje in habilitiranje lastnega pedagoškega kadra, saj se uveljavljeni visokošolski
učitelji redko odločajo za menjavo zaposlitve. Strateški cilj univerze je torej razvoj kakovostnega
matičnega kadra, ki se, v povezavi z naslednjim strateškim ciljem univerze, t. j. razmahom študijske
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in raziskovalne dejavnosti, konkretizira v vse večji vključenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
v raziskovalnih programih oziroma projektih, kar jim omogoča tudi lažje doseganje pogojev za
izvolitev v višji naziv.
Skladno z razmahom raziskovalne in mednarodne dejavnosti na članicah univerze se pojavlja vse
večja potreba članic po zaposlovanju administrativnega osebja za potrebe administracije
mednarodnega sodelovanja in vodenja projektov.
Iz tabele 9 je razvidno, da so v letu 2006 visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti predstavljali
skoraj polovico zaposlenih (46%), raziskovalni delavci in sodelavci skoraj petino (18,2%), zaposleni
na spremljajočih delovnih mestih pa dobro tretjino (34,6%) vseh zaposlenih na UP. Zaposleni na
vodstvenih delovnih mestih predstavljajo 1,2% vseh zaposlenih.
Tabela 9: Zaposleni na UP v FTE (na dan 31. 12. 2006)
Zaposleni

Skupaj

Po uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju

2.5

5,24

Visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti (skupaj)

187,17

Visokošolski učitelji

124,82

Visokošolski sodelavci in laboranti

62,35

Raziskovalci (skupaj)

73,96

Raziskovalni delavci

17,45

Raziskovalni sodelavci

56,51

Zaposleni na spremljajočih delovnih mestih (skupaj)

140,66

SKUPAJ FTE

407,03

Premoženje in nepremičnine

Prostorska stiska spremlja univerzo in članice že vse od ustanovitve leta 2003. Članice UP so s tem
problemom sicer srečevale že pred vstopom v univerzo, v zadnjih treh letih pa so pogoji postali še
bolj kritični. Članice so namreč od leta 2003 bistveno razširile obseg svojih dejavnosti; zaradi
uvajanja novih študijskih programov in posledično povečanega števila študentov pa so prostorsko
stisko še posebej občutili visokošolski zavodi.
Tabela 10: Razpoložljivi prostori za izvajanje dejavnosti univerze in članic
v študijskem letu 2006/07
5

Prostori na sedežu članice

Prostori na dislociranih enotah

Skupaj
2
(v m )

vm

11.744,30

3.045,76

25,93

3.300

/

/

2.094,10

848,20

40,5

457

457

100

/

0

1.005

3

V najemu
2

v%

3

Skupaj
2
(v m )

V najemu
2

vm
UP
5.205,62
2.413,62
UP FHŠ
/
/
1
UP FM
293,62
293,62
2
UP FAMNIT
/
/
UP PEF
/
/
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Skupaj
V najemu

v%

Skupaj
2
(v m )

vm

46,36

16.949,92

5.471,38

32,28

/

3.300

/

/

100

2.387,72

1.141,82

47,82

/

457

457

100

/

1.005

/

0

3

2

v%

3
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Prostori na sedežu članice
Skupaj
2
(v m )

V najemu
vm

964,88

964,88

100

2.000

/

/

841

224

36

75,25

75,25

100

57

/

/

855,37

308,43

36

23,70

/

/

71

/

/

/

168

100

2

v%

5

Prostori na dislociranih enotah
Skupaj
2
(v m )

V najemu
2

Skupaj
Skupaj
2
(v m )

vm
v%
UP Turistica
1.345
1.345
100
2.309,88
UP VŠZI
12
/
/
2.012
UP ZRS
775
775
100
1.616
4
UP PINT
/
/
/
75,25
UP ŠD
2.780
/
/
2.837
6
Rektorat UP
/
/
/
855,37
Organizacijske enote UP (RIC UP)
/
/
/
23,70
Organizacijske enote UP (AK UP)
/
/
/
71
Organizacijske enote UP (CJMK UP)
/
/
/
/

V najemu
vm

2

v%

2.309,88

100

12

0,60

999

62

75,25

100

/

0

308,43

36

/

/

/

/

168

100

Opombe:
1

Za UP FM niso vključeni podatki za prostore v dislociranih enotah v Škofji Loki in Novi Gorici. V površini UP FM je
prikazana tudi površina skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF v skupni izmeri približno 105 m2.
2
Upoštevani so prostori, s katerimi bo UP FAMNIT razpolagala v prostorih Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 v Kopru.
3
Vključena je površina, ki jo v I. stavbi uporablja UP PEF, brez dveh predavalnic, ki so v uporabi UP FM. Površina
skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF (približno 105 m2) je prikazana v kvadraturi UP FM.
4
Pri UP PINT so upoštevani prostori, ki jih članica najema na Muzejskem trgu 2 (75,25 m2).
5
Pri dislociranih enotah so pri visokošolskih zavodih navedeni podatki za študijska središča, pri UP ZRS pa podatki za
prostore v Ljubljani, Piranu, Izoli in Valdoltri (laboratoriji ipd.) in za UP ŠD podatke za Študentski dom Korotan v
Portorožu.
6
Upoštevani so prostori Rektorata v palači Armerija – Foresterija (546,94 m2) in prostori v Pretorski palači (303,48 m2). ki
jih ima Rektorat UP v dolgoročnem najemu.

Prostorska stiska je bila v prvih dveh letih delovanja prisotna na vseh visokošolskih zavodih UP, v
študijskih letih 2005/06 in 2006/07 pa se je stanje na ravni univerze nekoliko izboljšalo, saj sta se v
nove in sodobno opremljene prostore preselili UP VŠZI (julija 2005) in UP FHŠ (februarja 2007). UP
FHŠ in UP VŠZI sta za sedaj prvi in edini članici UP, katerim so bili dolgoročno zagotovljeni ustrezni
prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti – prostori UP VŠZI so v neposredni bližini Splošne
bolnišnice v Izoli, prostori UP FHŠ pa v palači Armerija – Foresterija v starem mestnem jedru Kopra
na Titovem trgu 5. V nove prostore palače Armerija (Titov trg 5 v Kopru) se bo v študijskem letu
2006/07 preselilo tudi vodstvo univerze in del strokovnih služb rektorata univerze.
Prostorski pogoji naj bi se v prihodnjih letih izboljšali tudi za ostale članice UP, in sicer se je v letu
2006 pričela novogradnja za UP Turistico na območju Korotana, ki naj bi bila zaključena v letu
2007, v teku pa so tudi aktivnosti za pridobitev novih prostorov UP PEF in UP FM. UP PEF je julija
2006 z Mestno občino Koper (MOK) podpisala Pismo o nameri za gradnjo nadomestnega objekta
za potrebe UP PEF na Muzejskem trgu v Kopru (bivša Osnovna šola Janka Premrla – Vojka), na
podlagi katerega so se MOK, UP in UP PEF dogovorile, da zemljišče na navedeni lokaciji namenijo
za gradnjo nove stavbe UP PEF. UP FM pričakuje trajno rešitev s pridobitvijo Servitskega
samostana, za katerega je bilo v letu 2006 podpisano pismo o nameri med Ministrstvom za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvom za kulturo ter Mestno občino Koper ali pa kakršna koli
druga lokacija v Kopru, na primer v okviru načrtovane investicije kampus Sonček.
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Novoustanovljena članica – UP FAMNIT, ki bo prve študente vpisala v študijskem letu 2007/08, bo
začasno koristila nekdanje prostore UP FHŠ na Glagoljaški 8 v Kopru, v študijskem letu 2010/11 pa
naj bi bile dejavnosti v celoti prenesene na lokacijo Univerzitetni kampus Livade v Izoli, za katero je
že pripravljena ustrezna investicijska dokumentacija.
Na novo lokacijo se je v študijskem letu 2006/07 vselil tudi UP PINT, in sicer je članica pridobila
prostore na Muzejskem trgu 2 v Kopru, ki jih UP najema in kjer je bil pred tem sedež prorektorja za
raziskovalno in razvojno delo ter dveh strokovnih služb univerze – Službe za mednarodno in
meduniverzitetno sodelovanje UP in Službe za spremljanje in razvoj znanstveno-raziskovalne in
umetniške dejavnosti UP. Prorektor in obe strokovni službi so se februarja 2007 preselili v nove
prostore rektorata univerze v palači Armerija – Foresterija.
Kot je razvidno iz prikazanih podatkov, prostorski pogoji ne sledijo potrebam razvijajoče se
univerze.

2.6

Sredstva, s katerimi razpolaga univerza

Izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega programa v
okviru UP se financira iz proračunskih sredstev RS.
Univerza pridobiva finančna sredstva tudi iz naslova šolnin, drugih prispevkov za študij ter plačil za
opravljene storitve v okviru izvajanja javne službe. Vir financiranja predstavlja tudi izvajanje tržne
dejavnosti.
Začetki delovanja UP sovpadajo z vpeljavo novega sistema financiranja v visokem šolstvu. S
1.1.2004 je stopila v veljavo Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (uredba), ki naj bi univerzam prinesla finančno avtonomijo, ter
zastavila nov sistem financiranja znotraj univerze. Pri dodeljevanju sredstev univerzi na podlagi
uredbe tako niso mogla biti upoštevana realna izhodišča iz leta 2003, ko je bila univerza komaj
ustanovljena in je v nov sistem financiranja visokega šolstva vstopila brez t.i. »dote«, pomanjkljivo
so bili financirani novi študijski programi.
Vse to je namreč že v začetku vzpostavljanja univerze predstavljalo finančno oviro pri izvajanju
dejavnosti in oblikovanju ustrezne informacijske strukture in organiziranje strokovnih služb na nivoju
rektorata z ustreznim številom strokovnega kadra na vseh strokovnih področij, s čemer bi lahko že
takoj v začetku vzpostavila zadovoljivo stanje z celovitim izpolnjevanjem nalog.
Metodologija uredbe za izračun letnih proračunskih sredstev za visokošolski zavod upošteva
opredeljeni delež letnih sredstev predhodnega leta kot osnovo za izračun letnih osnovnih sredstev
tekočega koledarskega leta. Navedeno pa ob manjši rasti števila študentov in diplomantov lahko
povzroči, da se začetno pomanjkljivo financiranje iz leta v leto še povečuje. Izpad proračunskih
virov mora univerza nadomestiti iz drugih virov.
V letu 2006 je univerza realizirala skupno 4.426.659 tisoč SIT celotnih prihodkov, kar je za 17% več
v primerjavi z letom 2005. Celotni prihodki in celotni odhodki so prikazani v tabeli 11.
Tabela 11: Finančno poslovanje UP v letu 2006
v 1000 SIT

Prihodki/odhodki

2006

Indeks
2006/05

Celotni prihodki

4.426.659

117

Celotni odhodki

4.415.898

120

10.761

11

Presežek prihodkov nad odhodki
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Iz tabele 12 je razvidno, da je bilo v letu 2006 doseženih 4.387.129 tisoč SIT prihodkov iz
poslovanja, ki predstavljajo 99% celotnih prihodkov. Z izvajanjem javne službe je bilo ustvarjenih
94% prihodkov iz poslovanja, z izvajanjem tržne dejavnosti pa 6% prihodkov iz poslovanja. Največji
delež prihodkov iz izvajanja javne službe predstavljajo prihodki iz sredstev javnih financ in sicer
61% prihodkov iz poslovanja, prihodki iz izvajanja druge javne službe pa 33% prihodkov iz
poslovanja. Pretežni del neproračunskih virov v okviru javne službe predstavljajo šolnine izrednega
in podiplomskega študija ter opravljanje storitev, ki se neposredno nanašajo na izvajanje
raziskovalne dejavnosti. V okviru tržne dejavnosti pridobiva univerza prihodke z izvajanjem
založniške dejavnosti, tržnih raziskav ter za izvajanje ostalih storitev, ki niso del študijskega
programa (najemnine, tečaji, projekti).
Proračunska sredstva za izobraževalno dejavnost, ki v letu 2006 predstavljajo 1.624.894 tisoč SIT
oz. 37% celotnih prihodkov, univerza prejema po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz , od leta 2004 do leta 2008. Proračunska sredstva za raziskovalno in
razvojno dejavnost predstavljajo 24% celotnih prihodkov, neproračunski prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe, ki tvorijo 33% celotnih prihodkov, so bili v letu 2006 realizirani v višini
1.479.789 tisoč SIT.
Tabela 12: Struktura prihodkov od poslovanja v letu 2006
v 1000 SIT

Prihodki iz poslovanja

2006

Struktura

1. Prihodki iz naslova izvajanja javne službe

4.132.672

94

1.1. Prihodki iz sredstev javnih financ

2.669.686

61

1.2. Ostali prihodki iz izvajanja javne službe

1.462.986

33

254.457

6

2. Prihodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti
Skupaj prihodki iz poslovanja

4.387.129

100

Prihodke in odhodke po posameznih vrstah v letu 2006 kaže tabela 13. Pozitivno poslovanje je v
letu 2006 doseženo na račun izvajanje tržne dejavnosti, v okviru javne službe univerza v letu 2006
prvič izkazuje presežek odhodkov. Največji delež odhodkov predstavljajo odhodki v okviru študijske
oz. izobraževalne dejavnosti, ki je financirana iz proračunskih sredstev RS na podlagi Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 2008 (uredba).
Navedeni prihodki so glede na obseg dejavnosti prenizki za kritje vseh nastalih odhodkov pri
izvajanju izobraževalnega procesa, saj iz prejetih sredstev univerza ne more pokriti stroškov
najemnin ter vseh plač zaposlenim pri izvajanju omenjene dejavnosti, ki v odhodkih tvorijo največji
delež, poleg tega je v letu 2006 nastal izpad proračunskih prihodkov za študijsko dejavnost pri
financiranju dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa Management, ki ga ministrstvo v
letu 2006 ni več financiralo.
Tabela 13: Prihodki in odhodki po vrstah v letu 2006
v 1000 SIT

Opis

2006

Indeks
2006/05

Prihodki
Prihodki od poslovanja

4.387.129

117

finančni prihodki

25.293

86

Izredni prihodki

7.221

294
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Opis

Indeks
2006/05

2006

Prevrednotovalni poslovni prihodek

7.016

524

4.426.659

117

4.066

86

177.507

127

Stroški storitev

1.502.923

128

Stroški dela

2.607.105

117

Amortizacija

78.818

82

Celotni prihodki
Odhodki
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga
stroški materiala

Dolgoročne rezervacije

0

/

Davek od dobička

1.652

157

Ostali drugi stroški

27.088

148

Finančni odhodki

9.221

536

Izredni odhodki

4.748

55

Prevrednotovalni poslovni odhodki

2.770

38

4.415.898

120

10.761

11

Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Iz tabele 14 je razvidno, da je v okviru stalnih sredstev največji porast dosežen pri nepremičninah. V
letu 2004 je univerza s strani MVZT prevzela izvajanje investicij za reševanje prostorske
problematike univerze. V letu 2005 je zaključila z investicijo v objekt za potrebe UP VŠZI, v teku se
bile že investicije v pridobitev prostorov za rektorat UP in UP FHŠ ter novogradnjo v Portorožu za
potrebe UP Turistice. Porast nepremičnin izvira tudi iz pripojitve Visokošolskega središča v Kopru k
univerzi v letu 2005, na podlagi katere je v okvir univerze kot pravnega naslednika, prešel tudi
Študentski dom Korotan v Portorožu.
Tabela 14: Stalna sredstva univerze v letu 2006
v 1000 SIT

Stalna sredstva

Indeks
2006/05

2006

Neopredmetena dolgoročna sredstva
Nepremičnine
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne kapitalske naložbe

159.818

203

4.222.718

177

554.869

196

8.526

178

Dolgoročno dana posojila in depoziti

0

0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja

0

0

19

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

V letu 2006 je univerza v največjem deležu investirala v objekt Armerija – Foresterija za pridobitev
prostorov rektorata UP in UP Fakultete za humanistične študije, objekt je univerza pridobila
brezplačno s strani Mestne Občine Koper v letu 2005.
Vlaganja se v letu 2006 nanašajo tudi na investicijski projekt Kampus Livade in Center za jezike in
medkulturno komunikacijo (CJMK UP) na lokaciji v Izoli, investicije v teku za reševanje prostorskih
problemov UP Visoke šole za turizem, ter pridobitev projektne dokumentacije za objekt Servitski
samostan za potrebe UP Fakultete za management. V letu 2006 je bil s strani Občine Izola
realiziran tudi brezplačen prenos nepremičnine za investicijski projekt CJMK UP in novo fakulteto
UP FAMNIT ter brezplačni prenos zemljišča za investicijski projekt Kampus Livade.

2.7

Okolje, v katerem deluje univerza

UP se zaveda pomena povezovanja z institucijami v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, tako
na nacionalni kot na mednarodni ravni, kakor tudi sodelovanja s širšim družbenim okoljem, še zlasti
z gospodarstvom.
Navedeno velja tudi za članice, ki povezave vzpostavljajo glede na specifiko svojih študijskih in
raziskovalnih programov in področij.

2.7.1

Sodelovanje z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami

UP je v kratkem času delovanja vzpostavila široko mrežo povezav znotraj slovenskega in
mednarodnega visokošolskega prostora.
Sodelovanje v slovenskem visokošolskem prostoru. UP je od leta 2004 vključena v Rektorsko
konferenco, v okviru katere slovenske univerze dobro in usklajeno sodelujejo.
Na nacionalni ravni je UP že v letu 2004 sklenila sporazum o sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, v
letu 2006 pa tudi z Univerzo v Mariboru in z zasebno Univerzo v Novi Gorici. S slednjo je ustanovila
tudi Konzorcij za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na
Primorskem.
V letu 2004 je UP sklenila Sporazum o sodelovanju pri izvajanju študija in raziskovalnega dela z
Nacionalnim inštitutom za biologijo Ljubljana. Sodelovanje s slednjim se je okrepilo zlasti v letu
2006, ko smo skupaj pripravili prvi skupni študijski program Morska biologija.
V letu 2005 je UP sklenila sporazum o sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in
sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega dela z Mestno
občino Ptuj ter Regijskim višješolskim in visokošolskim središčem Ptuj.
V letu 2006 je UP sklenila tudi sporazum o sodelovanju s Kemijskim inštitutom Ljubljana, z
Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije ter z Institutom Jožef Stefan.
Sodelovanje v mednarodnem visokošolskem prostoru. UP je od svojega nastanka do danes
sklenila 17 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o sodelovanju, od tega:
4 v letu 2004: Univerza v Benetkah (Italija), Univerza v Vidmu (Italija), Univerza v Trstu (Italija),
Univerza v Celovcu (Avstrija),
4 v letu 2005: Univerza v Sarajevu (BiH), Univerza v Zadru (Hrvaška), Univerza Bielsko-Biala
(Poljska), Univerza Megatrend Beograd (Srbija),
in 9 v letu 2006: Univerza v Macerati (Italija), Univerza v Zenici (BIH), Univerza v Tuzli (BIH),
Univerza Lungwha (Tajvan), Univerza Shu-te (Tajvan), Univerza National Kaohsiung (Tajvan),
Univerza na Reki (Hrvaška), Univerza Kun Shan (Tajvan), Univerza St. Thomas (ZDA).
Razvidno je, da navezovanje stikov v mednarodnem prostoru narašča iz leta v leto. Dvojno
povečanje sklenjenih sporazumov o sodelovanju v letu 2006 je posledica tudi dejstva, da se vse več
tujih visokošolskih institucij zanima za sodelovanje z UP, kar je znak prepoznavnosti naše univerze.
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Število mednarodnih sporazumov o sodelovanju in torej novih partnerskih institucij se povečuje, kar
je vsekakor pozitivno in skladno s strategijo in razvojnimi cilji UP.
Partnerske univerze so zlasti iz sosednjih držav (Italija, Avstrija in Hrvaška) in iz republik nekdanje
Jugoslavije. V letu 2006 pa je univerza svoje sodelovanje razširila tudi na institucije iz Tajvana in
ZDA.
Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami poteka na podlagi krovnih sporazumov o
sodelovanju, pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 6. OP, Phare in Interreg) in na
podlagi posameznih pogodb o študijskih izmenjavah v okviru programa mobilnosti Erasmus.
Pomembna dosežka, vezana na uspešno mednarodno povezovanje, sta tudi vzpostavitev lektorata
slovenščine na Univerzi Cà Foscari, Benetke, Italija, v letu 2006, in priprava in akreditacija prvega
skupnega študijskega programa UP – gre za skupni podiplomski magistrski študijski program
Morska biologija, ki ga je UP pripravila v sodelovanju z Univerzo v Trstu in z Nacionalnim institutom
za biologijo iz Ljubljane ter z Inštitutom za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko iz Trsta.

2.7.2

Sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami

UP že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in drugimi
organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj
študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju
gospodarstva in tudi države kot celote. Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP.
Neposredno povezavo z gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega
inkubatorja Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija
za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na
Primorskem. Prav preko UIP bo UP lahko razvijala še tesnejše sodelovanje z gospodarstvom in s
trgom dela ne le po zaključku posameznih ravni študija, pač pa tudi med samim študijem, in sicer
na ravni vsebin in s sodelovanjem izvajalcev iz prakse v študijskem procesu članic UP.
UP je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2003 z ustanovitvijo posebnega telesa
– Sveta zaupnikov UP, ki predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. Ime sicer
ni izvirno (Board of Trusties so v zahodnem in ameriškem svetu izvršni organi univerz); delovanje
podobnega telesa kot formalne oblike sodelovanja gospodarstva z univerzo pa je v slovenskem
akademskem prostoru novost.
Svet zaupnikov UP je po Statutu UP posvetovalno telo Upravnega odbora UP, ki v vlogi
programskega sveta za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi svetuje in sodeluje z
univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in znanstvene uspešnosti.
Sestavljajo ga predstavniki gospodarstva Primorske in lokalnih skupnosti občin Koper, Izola, Piran
in Sežana.
Predsednik Sveta zaupnikov UP je tudi član skupnosti zaupnikov CEEUN (Central European
Universities Network).

2.7.3

Vključevanje v širše družbeno okolje

UP je že od svojega nastanka tesno vpeta v okolje. Velik korak pri vključevanju v širše družbeno
okolje je univerza v letu 2005 naredila z ustanovitvijo kulturnega in informacijskega centra Ameriški
kotiček UP (AK UP) in Centra za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP).
Ustanovitev AK UP je rezultat zelo dobrega sodelovanja UP z Veleposlaništvom ZDA. AK UP nudi
širši javnosti dostop do aktualnih in zanesljivih informacij o ZDA, in sicer preko knjižnih zbirk,
svetovnega spleta in raznih regionalnih programov. Dostop do multimedijskih virov informacij,
knjižnega gradiva in periodike ter njihova uporaba sta brezplačna za vse uporabnike. Poleg tega AK
UP nudi brezplačno svetovanje študentom ter informacije o študijskih in raziskovalnih štipendijah v
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ZDA. Najbolj odmevna pa so predavanja, knjižne debate, filmski in glasbeni večeri ter druge
prireditve, ki jih organizira AK UP. Glede na to, da je bilo v letu 2006 realiziranih kar dvakrat več
prireditev od načrtovanega, ocenjujemo, da je AK UP začel zelo uspešno uresničevati svoje
poslanstvo.
Poslanstvo CJMK UP lahko strnimo v naslednje postavke: ponuditi čim več jezikovnih tečajev vsem
študentom UP, kakor tudi drugim zainteresiranim, utrditi pristop samostojno vodenega učenja
jezikov, dopolnjevati učno tehnologijo in vzpostaviti strukturo, ki poleg jezikov ponuja učečim se tudi
medkulturno izkušnjo. V letu 2005/06 je CJMK UP ponujal tečaje angleščine, italijanščine,
francoščine in ruščine. Primerjava števila vpisanih v jezikovne tečaje kaže na velik porast, in sicer je
bilo v študijskem letu 2005/06 skupno 70 tečajnikov, v letu 2006/07 pa že 295. K temu je vsekakor
vplivala tudi razširitev ponudbe z jezikovnimi tečaji španščine in nemščine. V študijskem letu
2006/07, natančneje v februarju 2007, je CJMK UP začel tudi z izvajanjem kulturnih večerov, ki so
se izkazali kot zelo dobrodošli – udeležba je namreč vse številčnejša, kar lahko povežemo tudi z
zanimivimi in aktualnimi tematikami.
Večina članic UP se je v letu 2005/06 s širšim družbenim okoljem povezovala preko vključevanja
svojih visokošolskih učiteljev in sodelavcev v različna predavanja, preko organizacije in
soorganizacije okroglih miz na aktualne teme, preko seminarjev in delavnic ter strokovnih oz.
znanstvenih konferenc ki so odprte za širšo javnost.
Navedene oblike sodelovanja omogočajo posamezni članici in univerzi kot celoti kakovostno
vpetost v širši družbeni prostor in predstavljajo živi most povezovanja in izmenjave potreb in
izkušenj med pedagoško-raziskovalnim področjem in gospodarskimi in javnimi službami.

3 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
3.1

Zakonske in druge pravne podlage

UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 68/2006), zakonov in njihovih podzakonskih
aktov, ki urejajo visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne
finance, delovna zakonodaja idr.):
a) Zakonska regulativa na področju visokega šolstva:
-

Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/2002),
Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006 – uradno prečiščeno besedilo ZViS-UPB3),
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006),
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, 76/2006),
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2006/2007 (Ur. l.
RS, št. 47/2006),
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, 4/2006, 132/2006),
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-

-

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 subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 25/2006),
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. 61/06),
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 - 2010
(Ur. l. RS, št. 3/2006, 114/2006),
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/2006 – uradno prečiščeno besedilo
ZRRD-UPB1),
Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih
obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 12/2005, 39/2006),
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, 73/2006),
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, 96/2002, 2/2005),
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006).

ter drugi.
c) Ostale pravne podlage za delovanje UP:
-

Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006),
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; 0221-11/06,
13.12.2006),
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom (št. 0221-02/05, 10.3.2005),
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na UP (št. 022103/05, 8.6.2005; 0221-04/05, 6.7.2005),
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; 022105/06, 13.5.2006),
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št. 500/2004,
31.05.2004),
Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem (št.
499/2004, 31. 05. 2004),
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-

-

Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
Univerze na Primorskem (št. 0221-07/04, 19.01.2004; 0221-7/05, 19.11.2005; 0221-10/05,
14.12.2005),
Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št.
0221-1/05, 9.2.2005),
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem (št. 0221-09/06, 19.6.2006),
Pravilnik o organizacijskih enotah univerze (št. 0221-02/06, 15.2.2006; 0221-12/06,
13.12.2006),
Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem (št. 0221-13/06, 20.9.2006),
Akt o delovanju Centra za jezike in medkulturno komunikacijo Univerze na Primorskem (št.
0221-10/06, 14.6.2006),
Akt o delovanju Ameriškega kotička Koper Univerze na Primorskem (št. 0221-11/06,
20.9.2006),
Akt o delovanju Računalniško informacijskega centra Univerze na Primorskem (št. 0221-12/06,
20.9.2006),
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na
Primorskem (št. 0221-13/06, 13.12.2006),
Navodila za pripravo skupnih programov na UP (št. 0221-14/06, 10.11.2006)

in ostali podstatutarni akti UP in članic UP.

3.2

Dolgoročni cilji

V razvojnem programu za obdobje 2004 – 2008 si je UP postavila cilje, ki jih želi doseči s skrbnim
izborom izobraževalnih in raziskovalno-razvojnih dejavnosti ter s prenovo študijskih programov. Ti
cilji so:
1. Kakovostno in evropsko primerljivo izobraževanje in raziskovanje. Na področju
internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo UP kakovost svojega
delovanja gradila na primerljivem izobraževalnem in raziskovalnem delu ter na razvoju njej
lastnih raziskovalnih področij. Lastno kompetitivnost bo UP morala utemeljiti z nadpovprečno
kakovostnim in mednarodno primerljivim raziskovalnim delom ter z razvijanjem njej lastnih
raziskovalnih področij. Na ta način se bo lahko po eni strani enakovredno vključevala v
mednarodne akademske in raziskovalne mreže, po drugi strani pa utemeljevala svojo odličnost
in prepoznavnost, s tem pa tudi mednarodno privlačnost, na tistih raziskovalnih področjih, h
katerim bo prispevala nova spoznanja. Doslej podpisanim sporazumom s tujimi univerzami
(Trst, Benetke, Celovec, Videm, Sarajevo, Zadar, Megatrend Beograd, Bielsko-Biala, Macerata,
Zenica, Tuzla, Reka, Miami-ZDA, Tajvan-Kitajska) se bo letu 2007 pridružilo več novih (HaifaIzrael, Perugia-Italija, Tampere-Finska in drugi). Sodelovanje z univerzami se bo uresničevalo
na osnovi programov med sodelujočimi članicami univerz. Mednarodnim študijskim programom
s področja družboslovja in naravoslovja, ki jih že pripravljamo s sosednjimi univerzami
(Univerza v Trstu, Vidmu, Benetkah in Celovcu), ter mednarodnim projektom članic, bodo sledili
drugi študijski programi in raziskovalni projekti (Interreg projekti, programi EU), najprej z
bližnjimi univerzami, nato pa tudi z drugimi v Evropi in v svetu. Do leta 2010 naj bi bilo v
programe UP vpisanih 8.000 študentov iz Slovenije in zamejstva. Mobilnosti s skoraj 100
univerzami, v katero je v letu 2006 bilo vključenih 60 študentov UP, se bo v letu 2007 pridružilo
20 univerz, študentov v mobilnosti pa bo najmanj 80.
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 in
Sežana) je oblika neposrednega sodelovanja okolja in dejavnikov razvoja na regijski ravni pri
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načrtovanju dejavnosti UP. To sodelovanje se je z delovanjem Univerzitetnega inkubatorja
Primorske (UIP), ki se je leta 2006 preselil v nove poslovne prostore, ter z ustanovitvijo
Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na
Primorskem, v istem letu še okrepilo.
3. Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev. V letih prenove (2005 – 2014) po
usmeritvah bolonjskega procesa bo UP poleg strukture in trajanja študija preoblikovala tudi pot
do znanja, tako v disciplinarni usmerjenosti ter preučevanju znanstvenih disciplin, kot v
prilagajanju zahtevam trga dela. Zato bo morala UP poskrbeti za povečevanje sinergijskega
delovanja med svojimi članicami pri razvijanju interdisciplinarnih študijskih programov na obeh
podiplomskih stopnjah. Na pobudo Senata UP je bila že pripravljena vizija razvoja študijskih
programov do leta 2009/10, vključno s programom sodelovanja med članicami pri oblikovanju
interdisciplinarnih študijskih programov. Senat UP je sprejel tudi Navodila za pripravo skupnih
študijskih programov, ki bodo usmerjala oblikovalce novih skupnih programov s tujimi in
slovenskimi univerzami. Navodila so nastala na osnovi izkušenj prvega skupnega programa z
Univerzo v Trstu. Z uveljavljanjem prioritetnih ciljev na znanju temelječe družbe v okviru
evropskih programov za obdobje 2007 – 2013 namerava UP v sodelovanju z Univerzo v Trstu
razvijati skupni projekt informiranja, spremljanja in usmerjanja diplomantov na trgu dela.
4. Prenova vsebin in izvajanja programov. Cilji UP in članic se preverjajo v letnih (poslovnih in
samoevalvacijskih) poročilih, nadgradnjo in korekcije pa načrtujejo v letnih programih dela. Po
uvajalnem obdobju v letu 2004 (glej www.upr.si/prenova) so članice začele s prenovo svojih
programov oziroma so predložile nove in prenovljene programe v akreditacijo. V študijskem letu
2006/07 je UP razpisala tri prenovljene in pet novih bolonjskih programov 1. stopnje, v pripravi
pa je kar 10 programov 2. stopnje, od tega so štirje že akreditirani. V skladu z Razvojnim
programom UP 2004 – 2008 (glej točko Uveljavljanje novih znanj in novih poklicev) ter težnjo po
bolj uravnoteženem razvoju družboslovno-humanističnih ter naravoslovno-tehničnih ved si je
UP kot prioriteto postavila ustanovitev Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Koper, ki bo prve študente vpisala v študijskem letu 2007/08. V letu 2007 bo UP
postavila pogoje za oblikovanje Podiplomske šole UP, Turistica – Visoka šola za turizem
Portorož in Visoka šola za zdravstvo Izola pa bosta v naslednjih dveh letih udejanjili pogoje za
preoblikovanje v fakulteti.
5. Zagotavljanje enakopravnega pristopa do šolanja in skrb za višjo raven izobrazbe
državljanov. Reforma visokega šolstva po smernicah Bolonjskega procesa postavlja pred UP
nova razmerja med učitelji in študenti, med študenti in državo ter med državo in univerzo. UP
bo storila vse, da ostanejo študijski programi rednega študija javno dobro. Poleg tega bo
postopoma izenačevala izvedbo in kakovost rednega in izrednega študija (v številu kontaktnih
ur, izvedbi predavanj in vaj itd.), okrepila uvajanje in uporabo aktivnejših metod poučevanja (eučenje in e-poučevanje) ter v izvajanje študija vključila sodobne informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Že od študijskega leta 2003/04 se razmerje med rednim in izrednim študijem
postopoma izboljšuje v korist rednega študija, v študijskem letu 2006/07 pa število rednih
dodiplomskih študentov doseglo številko 2.835, kar predstavlja 53 % vpisane populacije na
dodiplomskem študiju. Te težnje po uravnoteženosti bomo nadaljevali v smislu prehodov med
delom in izobraževanjem, s kreditnim vrednotenjem študijskih programov po ECTS (European
Credit Transfer and Accumulation System), priznavanja predhodno pridobljenih znanj in
usposobljenosti, krajših oblik doizobraževanja ter programov usposabljanja in izpopolnjevanja.
V naslednjih štirih letih bo UP v različne oblike doizobraževanja in izpopolnjevanja vključila čim
večje število udeležencev izobraževanja. Na ta način ima UP možnost pritegniti trg dela kot
bodočega sofinancerja programov visokošolskega izobraževanja in izpopolnjevanja.
6. Vključenost UP v slovensko univerzitetno mrežo. Dejavno sodelovanje UP v slovenski
univerzitetni mreži (Rektorska konferenca RS in sodelovanje z ostalimi slovenskimi univerzami
na vseh ravneh dejavnosti) UP omogoča načrtno in koordinirano uveljavljanje smernic
Bolonjskega procesa v Sloveniji. UP je pristopila v različna združenja in oblike sodelovanja
evropskih in regijskih univerz (Rektorska konferenca Alpe-Jadran, Inter-University Centre
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Dubrovnik, EuroMed Permanent University Forum in drugi), prednostno na področju alpskojadranskega prostora, ter v tem okviru že pričela izvajati nekatere skupne pobude na
raziskovalnem in izobraževalnem področju. Podobne skupne pobude je UP pričela razvijati tudi
na področju mobilnosti študentov, in sicer s podpisom sporazuma z Univerzo v Ljubljani in
Univerzo v Mariboru o vzpostavitvi programa »Nacionalna mobilnost« ter na področju
mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov s podpisom dogovora o sodelovanju med UP
Primorskem, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici.
7. Raziskovanje – temeljni pogoj za kvaliteto izobraževalnega dela. UP v svojo organizacijsko
strukturo vgrajuje oblike integralnosti raziskovalnega in pedagoškega dela ter s tem zagotavlja
učinkovitejši pretok znanstvenih in strokovnih spoznanj študirajočih in zaposlenih med
znanstveno-raziskovalno, pedagoško in širšo družbeno ter gospodarsko sfero. Notranjo
integracijo in mobilnost bomo na UP zagotovili z ustrezno sistematizacijo in organizacijo
znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela, z instrumentom sobotnega leta za
raziskovalce in visokošolske učitelje, s štipendiranjem perspektivnih študentov doma in v tujini,
z vključevanjem študentov v raziskovalno delo, z razpisovanjem raziskovalnih doktorskih tem in
z večjo usmerjenostjo samega raziskovalnega dela v domače ter mednarodno okolje. UP bo na
osnovi določil Statuta UP v letu 2007 ustanovila razvojni sklad, ki bo podprl in omogočil naštete
dejavnosti. Komisije Senata UP in rektorat UP so v sprejem predložili več pravilnikov in meril, ki
usklajujejo delo članic na ravni univerze (izvolitve v nazive, sprejem študijskih programov,
organizacija doktorskega študija, kreditno vrednotenje po ECTS, organizacija infrastrukturnih
enot univerze idr.). V okviru veljavne zakonodaje, ki sicer delno omejuje integracijo
raziskovalnega in pedagoškega dela na univerzah, UP spodbuja delovna razmerja, ki
združujejo dejavnosti izobraževanja in raziskovanja ter vključujejo strokovnjake iz gospodarstva
v pedagoški proces. UP razvija integrirana merila za izvolitve v pedagoške in znanstvene
nazive, s tem v zvezi tudi integrirana merila za spremljanje kakovosti na obeh področjih.
Pričakujemo, da bo novela zakona, ki je v pripravi, spodbujala (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. UP si bo nadalje prizadevala za
povečevanje deleža domicilnega kadra ter za dvig kakovosti študija.
8. V okviru sistema globalnega financiranja univerz bomo delež financiranja iz proračuna za
znanstvenoraziskovalno delo do leta 2008 dvignili na vsaj 35 % (programsko in projektno
financiranje NRRP), pri samem znanstvenoraziskovalnem delu pa težili k povečevanju deleža
za raziskave in inovacije na 30 % pridobljenih sredstev iz gospodarstva in sredstev
mednarodnih raziskovalnih programov (7. okvirni program in Interreg projekti). Težili bomo k
bolj uravnoteženi razporeditvi znanstvenoraziskovalnih področij na univerzi. Ob tem bo UP
sledila načelom utrjevanja trojne avtonomije univerz: avtonomije raziskovalnega,
izobraževalnega in poslovnega delovanja.
9. Vseživljenjsko učenje in izzivi novih študentskih populacij. Nova pričakovanja in zahteve
po vseživljenjskem učenju – temeljni sestavini pri oblikovanju na znanju temelječe družbe –
zahtevajo od UP prilagajanje novi študentski populaciji, tako po sistemsko-organizacijski plati
kot tudi pri programih študija. Študentska populacija vse bolj pokriva vse starostne ravni, ki si
želijo nadaljnjega izobraževanja in dejavnega vključevanja v kulturno-umetniško dogajanje
okolja. V okviru ved, ki jih raziskuje, in izobraževalnih programov, ki jih razpisuje, bo UP
ponudila številne programe izpopolnjevanja, ki bodo upoštevali predhodno pridobljeno znanje
študentov ter ponujali dopolnilna in nova znanja za nove poklice.
10. Razvoj umetniških disciplin in umetniško poustvarjanje. UP bo spodbujala razvijanje
umetniških študijskih usmeritev ter umetniško ustvarjalnost študentov in visokošolskih učiteljev.
Izbirne vsebine (moduli) umetniških usmeritev bodo le osnova za prihodnje oblikovanje
študijskih programov umetniških smeri. Kulturno življenje študentov bo bogatila razvejana
kulturna umetniška dejavnost študentov v okviru Akademsko-kulturnega društva UP, ki je v
postopku ustanavljanja pri Študentski organizaciji UP.
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11. Sodelovanje in izmenjave med visokim šolstvom in gospodarstvom za trajnostni razvoj.
Z ustreznim prepletanjem lokalne in globalne ravni svojega delovanja bo UP ohranila dosedanji
vzpodbudni odnos z lokalno stvarnostjo, hkrati pa bo lahko na ta način, z opazovanjem in s
proučevanjem lokalnih procesov v odnosu do širše mednarodne stvarnosti, tudi odgovorila na
marsikatero vprašanje, ki zadeva bodočnost nove evropske paradigme »združenosti v
različnosti« v tem delu našega kontinenta in širše. Razvijanje tesnejših oblik sodelovanja med
UP in gospodarstvom ter prehodi med trgom dela ne potekajo le po zaključku posameznih ravni
študija, pač pa tudi med samim študijem, in sicer na ravni vsebin in s sodelovanjem izvajalcev iz
prakse v študijskem procesu članic UP. Da bi spodbudila tovrstne izmenjave je UP ustanovila
Univerzitetni inkubator Primorske (UIP), ki bo študentom omogočil, da pred zaključkom študija
spoznajo neposredno nastajanje gospodarskega poslovnega sistema, saj bodo udeleženi pri
oblikovanju »spin-off« podjetij in razvojnih centrov. Program dela Sveta zaupnikov UP postavlja
osnove za trdno, uresničljivo in učinkovito sodelovanje in izmenjavo storitev ter podlago za
vzajemno učenje in prenos znanj med UP in uporabniki.
12. Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. RS je ob ustanovitvi UP zagotovila finančno
podporo za investicije UP v temeljne razvojne programe na področju izobraževanja in znanosti,
t. i. “tretji šolski tolar”. S sredstvi, načrtovanimi v investicijskem programu do leta 2008 in z
Zakonom o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. l. RS, št. 29/06; ZPUPSSP), bo omogočila
izvajanje obstoječih programov, delno pa tudi razvoj novih študijskih programov in nove
raziskovalne infrastrukture. Nove prostore iz teh sredstev sta že pridobili dve članici UP –
Visoka šola za zdravstvo Izola in Fakulteta za humanistične študije Koper, v obnovljeno
Armerijo pa so bo preselil tudi rektorat UP. S prostorsko stisko se še vedno srečujejo ostale
članice UP, zlasti UP Turistica, UP PINT, UP PEF in UP FM. Prostori za UP Turistico so v fazi
gradnje. Kampus Livade, namenjen naravoslovju, računalništvu in sodobnim tehnologijam, pa je
uresničljiv z združevanjem sredstev univerze, države in strukturnih skladov EU. Podlage za
kandidiranje na sklade so v pripravi (natečaj, lokacijski načrt, itd.). Z načrtovanjem prvih 170
postelj v letu 2008 se je začela izgradnja študentskih domov. Realizira se tudi postavitev
optične povezave med lokacijami univerze. V okviru nacionalnega projekta »4000 postelj« UP
pričakuje enako obravnavo kot so jo deležne ostale univerze v RS, ki z dolgoročnim vlaganjem
v študentski standard rešujejo bivalne stiske študentov. Le s sodelovanjem univerze, lokalnih
skupnosti, države in gospodarstva lahko UP zagotovi prostorski standard za izvajanje
prenovljenega, tehnološko in znanstveno podprtega visokošolskega izobraževanja ter ustrezno
raven bivalne kulture študentov.

3.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2007
Izobraževalna dejavnost

-

-

Strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih
programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih in
prenovljenih študijskih programov.
Uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov
vseživljenjskega izobraževanja.
Uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa.
Izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov.
Zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo obstoječih in novih
(letnikov in) študijskih programov.
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja.
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-

Priprava in izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja na področju izvajanja izobraževalne
dejavnosti.
Povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP).
Povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj.
Sodelovanje med članicami UP, meduniverzitetno sodelovanje ter povezovanje s širšim
okoljem.
Vzpostavitev pogojev za začetek delovanja nove članice UP – Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT).
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnosti

-

Dvig uspešnosti in kakovosti raziskovalnega dela.
Povezovanje in sodelovanje z gospodarstvom.
Krepitev sodelovanja z raziskovalnimi institucijami in drugimi uporabniki znanja v domačem in
mednarodnem okolju.
Pridobivanje mednarodnih sredstev v okviru projektov in programov EU.
Spodbujanje, spremljanje in usmerjanje raziskovalnega dela študentov na podiplomskih
študijskih programih.
Skrb za mlade raziskovalce in povečanje števila mladih raziskovalcev.
Promocija raziskovalne in razvojne dejavnosti UP.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

-

-

Povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, uspešna
uveljavitev novega programa nacionalne mobilnosti za študente.
Aktivno sodelovanje s tujimi univerzami in prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov.
Izvajanje obstoječih evropskih in drugih mednarodnih projektov na področju izobraževanja in
znanstveno-raziskovalnega dela ter pridobitev novih evropskih in drugih mednarodnih projektov
in sodelovanje v njih.
Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže.
Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma in v
tujini ter druge aktivnosti v povezavi s promocijo UP in pritegnitvijo študentov iz tretjih držav.
Organizacija delavnic, seminarjev, konferenc in poletnih šol.
Študenti in diplomanti

-

Spodbujanje študentov k oblikovanju kakovostnega programa obštudijskih dejavnosti na
področju kulture, umetnosti in športa ter podpora pri realizaciji programa obštudijskih dejavnosti.
Ustanovitev kluba za karierno spremljanje diplomantov (Alumni klub).
Oblikovanje služb za študijsko in poklicno usmerjanje študentov.
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti

-

-

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega procesa ter
organiziranosti univerze in njenih članic.
Uvedba enotnih kazalnikov za samoevalvacijo članic UP.
Priprava letnih samoevalvacijskih poročil članic in univerze, obravnava poročil na ustreznih
organih in delovnih telesih članic in univerze ter uvajanje izboljšav na podlagi ugotovitev
samoevalvacije.
Priprava internih aktov za spremljanje odziva pomembnih ciljnih skupin (diplomanti, zaposleni).
Redno pridobivanje povratnih informacij o zadovoljstvu študentov in drugih pomembnih ciljnih
skupin, analize podatkov ter razprava o pridobljenih odzivih.
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-

Priprava ožjega izbora sorodnih univerz in kazalnikov za primerljavo (benchmarking).
Razvoj tutorstva kot sistema študijske pomoči študentom.
Izvedba letnih posvetov in delavnic na temo kakovosti.
Zaposlovanje in kadrovska politika

-

-

-

Povečanje števila matično zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter doseganje
ravnovesja med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev in prevzemnikov dela na podlagi podjemnih pogodb.
Skrb za usklajeno rast števila v visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter skrb za zaposlovanje
in razvoj mlajšega kadra.
Spodbujanje izobraževanja vseh zaposlenih s posebnim poudarkom na pedagoškoandragoškem usposabljanju in izobraževanju za uporabo informacijsko komunikacijsko
tehnologije v pedagoškem procesu.
Spodbujanje aktivnega vključevanja pedagoških delavcev v raziskovalne projekte ter aktivnega
vključevanje raziskovalcev v pedagoško delo.
Spodbujanje zaposlovanja priznanih strokovnjakov iz prakse ter skrb za prenos znanja v obe
smeri.
Spodbujanje vključevanja v izobraževalno in znanstveno-raziskovalno ter umetniško delo
visokošolske učitelje in raziskovalce iz tujih univerz.
Obnova meril in navodil za izvolitve v pedagoške in raziskovalne nazive ter racionalizacija
postopkov za izvolitve v nazive zaposlenih.
Povečanje števila strokovnega in administrativnega osebja za tekoče izvajanje dejavnosti
oziroma za zapolnitev kadrovsko podhranjenih strokovnih področij.
Načrtovanje in spodbujanje aktivnosti z namenom spremljanja in povečanja zadovoljstva
zaposlenih.
Investicije in investicijsko vzdrževanje

-

Tekoče izvajanje načrta investicij univerze.
Pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti posameznih članic.
Povečanje bivalnih kapacitet študentskih domov.
Tekoče investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
Informatizacija univerze

-

Oblikovanje kompatibilnega informacijskega sistema UP za področje kadrov, računovodstva in
temeljnih dejavnosti univerze (izobraževanje, raziskovanje, mednarodno sodelovanje).
Razvoj, nadgraditev oziroma dopolnitev visokošolskega informacijskega sistema ter izboljšanje
informacijske strukture.
Povečevanje informatizacije pri izvajanju upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog.
Knjižnična in založniška dejavnosti

-

Vzpostaviti pogoje za začetek delovanja univerzitetne knjižnice.
Zagotaviti pogoje za kakovostno delo obstoječih knjižnic članic.
Povečati število enot knjižničnega gradiva za potrebe izobraževanja študentov in zaposlenih na
univerzi in njenih članicah.
Izboljšati ponudbo elektronskih revij in baz podatkov ter vzpostaviti sistem izobraževanja
uporabnikov knjižnic.
Pridobiti finančna sredstva za nabavo knjižničnega gradiva in delo knjižnic.
Spodbujati visokošolske učitelje k pripravi učnih gradiv za predmete, zlasti na dodiplomskem
študiju.
Izvajati izobraževanja za uporabnike, zlasti knjižnična informacijska znanja za samostojno
uporabo virtualne oz. digitalne knjižnice.
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-

Uspešno nadaljevanje izvajanja založniške dejavnosti in vzpostavitev lastne založbe
(posamezne članice).
Financiranje univerze in njenih članic

-

Zagotovitev sredstev za kakovostno izvedbo študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje.
Priprava in izvedba ukrepov racionalizacije poslovanja na področju izobraževalne dejavnosti (na
posameznih članicah).
Povečati prihodek iz raziskovanja in iz projektov za gospodarstvo.
Povečati prihodek iz izvajanja programov za izpopolnjevanje in drugega izobraževanja v sklopu
vseživljenjskega izobraževanja.
Sodelovanje z okoljem

-

Intenzivnejše povezovanje in nadaljnje vzpostavljanje partnerskega odnosa z institucijami s
področja gospodarstva in negospodarstva na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.
Ponuditi kakovostne storitve okolju na področju dejavnosti članic.
Vključevanje institucij s področja gospodarstva in negospodarstva v pedagoško in raziskovalno
delo članic.
Promocija univerze in stiki z javnostmi

-

Oblikovanje strategije odnosov z javnostmi.
Povečanje prepoznavnosti univerze in njenih članic s promocijo študijskih programov v
Sloveniji, zamejstvu in v tujini, z ureditvijo spletnih strani in izdajo ustreznih publikacij.

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2007
4.1

Izobraževalna dejavnost

Prednostni cilji na ravni univerze v letu 2007 so naslednji:
1. vzpostavitev pogojev za začetek delovanja nove članice UP – Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT),
2. strukturna in vsebinska prenova obstoječih študijskih programov in priprava novih študijskih
programov po bolonjskih smernicah in v skladu z novelo ZViS ter akreditacija novih in
prenovljenih študijskih programov,
3. uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov
vseživljenjskega izobraževanja,
4. uvajanje aktivnih metod dela in študija ter drugih aktivnosti za povečanje učinkovitosti in
uspešnosti izobraževalnega procesa,
5. izboljšanje obveščenosti študentov, zaposlenih in potencialnih kandidatov za vpis o študiju in
aktivnostih članice ter povečanje obsega promocije programov,
6. spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega procesa ter organiziranosti univerze
oziroma njenih članic,
7. zagotovitev vseh potrebnih pogojev za organizirano in uspešno izvedbo vseh razpisanih
študijskih programov oziroma (novih) letnikov študijskih programov,
8. izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze oziroma njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja,
9. priprava in izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja na področju izvajanja izobraževalne
dejavnosti,
10. povečanje mobilnosti študentov in učiteljev (mednarodna in meduniverzitetna mobilnost ter
mobilnost med članicami UP),
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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.
Izvedbene naloge za cilj, naveden pod št. 3, so opredeljene v poglavju 4.1.2 (Programi
vseživljenjskega izobraževanja), izvedbene naloge za ostale cilje pa v poglavju 4.1.1 (Visokošolsko
izobraževanje).

4.1.1

Visokošolsko izobraževanje

Naloge, pri katerih ni posebej naveden vir financiranja, se financirajo iz proračunskih sredstev
MVZT za študijsko dejavnost (opredeljeno v posebnem delu finančnega načrta UP za leto 2007,
točka I – Študijska dejavnost). V delu, kjer se naloge nanašajo na izredni študij (študijski programi
na dodiplomskem in podiplomskem študiju) se financirajo iz drugih prihodkov za izvajanje javne
službe (šolnine, prispevki študentov).
Poleg navedenih virov, bo UP FHŠ del aktivnosti, ki se nanašajo na prenovo in oblikovanje novih
študijskih programov (označeno v tabeli), financirala tudi s sredstvi iz naslova strukturnih skladov (v
skladu s pogodbo o financiranju projekta).
Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Vzpostavitev pogojev za začetek delovanja nove članice UP – Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT).
Rektorat UP

UP FAMNIT

UP FAMNIT,
UP PEF

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

- vzpostavitev osnovnih pogojev za
začetek delovanja članice,
- vpis študentov v študijske programe
v študijskem letu 2007/08,
- tekoče izvajanje študijskih
programov v študijskem letu 2007/08

Pravno formalna ustanovitev in
registracija UP FAMNIT

- opravljena registracija UP FAMNIT,
- sprejeta pravila o delovanju UP
FAMNIT,
- uspešen pričetek delovanja UP
FAMNIT

Sklic akademskega zbora in izvolitev
organov upravljanja

izvoljeni organi prevzamejo funkcije
opravljanja svojih obveznosti in
odgovornosti v skladu s pravnimi
podlagami UP

Prenos izvajanja novih nepedagoških
študijskih programov vseh stopenj
Matematika oz. Matematične znanosti ter
Računalništvo in informatika na
novoustanovljeno UP FAMNIT in
povezanih postopkov (vpis v razvid)

začetek izvajanja študijskih
programov na UP FAMNIT

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
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

novih in prenovljenih programov.
Rektorat UP

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

UP FHŠ

Oblikovanje novih študijskih programov 2.
in 3. stopnje, in sicer:
- Uprizoritvene študije in kreativno
pisanje (2. stopnja),
- Slovenistika (2. in 3. stopnja),
- Dediščina (3. stopnja),
- Filozofija (3. stopnja),
- Italjanistika (2. in 3. stopnja),
- Kulturni študiji in antropologija (3.
stopnja)

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

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

(Vir financiranja: Proračun RS – (IV) Razvojne
naloge; 4a Projekti sofinancirani s strani strukturnih
skladov)

Prenova obstoječih študijskih programov
2. in 3. stopnje, in sicer: Zgodovina
Evrope in Sredozemlja (2. in 3. stopnja)
in Geografija kontaktnih prostorov (2. in
3. stopnja)
(Vir financiranja: Proračun RS – (IV) Razvojne
naloge; 4a Projekti sofinancirani s strani strukturnih
skladov)

UP FM

UP FAMNIT

Akreditacija študijskih programov 2.
stopnje Management ter Ekonomija in
finance

- akreditacija študijskih programov,
- razpis študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2007/2008,
- vpis ter izvajanje študijskih
programov

Priprava vlog za akreditacijo dveh
študijskih programov 3. stopnje

Pripravljene vloge za akreditacijo
dveh študijskih programov 3. stopnje

Zaključek postopka akreditacije novih
študijskih programov 2. stopnje Morska
biologija, Varstvo narave, Sredozemsko
kmetijstvo

- akreditacija študijskih programov,
- razpis študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2007/2008,
- vpis ter izvajanje študijskih
programov

Zaključek postopka akreditacije novih
univerzitetnih študijskih programov 1.
stopnje Biodiverziteta in Sredozemsko
kmetijstvo

- akreditacija študijskih programov,
- razpis študijskih programov za vpis
v študijskem letu 2008/09

Priprava vloge za akreditacijo novega

- akreditacija študijskega programa,
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Izvajalec
aktivnosti

UP PEF

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

univerzitetnega študijskega programa 1.
stopnje Mehatronika

- razpis študijskega programa za vpis
v študijskem letu 2008/09

Usklajevanje načina in postavitev izhodišč
izobraževanja učiteljev v Republiki
Sloveniji z Ministrstvom za šolstvo in
šport ter pedagoškimi fakultetami v
Republiki Sloveniji ter drugimi fakultetami,
ki izobražujejo učitelje, ter glede na
analize primerljivih študijskih programov

- izoblikovanje modela izobraževanja
učiteljev v Republiki Slovenije, kot
osnove za prenovo in pripravljanje
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 dokumentacije za prenovo
obstoječih pedagoških študijskih
programov:
- univerzitetni program Razredni pouk v
enovit magistrski študijski program 2.
stopnje,
- visokošolski strokovni študijski program
Predšolska vzgoja v študijski program 1.
stopnje

zaključek postopka akreditacije
prenovljenih študijskih programov

Priprava dokumentacije za nove
študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, in
sicer:
- Pedagogika-andragogika in didaktika
(1., 2. in 3. stopnja),
- Psihologija edukacije (1., 2. in 3.
stopnja),
- Zgodnje učenje in poučevanje (2. in 3.
stopnja),
- Zgodnje učenje slovenščine (2. in 3.
stopnja),
- Matematika (enovit magistrski program
2. stopnje),
- Fizika in … (enovit magistrski program,
dvopredmetni študij),
- Kemija in … (enovit magistrski program,
dvopredmetni študij),
- Biologija in … (enovit magistrski

pripravljena dokumentacija za
akreditacijo novih študijskih
programov
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

program, dvopredmetni študij),
- Okoljsko zdravje in … (enovit magistrski
program, dvopredmetni študij)

UP Turistica

UP VŠZI

Priprava dokumentacije za nova enovita
magistrska študijska programa 2. stopnje,
in sicer:
- Matematika in … (dvopredmetni študij),
- Računalništvo in ... (dvopredmetni
študij)

zaključek postopka akreditacije
študijskih programov

Razvoj novega univerzitetnega
študijskega programa 1. stopnje s
področja turizma (4+1)

izdelana strokovna podlaga za
oblikovanje novega študijskega
programa

Priprava vloge za akreditacijo novega
magistrskega študijskega programa 2.
stopnje Zdravstvena nega – nadzor okužb

zaključen postopek akreditacije
programa in razpis študijskega
programa v študijskem letu 2008/09

Priprava izhodišč za še en magistrski
študijski program 2. stopnje

uskladitev izhodišč na ravni UP VŠZI
in sprejem izhodišč na kolegiju

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

UP FHŠ

UP FM

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

- pridobljena nova znanja
visokošolskih učiteljev in sodelavcev
UP o obravnavani temi,
- izmenjava znanj in izkušenj med
visokošolskimi učitelji in sodelavci
vseh članic UP

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

priprava poskusnih gradiv za e-učenje
in poučevanje pri 5 predmetih
študijskega programa Kulturni študiji
in antropologija

Oblikovanje in vzpostavitev spletnega
foruma podiplomskih študentov

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

Izvedba dveh pedagoških posvetov
učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev

večja informiranost pedagoških
učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev

Uvajanje e-izobraževanja

- povečanje števila on-line predmetov
na rednem in izrednem študiju,
- širjenje uporabe e-izpita na
dodiplomskem študiju,
- usposabljanje mentorjev za eizobraževanje

Vključevanje strokovnjakov iz prakse v
izobraževalno dejavnost

povečanje števila strokovnjakov iz
prakse v izvedbo izobraževanja
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Izvajalec
aktivnosti

UP Turistica

UP VŠZI

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Spremljanje učinkovitosti uvedbe
kvartalov na rednem študiju

- povečanje prehodnosti na rednem
študiju,
- večje zadovoljstvo študentov

Nabava ustrezne programske opreme za
pripravo urnika

avtomatizacija načrtovanja izvedbe

Implementacija metod za povečanje
učinkovitosti študija: razvoj programa
projektnega dela, demonstratorstva in
tutorskega sistema

večje zadovoljstvo študentov in
izboljšanje prehodnosti

Izboljšati prehodnost iz 1. v 2. letnik
študija

- priprava izhodišč za vzpostavitev
sistema tutorstva,
- poskusna uvedba sistema tutorstva
v rednem in izrednem študiju,
- 66% prehodnost na rednem študiju
in 70% na izrednem študiju

Aktivnosti za pospeševanje uspešnega
zaključka študija študentov, vpisanih v
magistrski program Turizem

20% študentov, vpisanih v 2. letnik
programa zaključi študij (magistrira)

Nadaljnje uvajanje informacijskokomunikacijskih tehnologij in
elektronskega poučevanja v pedagoški
proces ter spodbujanje njihove uporabe
pri kliničnih vajah predmeta Zdravstvena
nega in raziskovanje v zdravstveni negi

klinične vaje v celoti izvedene z
njihovo uporabo

Ohraniti prehodnost med letniki na
lanskoletni ravni s pomočjo izvajanja
tutorskega sistema in s širitvijo
individualnega dela učiteljev in mentorjev

prehodnost med letniki na lanskoletni
ravni

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

UP FHŠ

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

izdelana enotna celostna podoba za
promocijo na ravni UP

Priprava kataloga študijskih programov za
študijsko leto 2007/08

objava kataloga na spletnih straneh
UP

Priprava publikacije Odprta obzorja
2007/08

izid publikacije za vpis v dodiplomske
programe 2008/09

Priprava izhodišč za pripravo e-kataloga
študijskih programov UP, vključno z
učnimi načrti v e-obliki

pripravljena izhodišča za vzpostavitev
e-kataloga študijskih programov in
učnih načrtov

- vzpodbujanje študentov UP FHŠ za
vzporedni študij na študijskih programih,
ki jih fakulteta izvaja,
- seznanitev študentov fakultete s

zapolnitev razpisanih vpisnih mest za
vzporedni študij na vseh študijskih
programih
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

prednostmi vzporednega študija na
fakulteti preko tutorjev, strokovnih
sodelavk v referatu za študentske
zadeve, v priročniku za študente ter na
srečanjih študentov z dekanjo in
predstojniki štud. programov
Obdržati študente, ki se v 1. letnik
vpisujejo v 3. prijavnem roku in jih
vzpodbujati k vpisu v višji letnik s
pomočjo:
- rednih srečanj študentov s predstojniki
študijskih programov z namenom
približanja predmetnih vsebin kot tudi
prednosti študija na naši fakulteti,
- sistematičnega in aktivnega
komuniciranja s študenti

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

Promocija študijskih programov UP FHŠ
po Sloveniji in v zamejstvu:
- priprava promocijskih zgibank in
plakatov,
- predstavitev fakultete in študijskih
programov po srednjih šolah,
- posredovanje informativnega gradiva in
plakatov na vse ustanove, ki prihajajo v
stik s potencialnimi študenti,
- promocija na spletnih straneh z
informacijami o programih ter naborom
najpogostejših vprašanj in odgovorov
glede študija,
- objava intervjujev in člankov
koordinatorjev študijskih programov,
prodekanov ter dekanje v medijih
(tiskanih, radijskih, spletnih portalih…),
- organizacija informativnih dnevov,
strokovnih ekskurzij, predavanj priznanih
strokovnjakov…,
- sprotno obveščanje novinarjev o
aktualnih dogodkih na fakulteti (tiskovne
konference, elektronska sporočila…),
- organizacija prireditev s strani študentov
fakultete (Čista desetka, Dnevi
humanistike, literarni večeri…)

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

Izboljšati promocijo fakultete za
potencialne tuje študente:
- zagotovitev pomembnih informacij o
fakulteti za tuje interesente v angleškem
jeziku na prenovljenih spletnih straneh
fakultete,
- priprava predstavitvene zgibanke o

- za 30% večji obisk spletnih strani,
- vpis 5 tujih študentov,
- za 25% povečano število tujih
študentov, ki so pri nas na študijski
izmenjavi

36

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

fakulteti v tujem jeziku,
- pošiljanje informativnega gradiva na tuje
univerze, s katerimi imamo sklenjen
dogovor o sodelovanju,
- posredovanje predstavitvenega gradiva
o fakulteti preko tujih študentov, ki so pri
nas na študijski izmenjavi ter aktivno
vključevanje teh študentov v dejavnosti
fakultete,
- sodelovanje fakultete (v okviru UP) na
izobraževalnih sejmih v tujini,
- posredovanje predstavitvenega gradiva
o fakulteti preko naših predavateljev, ki so
na študijski izmenjavi v tujini

UP FM

UP Turistica

Promocija vseh podiplomskih študijskih
programov fakultete po Sloveniji, v
zamejstvu in tujini:
- priprava promocijskih zgibank,
- promocija na spletnih straneh z
informacijami o programih ter naborom
najpogostejših vprašanj in odgovorov
glede študija,
- objava intervjujev in člankov
koordinatorjev študijskih programov,
prodekanov ter dekanje v medijih
(tiskanih, radijskih, spletnih portalih…),
- organizacija informativnih dnevov,
predavanj priznanih strokovnjakov…,
- sprotno obveščanje novinarjev o
aktualnih dogodkih na fakulteti (tiskovne
konference, elektronska sporočila…),
- organizacija prireditev s strani študentov
fakultete (Čista desetka, Dnevi
humanistike, literarni večeri…)

- 95% zasedenost vpisnih mest na
razpisanih študijskih programih,
- večja osveščenost javnosti o
podiplomskih študijskih programih
fakultete

- izvedba informativnih dni 2007/08,
- izdaja publikacij Dodiplomska in
Podiplomska šola FM za študijsko leto
2007/08,
- priprava in izdaja študijskega vodnika
2007/08,
- izdaja evalvacijskega poročila za
študijsko leto 2005/06,
- izvedba dveh pedagoških posvetov

ustrezna informiranost študentov in
zaposlenih

Pripraviti podlage za uvedbo eizobraževanja v pedagoškem procesu UP
Turistice

- izvedba pilotne študije ter priprava
strategije uvajanja e-izobraževanja,
- rezultati pilotne študije, pripravljen
načrt uvajanja in prvi predmeti z
uvedenim konceptom e-izobraževanja
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Izvajalec
aktivnosti
UP VŠZI

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

- priprava informativne zgibanke o
študijskih programih šole,
- vsebinska in oblikovna prenova spletnih
strani šole

- izboljšana prepoznavnost šole v
slovenski in mednarodni skupnosti,
- izdaja informativne zgibanke v
slovenskem in angleškem jeziku,
- nove vsebinske in oblikovne spletne
strani šole v slovenskem in
angleškem jeziku

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

UP FHŠ

Priprava predlogov univerzitetnih
pravilnikov o izvajanju ankete za
diplomante UP in za zaposlene na UP ter
predlogov (delno) poenotenih anketnih
vprašalnikov kot prilog k pravilnikoma

- sprejem pravilnikov in anketnih
vprašalnikov na senatu UP,
- začetek uporabe pravilnikov v
študijskem letu 2007/08

Organizacija delavnice na temo evalvacije
Pravilnika o izvajanju študentske ankete
na UP

razprava in izvajanju pravilnika in
pridobitev informacij za pripravo
morebitnih dopolnitev pravilnika

Priprava obsežnejšega
samoevalvacijskega poročila UP za
študijsko leto 2005/06

sprejem poročila na senatu UP in
objava na spletnih straneh UP

Koordinacija aktivnosti za pripravo ožjega
izbora univerz za primerjavo
(benchmarking)

usklajen in potrjen izbor univerz na
Senatu UP

Pobuda za izvedbo tematskih
popoldnevov (TP) na UP in organizacija
TP

izvedba dveh TP v letu 2007

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

uporaba dopolnjenega obrazca za
pripravo samoevalvacijskega poročila
za študijsko leto 2006/07

Ohranjanje zadovoljstva obstoječih
študentov s študijem na fakulteti in
organiziranostjo fakultete:
- periodično izvajanje ankete o
zadovoljstvu s študijem ter
organiziranostjo fakultete,
- dostopnost do pomembnih informacij za
študente,
- odzivnost zaposlenih na fakulteti na
vprašanja, želje in pobude študentov

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

Omogočati kontinuirano usmerjanje
študentov v zvezi s študijem:

- večja udeležba študentov na
tutorskih srečanjih in s tem bolj
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Izvajalec
aktivnosti

UP FM

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

- seznanitev študentov 1. letnika s
prednostmi tutorskega sistema na
fakulteti ter spodbujanje teh študentov k
udeležbi na tutorskih srečanjih,
- obveščanje študentov o novostih glede
štud. programov in s tem povezano tudi o
novih izbirnih predmetih,
- uvedba »študenta tutorja« za tuje
študente, ki so na študijski izmenjavi

učinkovito svetovanje tutorjev
študentom,
- nemoten potek pri izpolnjevanju
informativnih prijav na izbirne
predmete ter 100% oddaja
informativnih prijav študentov v
študijskem letu 2007/08,
- tujim študentom dodeljen študent
tutor, kot pomoč pri študijskih
obveznostih in svetovanju tako glede
študija kot tudi glede socialnega in
družabnega življenja okolja

Spremljanje zaposljivosti diplomantov
fakultete: priprava vprašalnika za
diplomante

- vzpostavitev »Alumni« kluba
diplomantov in s tem ohranitev
odnosa z njimi,
- pridobitev informacij o potencialnih
delodajalcih za študente fakultete in
interesente

Zagotavljanje in spremljanje kakovosti
študijskega procesa:
- notranja evalvacija (ankete študentov o
delu učiteljev in sodelavcev,
samoevalvacija učiteljev in tutorjev) in
zunanja evalvacija (strokovna in
družbena) študijskih programov,
pedagoškega procesa nasploh

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

Zagotavljanje in spremljanje kakovosti
študijskega procesa na podiplomski ravni
študija:
- popestritev predavanj z vabljenimi
gostujočimi tujimi strokovnjaki,
- notranja evalvacija (ankete študentov o
delu visokošolskih učiteljev) in zunanja
evalvacija (strokovna in družbena)
študijskih programov, pedagoškega
procesa nasploh,
- dodatno izpopolnjevanje in sodelovanje
študentov na seminarjih, simpozijih,
konferencah,
-priprava manjšega znanstvenega
sestanka, na katerem bodo sodelovali
tudi podiplomski študenti

- 11 gostujočih tujih predavateljev na
podiplomskem študijskem programu
FTVK,
- 6 gostujočih tujih predavateljev in 3
gostujoči slovenski predavatelji na
podiplomskem študijskem programu
ZES,
- 4 gostujoči tuji predavatelji na
podiplomskem študijskem programu
GKP,
- povprečna ocena učiteljev oziroma
sodelavcev nad 4,
- potrjevanje strokovnega znanja
študentov,
- sodelovanje 15 strokovnjakov in 5
študentov na znanstvenem sestanku
v okviru podiplomskega študijskega
programa FTVK (študenti bodo v
tujem jeziku predstavili svoje
dosedanje delo s področja filozofije,
kulture in vizualne umetnosti)

Spremljanje izvajanja študijskih
programov:

- evidentiranje, analiza in poročilo o
dejansko porabljenem času za študij,
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Izvajalec
aktivnosti

UP PEF

UP Turistica

UP VŠZI

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

- spremljanje dejanske obremenitve
študentov,
- načrtovanje in spremljanje izvedbe
predmeta,
- mesečno poročanje študijskih središč o
izvedbi izobraževalnega procesa

- analiza podatkov in poročanje,
- priprava poročila o izvedbi
izobraževanja na študijskih središčih,
- večja kakovost izvedbe
pedagoškega procesa,
- dvig zadovoljstva študentov

Spremljanje zadovoljstva študentov in
učiteljev s potekom izobraževalne
dejavnosti z rednim letnim anketiranjem
študentov in učiteljev

večja informiranost o zadovoljstvu
študentov in učiteljev s potekom
izobraževalne dejavnosti

- izvedba raziskovalnih seminarjev,
- izvedba 4. študentske konference,
- vključevanje študentov v raziskovalne
projekte UP FM

- večja vključenost študentov v
raziskovalne projekte UP FM,
- povečanje števila diplomantov na
magistrskem (znanstvenem)
študijskem programu Management

Spremljanje kakovosti izobraževalnega
dela

- izvedba in evalvacija pridobljenih
rezultatov na podlagi anketiranja
študentov,
- pridobitev smernic za večjo
kakovost dela s študenti v študijskem
letu 2007/08

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

- spodbujanje nosilcev predmetov k
pripravi učnih gradiv za študente
študijskega programa Zdravstvena nega,
- ažurno spremljanje dinamike nastajanja
učnih gradiv

v knjižnici dostopna učna gradiva za
tretjino predmetov študijskega
programa Zdravstvena nega

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

Organizirano in tekoče izpeljati študijski
proces tako v 1. letnikih kot tudi v višjih
letnikih na vseh dodiplomskih študijskih
programih:
- vpisati 2. generacijo študentov v nove
»bolonjske« študijske programe ter 1.
generacijo v prenovljene študijske
programe Geografija, Zgodovina ter
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- 85% prehodnost v 2. letnike,
- 90% prehodnost v višje letnike,
- zapolnitev razpisanih vpisnih mest po
merilih za prehode na vseh študijskih
programih
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Slovenistika;
- organiziran vpis študentov v višje letnike;
- vpis študentov po merilih za prehode v 3.
letnike

UP FAMNIT

UP PEF

UP VŠZI

Organizirano in tekoče izpeljati študijski
proces tako v 1. letnikih kot tudi v višjih
letnikih na vseh podiplomskih študijskih
programih:
- vpisati 2. generacijo študentov v nove
»bolonjske« študijske programe,
- vpis študentov v višje letnike,
- spodbujanje neposrednega vpisa
študentov mag. študija na doktorske
študijske programe

- 95% prehodnost v 2. letnike,
- 50% večja neposredna prehodnost
študentov mag. študija na doktorski
študij

Izvedba vseh postopkov za nemoteno
izvedbo študijskih programov 1., 2. in 3.
stopnje; in sicer:
- Matematika (1. stopnja) in Matematične
znanosti (2. in 3. stopnja),
- Računalništvo in informatika (1., 2. in 3.
stopnja),
- Varstvo narave (2. stopnja),
- Morska biuologija (2. stopnja),
- Sredozemsko kmetijstvo (2. stopnja)

kakovostna in tekoča izvedba
študijskih razpisanih programov

Izvajanje akreditiranih dodiplomskih
univerzitetnih študijskih programov
Razredni pouk ter Matematika in
računalništvo, izvajanje dodiplomskega
visokošolskega strokovnega študijskega
programa Predšolska vzgoja

- izvedba razpisa za vpis za vse
študijske programe, vpis ter izvajanje
študijskih programov,
- vpis kandidatov in izvajanje študijskih
programov

Izvedba vseh postopkov za kvalitetno
kakovostna izvedba študijskega
realizacijo študijskega procesa v
programa Zdravstvena nega (2. letnik
dislocirani enoti Nova Gorica:
bomo izvajali prvič in 1. letnik drugič)
- opremiti specialno učilnici za klinične
vaje iz nege otroka,
- specialni učilnici za klinične vaje iz nege
odraslega prestaviti iz SB Šempeter v
Srednjo agroživilsko šolo,
- vzpostaviti referat za študente,
- olajšati izposojo knjižničnega gradiva,
- nadaljnja širitev in izboljševanje
kakovosti sodelovanja z učnimi bazami
itd.
Izvedba vseh procesov za nemoteno
realizacijo študijskega programa
Prehransko svetovanje – dietetika:
- organizirati sestanek z nosilci
predmetov 1. letnika,
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kakovostna izvedba študijskega
programa Prehransko svetovanje dietetika (vpis prve generacije
študentov v študijskem letu 2007/08)
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

- nabaviti manjkajočo opremo potrebno
za izvedbo laboratorijskih vaj,
- dogovoriti se z učnimi bazami glede
izvajanja laboratorijskih vaj itd.
Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izboljšanje organiziranosti in urejenosti delovanja univerze in njenih članic ter materialnih
pogojev delovanja.
Rektorat UP

UP PEF

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

- realizacija treh sestankov v letu
2007,
- izboljšanje komunikacije s članicami
UP in bolj usklajeno delovanje služb
rektorata in članic UP

Oblikovanje novih univerzitetnih
pravilnikov:
- pravilnik o posebnostih študija za
študente s posebnimi potrebami,
- pravilnik o priznavanju formalnega in
neformalnega izobraževanja,
- pravilnik o disciplinski odgovornosti
študentov UP

- izpeljava internih postopkov
obravnave in sprejema pravilnikov,
- sprejem pravilnika na senatu UP,
- začetek uporabe pravilnikov v
študijskem letu 2007/08

Priprava akta o univerzitetnih katedrah

- učinkovito sodelovanje in
organiziranje izobraževanja ter
raziskovanja posameznih
znanstvenih disciplin na univerzi,
- ustanovitev vsaj 3 univerzitetnih
kateder

Izpeljava postopka obravnave in
sprejema univerzitetnega pravilnika o
preverjanju in ocenjevanju znanja

sprejem pravilnika na senatu UP in
začetek uporabe v študijskem letu
2007/08

Oblikovanje univerzitetnega pravilnika o
diplomskih delih na 2. stopnji

sprejem pravilnika na KŠZ UP in
posredovanje v nadaljnjo obravnavo
članicam UP

Priprava dopolnitev splošnih aktov UP:
- dopolnitve Statuta UP za področje
izobraževanja,
- manjše dopolnitve obrazcev za izdajo
diplomskih in drugih javnih listin UP
(priloga k navodilom za izdajo javnih in
drugih listin UP)

potrditev dopolnitev na organih UP in
začetek uporabe v letu 2007

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:
Priprava in izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja na področju izvajanja
izobraževalne dejavnosti.
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Izvajalec
aktivnosti
UP FHŠ

UP PEF

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Racionalizirati študijski proces s
poenotenjem skupin študentov pri izbirnih
predmetih (postaviti zgornjo, predvsem pa
višjo spodnjo mejo za izvedbo izbirnega
predmeta)

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

- povečevanje števila študentov v
skupinah pri izvedbi izbirnih predmetov in
s tem zmanjševanje števila skupin pri
izvajanju študijskih programov,
- ciklično izvajanje predmetov v primeru
manjšega števila študentov v posameznih
letnikih pri obveznih predmetih,
- ciklično izvajanje letnikov na študijskem
programu Matematika in računalništvo

manjši stroški izvajanja obstoječih
študijskih programov

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

UP FM

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

- izvedba 10 izmenjav študentov in 5
izmenjav učiteljev,
- priprava koncepta skupnega
programa slovenističnih študijev s
Tehnično-humanistično fakulteto
Bielsko-Biala na Poljskem in Univerzo
v Trstu

Promoviranje nacionalne mobilnosti
študentov: seznaniti študente s pomenom
in postopkom nacionalne mobilnosti in s
tem možnostjo izbire izbirnega/ih
predmeta/ov na eni izmed slovenskih
fakultet preko učnega sporazuma

- vsaj 5 študentov, ki si izberejo izbirne
predmete na drugih fakultetah,
- vsaj 5 študentov, ki si preko
nacionalne mobilnosti izberejo izbirne
predmete na UP FHŠ

- seznanjanje študentov z možnostmi
izmenjav v okviru Socrates-Erasmus
izmenjave,
- seznanjanje študentov z možnostmi
opravljanja študijskih obveznosti na
drugih zavodih v Sloveniji in tujini

- več študentov UP FM na drugih
zavodih v tujini
- več študentov drugih članic UP ter
zavodov in tujih študentov na UP FM

izvedba Summer school UP FM 2007

več tujih učiteljev na UP FM

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Povezovanje z uporabniki storitev univerze v gospodarstvu in v drugih organizacijah –
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

povezovanje z okoljem s ciljem učinkovite izmenjave in prenosa znanj.
Rektorat UP

UP Turistica

UP VŠZI

- nadalnje uspešno povezovanje univerze
z gospodarstvom,
- vzajemno učenje in oblikovanje
inovacijskih oblik sodelovanja med
univerzo in gospodarstvom

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

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

Krepitev partnerskega odnosa med UP
VŠZI in učnimi bazami s periodični obiski
učnih baz in čim bolj sprotno obveščanje
in tekoče reševanje nesporazumov,
iskanje novih oblik sodelovanja
(raziskovanje, organizacija oblik
neformalnega učenja ipd) itd.

dobri odnosi z učnimi bazami,
kakovostno izvajanje kliničnih vaj in
zametki novih oblik sodelovanja

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

Povezovanje z drugimi članicami UP:
- prijavljanje raziskovalnih projektov na
UP ZRS;
- soorganizacija znanstvenih sestankov z
UP ZRS;
- publiciranje znanstvenih del pri založbi
Annales;
- sodelovanje s UP PEF, UP Turistico,
FAMNIT in UP FM pri pripravi novih
študijskih programov;
- priprava programa za Center za jezike in
medkulturno komunikacijo;
- diplomantom UP FHŠ ponuditi možnost
obiskovanja pedagoško-andragoškega
modula na UP PEF ter podpis sporazuma
v zvezi s tem;
- ponudba izbirnih predmetov UP FHŠ
študentom ostalih članic UP

- prijava temeljnih, podoktorskih in
aplikativnih projektov UP ZRS z
visokošolskimi učitelji UP FHŠ kot
nosilci ali sodelavci projekta,
- soorganizacija treh znanstvenih
sestankov z UP ZRS,
- objava znanstvenih prispevkov v
reviji Annales in monografij v zbirkah
Annales visokošolskih učiteljev UP
FHŠ,
- izvedba pedagoško-andragoškega
modula na UP PEF za diplomante UP
FHŠ, skladno s sporazumom,
- pri izbirnih predmetih udeleženih
vsaj 10 študentov ostalih članic UP
(znotraj točkovno kreditnega
sistema),
- priprava programov za poučevanje
slovenskega jezika kot J2,
italijanskega, angleškega, nemškega
in francoskega jezika na CJMK

Povezovanje s sorodnimi fakultetami v

- Podpis novih pogodb o sodelovanju.
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Izvajalec
aktivnosti

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

slovenskem prostoru in sodelovanje z
visokošolskimi zavodi skladno z že
sklenjenimi pogodbami:
- sodelovanje s UL FF, UL FDV, UM PEF,
UM FF,
- ponudba izbirnih predmetov študentom
sorodnih fakultet

- Izmenjave visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
- Vsaj 5 študentov sorodnih fakultet
udeleženih pri izbirnih predmetih na
UP FHŠ, znotraj točkovno kreditnega
sistema.

4.1.1.1 Načrt vpisa v 1. letnik 1. in 2. stopnje v študijskem letu 2007/08
V skladu z navodili MVZT so v tabeli predstavljene novosti pri vpisu v 1. letnik študijskih programov
1. in 2. stopnje za študijsko leto 2007/08, in sicer so navedeni novi in opuščeni študijski programi ter
povečanje števila vpisnih mest glede na preteklo leto.
Tabela 15: Novi in opuščeni programi 1. in 2. stopnje na UP
– načrt za študijsko leto 2007/08

Članica

Ime novega študijskega
programa

Ime opuščenega
študijskega programa

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu
2007/2008
Redni
Izredni

1. stopnja
Geografija
UP FHŠ

UP FAMNIT

UP Turistica

UP VŠZI

Slovenistika
Zgodovina
Matematika
Računalništvo in informatika
Management turističnih
destinacij
Poslovni sistemi v turizmu
Mediacija v turizmu
Prehransko svetovanje dietetika

Geografija kontaktnih
prostorov
Slovenistika
Zgodovina
-

0

-

0
0
+ 45
+ 75

0
0

Hotelirstvo in turizem

+ 60

+ 310

-

+ 30

-

-

+ 80
+ 160
-

+ 80
+ 160
+ 80

-

-

+ 80

-

+ 80
+ 40
+ 20
+ 30
+ 45
+ 35
+ 35

+ 80
+ 40
0
0
0
0
0

2. stopnja

UP FM

UP FAMNIT

Ekonomija za management
Management in organizacija
Management tehnologij
Management poslovne
informatike
1
Management
1
Ekonomija in finance
Matematične znanosti
Računalništvo in informatika
Morska biologija
1
Varstvo narave
1
Sredozemsko kmetijstvo
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1

Študijski program je še v postopku akreditacije. Razpisan bo, če bo UP pravočasno prejela soglasje k
programu.

Tabela 16: Vsi razpisani dodiplomski študijski programi UP
v študijskem letu 2007/08

Članica

Študijski program

Vrsta
programa

Trajanje
(v letih)

Štud. l.
prvega
razpisa
štud. prog.

Število razpisanih
vpisnih mest za
1. letnik, štud. l.
2007/08
Redni
študij

Izredni
študij

»Bolonjski« študijski programi, ki se v št. l. 2007/08 prvič razpisujejo
UP FHŠ

UP FAMNIT

UP Turistica

UP VŠZI

Zgodovina
Geografija
Slovenistika
Matematika
Računalništvo in
informatika
Management turističnih
destinacij
Poslovni sistemi v
turizmu
Mediacija v turizmu
Prehransko svetovanje
– dietetika

UN
UN
UN
UN

3
3
3
3

2007/08
2007/08
2007/08
2007/08

45
45
45
45

-

UN

3

2007/08

75

-

VS

3

2007/08

40

165

VS

3

2007/08

80

55

VS

3

2007/08

40

80

VS

3

2007/08

30

-

Drugi »bolonjski« študijski programi v študijskem letu 2007/08

UP FHŠ

UP FM

Dediščina Evrope in
Sredozemlja
Italijanistika
Filozofija
Kulturni študiji in
antropologija
Management
Management

UN

3

2006/07

30

-

UN
UN

3
3

2006/07
2006/07

30
30

-

UN

3

2006/07

45

UN
VS

3
3

2005/06
2005/06

40
140

80

Dosedanji (»predbolonjski«) študijski programi v študijskem letu 2007/08
1

UP FHŠ

UP PEF

UP Turistica
UP VŠZI
1

Zgodovina
1
Slovenistika
Kulturni študiji in
1
antropologija
Razredni pouk
Matematika in
računalništvo
Predšolska vzgoja
1
Hotelirstvo in turizem
Zdravstvena nega

UN
UN

4
4

-

-

UN

4

-

-

UN

4

45

-

UN

4

45

-

VS
VS
VS

3
3
3

45
105

45
45

Razpisana so le vpisna mesta po merilih za prehode.
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V nadaljevanju podajamo pojasnila k tabelama 15 in 16.
Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Dodiplomski študij
UP FHŠ za študijsko leto 2007/08 razpisuje po 45 vpisnih mest za redni študij na študijskih
programih Geografija, Zgodovina, Slovenistika ter Kulturni študiji in antropologija. Na treh študijskih
programih Dediščina Evrope in Sredozemlja, Italijanistika ter Filozofija pa je na vsakem razpisanih
po 30 vpisnih mest za redni študij. Na dosedanjih programih UP FHŠ razpisuje le vpisna mesta po
merilih za prehode.
Novost glede na študijsko leto 2006/07 so trije prenovljeni programi (Geografija, Zgodovina,
Slovenistika). UP FHŠ sočasno opušča dosedanje študijske programe Geografija kontaktnih
prostorov, Slovenistika in Zgodovina, ki jih razpisuje le v višjih letnikih (po merilih za prehode).
UP FHŠ tudi v študijskem letu 2007/2008 ne bo razpisala izrednega študija na nobenem od
študijskih programov in se bo v letu 2007 usmerila v priprave na e-učenje ter omenjeno obliko
študija kot izredni študij ponudilo interesentom. Na ta način bo fakulteta načrtno nadoknadila izpad
dodatnega vira financiranja.
Podiplomski študij
UP FHŠ bo v študijskem letu 2007/08 izvajala študij na treh magistrskih in doktorskih študijskih
programih, in sicer: Geografija kontaktnih prostorov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Filozofija in
teorija vizualne kulture.
Prav tako bo fakulteta že drugo leto razpisala vpisna mesta za 1. letnik na bolonjskih študijskih
programih 2. stopnje: Kulturni študiji in antropologija, Arheološka dediščina Sredozemlja,
Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja ter Filozofija.
Predvideno skupno število novo vpisanih študentov v študijskem letu 2007/08 je 110 študentov
magistrskega in doktorskega študija ter po 45 študentov na študijskih programih 2. stopnje.
Fakulteta za management Koper (UP FM)
Dodiplomski študij
UP FM bo v študijskem letu 2007/08 izvajala obstoječa »bolonjska« dodiplomska študijska
programa Management (VS in UN).
Podiplomski študij
Na podiplomskem študiju UP FM v študijskem letu 2007/08 ne bo opuščala študijskih programov.
Razpisala bo »predbolonjske« študijske programe (specialistična programa Management in
Management v izobraževanju ter magistrski in doktorski program Management) in magistrske
študijske programe 2. stopnje Ekonomija za management, Management in organizacija,
Management tehnologij, Management poslovne informatike, Management in Ekonomija in finance.
Študijska programa Management ter Ekonomija in finance sta v postopku akreditacije na Senatu
UP.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Dodiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2007/08 izvajala dva dodiplomska nepedagoška študijska
programa Matematika ter Računalništvo in informatika.
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Podiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2007/08 izvajala predvidoma pet študijskih programov 2. stopnje
(Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Morska biologija, Varstvo narave,
Sredozemsko kmetijstvo) in dva študijska programa 3. stopnje (Matematične znanosti,
Računalništvo in informatika). Programa Morska biologija (skupni program) in Varstvo narave sta v
postopku akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo, program Sredozemsko kmetijstvo pa je v
zaključni fazi akreditacije na Senatu UP.
Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Dodiplomski študij
UP PEF bo v študijskem letu 2007/08 izvajala obstoječe dodiplomske pedagoške študijske
programe. V študijskem letu 2006/07 in 2007/08 ne bo izvajala nobenega novega študijskega
programa.
Podiplomski študij
Od novih nepedagoških študijskih programov, katerih postopke akreditacije je v skladu z Bolonjsko
deklaracijo in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
63/2004) izpeljala UP PEF (to so študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Matematika oziroma
Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika), UP PEF v študijskem letu začasno izvaja
štiri študijske programe 2. in 3. stopnje. Izvajanje teh programov, bo v letu 2007 preneseno na UP
FAMNIT, ki bo navedene študijske programe razpisala v študijskem letu 2007/08.
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)
Dodiplomski študij
UP Turistica bo v študijskem letu 2006/07 prvič izvajala nove študijske programe 1. stopnje
Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu, opušča pa
program Hotelirstvo in turizem (vpisna mesta so razpisana le po merilih za prehode). Študij
razpisuje na sedežu šole v Portorožu in na dislociranih enotah (Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec,
Sežana, Črnomelj, Nova Gorica).
Podiplomski študij
V študijskem letu 2007/08 bo UP Turistica razpisala magistrski študijski program 2. stopnje Turizem
(v Portorožu ter v Ljubljani in na Ptuju), ki ga prvič izvaja v študijskem letu 2006/07.
Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Dodiplomski študij
UP VŠZI bo v študijskem letu 2007/08 prvič razpisala visokošolski strokovni študijski program
Prehransko svetovanje – dietetika.
Pri ostalih študijskih programih (visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega izvajan
na sedežu šole v Izoli in v dislocirani enoti šole v Novi Gorici) glede na študijsko leto 2006/07 ne
pričakuje sprememb.

4.1.1.2 Kazalniki uspešnosti izobraževalne dejavnosti
Prehodnost, ponavljalci, trajanje študija
Podrobni podatki po posameznih članicah in študijskih programih so navedeni v prilogi
»Izobraževalna dejavnost«.
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Iz primerljivih podatkov za dodiplomski študij je razvidno, da se je prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v študijskem letu 2006/07 pri večini študijskih programov povečala. Povečanje prehodnosti je
posebej vidno pri programu Matematika in računalništvo UP PEF, kjer je bila prehodnost ves čas
nižja kot na ostalih dveh programih členice. Na UP FHŠ med vzroki za nižjo prehodnost (z izjemo
programa Kulturni študiji in antropologija – KŠA, kjer je prehodnost ves čas visoka) navajajo
posamične izpise iz programa, kar je verjetno posledica dejstva, da so programi, z izjemo KŠA, ob
vpisu zapolnjeni z drugo ali tretjo željo, temu primeren pa je tudi interes posameznih študentov
(zlasti tistih, ki so se vpisali na podlagi tretje želje). V študijskem letu 2007/08 članice načrtujejo
povečano prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik na rednem in izrednem študiju.
Podatki o prehodnosti iz 1. v 2. letnik podiplomskega magistrskega (znanstvenega) študija kažejo,
da je prehodnost pri vseh podiplomskih programih visoka, članici UP (UP FHŠ in UP FM) pa v
študijskem letu 2007/08 načrtujeta še povečano prehodnost na posameznih študijskih programih.
Prehodnost na podiplomskih študijskih programih Geografija kontaktnih prostorov ter Zgodovina
Evrope in Sredozemlja se najbolj približa načrtovani lanskoletni prehodnosti (85%), podiplomski
študijski program Filozofija in teorija vizualne kulture pa odstopa od prvotno načrtovanega. Nižja
prehodnost na tem programu je med drugim rezultat dejstva, da dve študentki letnik ponavljata, ena
se je izpisala, ena pa v tem študijskem letu nima statusa študentke. Prehodnost bo članica
poskušala izboljšati z večjo informiranostjo študentov pred vpisom o samem študiju, predvsem pa
poteku in pogojih, ki jih morajo študenti izpolnjevati za prehod v višji letnik.
Tabela 17: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti
ter mobilnosti med članicami UP
Redni študij

Izredni študij

Študijsko
leto
2006/07

Načrt za
študijsko
leto
2007/08

Študijsko
leto
2006/07

Načrt za
študijsko
leto
2007/08

1

31

0

11

- dodiplomski študij

1

20

0

3

- podiplomski študij

0

11

0

8

2

29

9

28

- dodiplomski študij

2

16

0

3

- podiplomski študij

0

13

9

25

14

35

1

29

- dodiplomski študij

11

25

0

10

- podiplomski študij

3

10

1

19

Kazalnik

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

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

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

Podrobni podatki o aktualni in načrtovani 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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4.1.2

Programi vseživljenjskega izobraževanja

Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja.
Posamezne članice so že v preteklih letih izvajale programe za izpopolnjevanje (UP FHŠ, UP FM,
UP PEF), 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.
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 (Ur. l. RS, št. 78/06).
V prvo skupino (poglavje 4.1.2.1) smo uvrstili javnoveljavne študijske programe za izpopolnjevanje
in dele akreditiranih študijskih programov, ki so sprejeti skladno s 33a. oziroma 36. členom ZViS. Po
zaključenem programu pridobi kandidat javno listino.
V drugo skupino (poglavje 4.1.2.2) 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 4.1.2.3) 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.

4.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih
programov
Članice UP v letu 2007 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.
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«.
UP PEF v študijskem letu 2006/07 izvaja za Ministrstvo za šolstvo in šport le enega od petih
najavljenih študijskih programov za izpopolnjevanje (Pedagoško in pedagoško andragoško
izobraževanje), ostali najavljeni programi se ne bodo izvajali zaradi premajhnega števila prijavljenih
kandidatov. Isti programi (razvidni iz tabele v nadaljevanju) bodo ponujeni v izvajanje tudi v
študijskem letu 2007/08, vendar pa je njihova izvedba odvisna od odobritve in sofinanciranja
Ministrstva za šolstvo in šport ter od števila prijavljenih kandidatov.
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu
2007

Predvideni viri
financiranja

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja.
UP FM
Oblikovanje koncepta
promocije
vseživljenjskega
učenja

- spremljanje dela Komisije za
priznavanje znanja in
spretnosti,
- svetovanje pri pripravi
portfolija,
- priprava in promocija
publikacije Vseživljenjsko
izobraževanje

- več vpisanih
udeležencev,
- povečanje
interesa za vpis v
študijske programe
UP FM

drugo (lastna
sredstva,
sredstva
projekta)

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Oblikovanje novih in prenova obstoječih programov vseživljenjskega izobraževanja.
UP FM
Razvoj in izvedba
novih študijskih
programov za
izpopolnjevanje
oziroma delov
študijskega programa

izvedba akreditiranih
študijskih programov za
izpopolnjevanje

izvedba programa
za eno skupino
udeležencev

drugo (lastna
sredstva in
sredstva
udeležencev)

priprava in izvedba delov
akreditiranih študijskih
programov za 1. stopnje

izvedba dveh delov
študijskih
programov

drugo (sredstva
udeležencev)

izvedba mednarodne Poletne
šole UP FM 2007

- izvedba 7
dodiplomskih in 6
podiplomskih
predmetov,
- publikacija
Poletne šole UP
FM 2007

- evropski
programi in skladi
(Socrates/
Erasmus),
- drugo (lastna
sredstva in
sredstva
udeležencev)

UP PEF
Prenova študijskega
programa za
izpopolnjevanje
pedagoško
andragoško
izobraževanje

priprava dokumentacije za
prenovo študijskega
programa za izpopolnjevanje
Pedagoško-andragoško
izobraževanje (Program
učitelj)

priprava
dokumentacije za
akreditacijo
prenovljenega
študijskega
programa

drugo (lastna
sredstva)

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

priprava dokumentacije za
nove študijske programe s
področij pedagogike,
andragogike, didaktike,
psihologije edukacije,
zgodnjega učenja in
poučevanja matematike,
računalništva, fizike, kemije,

Začetek postopka
akreditacije novih
študijskih
programov

drugo (lastna
sredstva)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu
2007

Predvideni viri
financiranja

biologije, naravoslovja in
okoljskega zdravja
UP Turistica
Razvoj programov
vseživljenjskega
učenja

priprava izhodišč za dele
programov vseživljenjskega
učenja

pripravljena
izhodišča, potrditev
na UO UP Turistica

drugo (lastna
sredstva)

zaključen postopek
akreditacije delov
programa in njihov
razpis v študijskem
letu 2008/09

drugi prohodki za
izvajanje javne
službe

izvedba
izpopolnjevanja za
medijske
strokovnjake in
učitelje v zamejstvu
in izseljenstvu

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

izvedba razpisa za vpis v
program Izpopolnjevanje
učiteljev in učiteljic
razrednega pouka za
poučevanje italijanskega
jezika (1, 2. in 3. del) za
študijsko leto 2007/08

Vpis po 15
kandidatov za vsak
del programa v
študijskem letu
2007/2008 ter
ponovna izvedba
programa.

proračun RS (IX
– Drugo)

izvajanje študijskega
programa Pedagoško in
pedagoško andragoško
izobraževanje v študijskem
letu 2006/2007 ter izvedba
razpisa za vpis za študijsko
leto 2007/08

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

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo (kotizacije
udeležencev)

izvajanje programa
Pedagoška izobrazba za
vzgojiteljice in vzgojitelje

vpis 30 kandidatov
v študijskem letu
2007/08 ter

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo (kotizacije

UP VŠZI
Razvoj delov
javnoveljavnih
študijskih programov
za pridobitev
izobrazbe (šesti
odstavek 36. člena
ZViS)

priprava vloge za akreditacijo
delov študijskega programa v
okviru magistrskega
študijskega programa
Zdravstvena nega – nadzor
okužb

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja.
UP FHŠ
Izvajanje delov
akreditiranih
študijskih programov
za različne ciljne
skupine

izvedba dela akreditiranega
študijskega programa
Slovenistike

UP PEF
Izvajanje študijskih
programov za
izpopolnjevanje
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu
2007

Predvideni viri
financiranja

predšolskih otrok v
študijskem letu 2006/2007 ter
izvedba razpisa za vpis za
študijsko leto 2007/08

ponovna izvedba
programa

udeležencev)

zaključen postopek
akreditacije programa
Poučevanje predmeta
naravoslovje v šestem in
sedmem razredu OŠ ter
izvedba razpisa za vpis za
študijsko leto 2007/08

vpis 50 kandidatov v - proračun RS (IX
študijskem letu
– Drugo),
2007/2008 ter prva
- drugo
izvedba programa

UP Turistica
Izvajanje delov
akreditiranih
študijskih programov
za pridobitev
izobrazbe

razpis in izvedba dveh delov
akreditiranega študijskega
programa 2. stopnje Turizem

vpis kandidatov in
izvedba delov
akreditiranega
programa

drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

4.1.2.2 Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju
V sklop dejavnosti za uresničevanje kretkoročnega prednostnega cilja UP na področju uveljavljanja
koncepta vseživljenjskega izobraževanja sodi tudi izvajanje programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju na UP PEF.
UP PEF bo v študijskem letu 2006/07 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 2007/2008, vendar je
izvedba teh programov odvisna od odobritve in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport ter od
števila prijavljenih kandidatov.
Programi za učiteljske zbore se izvajajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, naroči pa jih vodstvo
šole za celoten učiteljski, vzgojiteljski oziroma predavateljski zbor in jih ni mogoče individualno
prijavljati. Zaradi navedenega dejstva in ker v letu 2006 UP PEF ni opazila interesa za tovrstne
programe, je sprejela odločitev, da jih v študijskem letu 2007/2008 ne bo izvajala.

Kratkoročni
prednostni cilji
Izvajanje
predpisanih
programov

Izvedbene naloge v letu 2007

priprava in izvedba predpisanega
24 urnega programa
Računalništvo
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Pričakovani
rezultati v letu
2007
ena izvedba
programa s 17
udeleženci

Predvideni viri
financiranja
proračun RS
(IX – Drugo)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvajanje
posodobitvenih
programov

Izvajanje programa
za profesionalni
razvoj Glasbeno,
plesno in lutkovno
ustvarjanje

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu
2007

Predvideni viri
financiranja

priprava in izvedba 24 urnega
predpisanega programa
Matematične delavnice

dve izvedbi
programa s 35
udeleženci

proračun RS
(IX – Drugo)

priprava in izvedba 8 urnega
programa Sodoben model
poučevanja in učenja glasbene
vzgoje v prvem triletju

ena izvedba
programa z 20
udeleženci

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 24 urnega
programa Sodobni pristopi k
razvijanju zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji
učenja drugega in tujega jezika

dve izvedbi
programa s 30
udeleženci

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 18 urnega
ena izvedba
programa Slovenščina kot drugi
programa s 30
jezik v prvem triletju devetletne OŠ udeleženci

proračun RS
(IX – Drugo),
drugo (kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 24 urnega
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
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 24 urnega
programa Predšolska vzgoja –
Projektno učno delo pri tehničnih
dejavnostih v vrtcu in 1. razredu
devetletne OŠ

tri izvedbe programa - proračun RS
s 16 udeleženci
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 24 urnega
programa Medkulturno
sodelovanje v obliki projektnega
učnega dela

tri izvedbe programa - proračun RS
s 16 udeleženci
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba 24 urnega
programa Sodobni pristopi k
razvijanju zmožnosti
pripovedovanja na zgodnji stopnji
učenja prvega jezika

dve izvedbi
programa s 30
udeleženci

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo
(kotizacije
udeležencev)

priprava in izvedba programa
Glasbeno, plesno in lutkovno
ustvarjanje

dve izvedbi
programa s 15
udeleženci

evropski
programi in
skladi (ESS)
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4.1.3

Oblike neformalnega učenja

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Uvajanje koncepta vseživljenjskega izobraževanja.
UP FHŠ
Priprava celovitega
programa dela
Centra za
vseživljenjsko
izobraževanje

priprava programov za
izvajanje različnih modulov s
področja geografije,
zgodovine, antropologije,
kulturnih študijev, filozofije
(humanističnih ved)

izvedba tečajev po
oblikovanih
programih

drugi prihodki
za izvajanje
javne službe

UP FM
Izdelava kataloga
seminarjev

organizacija in izvedba
seminarjev

izvedba treh
seminarjev

drugo
(kotizacija
udeležencev)

Opredelitev obveznih
elementov/značilnosti
neformalnega
izobraževanja

razvoj dokazil v sistemu
vseživljenjskega učenja

udeleženci
neformalnega
izobraževanja UP FM
dobijo ustrezna
potrdila

drugo (lastna
sredstva in
sredstva
udeležencev)

UP Turistica
Vzpostavitev sistema
funkcionalnega
izobraževanja

priprava organizacijskega
koncepta, pravno formalnega
vidika in finančnega sistema
za pričetek delovanja Centra
za funkcionalno
izobraževanje

zagon in pričetek
izvajanja
funkcionalnega
izobraževanja

drugo (drugi
prihodki za
izvajanje
dejavnosti,
gospodarske
družbe)

Priprava kataloga
usposabljanj in
izpopolnjevanj na
področju
funkcionalnega
izobraževanja v
turizmu

zbrati podatke in oblikovati
katalog usposabljanj in
izpopolnjevanj na področju
funkcionalnega izobraževanja
v turizmu

izdaja kataloga

drugo (drugi
prihodki za
izvajanje
dejavnosti,
gospodarske
družbe)

Vzpostavitev spletne
strani Centra za
funkcionalno
izobraževanje

oblikovati spletno stran
Centra za funkcionalno
izobraževanje ter dogovor o
sistemu skrbništva nad
spletno stranjo

vzpostavljena spletna
stran

drugo (drugi
prihodki za
izvajanje
dejavnosti,
gospodarske
družbe)

Kratkoročni prednostni cilj UP:
Oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja.
UP FHŠ
Izvajanje tečajev

organizacija 14. poletnih
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

slovenščine za tujce

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

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

– (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2b),
- drugo

Izvajanje
mednarodne poletne
šole »META
humanistika«

organizacija 2. mednarodne
poletne šole »META
humanistika«

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

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi,
- drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe

Izvajanje 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

drugo

Organizacija
interdisciplinarnih
ekskurzij ob
slovenskih mejah

izvedba interdisciplinarne
ekskurzije ob slovensko–
italijanski meji

udeležba študentov
vseh študijskih
programov na
ekskurziji

drugo

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

izvedba poletne šole MARS
2007 v mesecu avgustu

od 10 do 20
udeležencev poletne
šole MARS 2007

- proračun RS
(V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost –
13),
- drugo
(kotizacija
udeležencev)

Soorganizacija
Slovenskega
univerzitetnega
prvenstva v
programiranju SUPP
2007

izvedba SUPP 2007 v
mesecih od marca do
novembra 2007

12 udeležencev

drugo
(sponzorstvo)

izvedba programov

drugo (sredstva
naročnika)

UP Turistica
Organizacija in
izvedba taylor-made
programov za
posamezne

priprava programov po
razpisni dokumentaciji oz.
zahtevah naročnika
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

ena delavnica Ocenjevanje je
del pedagoškega procesa

udeležba 50
slušateljev

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost - 4a)

učna delavnica Osnovni
principi pedagoškega dela

udeležba 50
slušateljev

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost - 4a)

učna delavnica Kako živeti
brez težav s hrbtenico

udeležba 50
slušateljev

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost - 4a)

seminar Vpliv predanalitskih
napak na kakovost bolnikove
oskrbe

udeležba 50
slušateljev

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost - 4a)

naročnike (odzivi na
razpise, javne pozive,
neposredna naročila)
UP VŠZI
Izvajanje različnih
programov in oblik
vseživljenjskega
učenja za pridobitev
neformalne izobrazbe
za klinične mentorje
iz učnih baz šole

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Na področju raziskovanja bo v letu 2007 pomemben poudarek namenjen 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 pedagoškoraziskovalnega dela na horizontalni in vertikalni ravni, se pravi v omrežju univerzitetnih članic in
njihovih partnerjev ter na različnih ravneh znanstveno-raziskovalnega 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 UP, saj bo treba pri razvijanju in koordinaciji pedagoško-raziskovalnega
dela upoštevati tako potenciale kot interese in možnosti njegovih nosilcev in izvajalcev.
Na ta način bo lahko UP udejanjila težnje v okviru evropskih procesov ERA in EHEA, zagotovila
ustrezno vertikalno mobilnost (med pedagoškim in raziskovalnim delom) in horizontalno (znotraj
univerze ter med univerzami) 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
možnostim ustrezno odzove na nove izzive, pred katere so postavljene evropske univerze.

57

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Na področju internacionalizacije visokošolskega izobraževanja in raziskovanja bo morala lastno
kompetitivnost UP 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 prepoznavnost, 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 in konkretnih lokalnih dimenzij glede vzpostavljanja cilja na znanju temelječe
družbe in gospodarstva.
Na zgoraj navedeni element se neposredno navezuje še problematika reorganizacije znanja, kjer
bo morala UP zagotoviti potrebno specializacijo, tako v pogledu disciplinarne usmerjenosti kot
prilagajanja zahtevam trga dela in aplikacije znanj, kakor tudi poglabljanje temeljnih in dolgoročnih
znanj. Specializacija in aplikacija znanj bo morala zato smiselno potekati v celotnem študijskem
ciklusu od prve do tretje študijske stopnje, čeprav lahko pričakujemo, da bosta 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
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
Podiplomski šoli UP, ki bo omogočala večjo fleksibilnost pri prilagajanju študijskih programov
zahtevam trga, znanja in raziskovanja na tem področju.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti bo UP tudi v letu 2007 prioritetno poskrbela za
nadaljnjo reintegracijo tega področja dela v celovit izobraževalni in raziskovalni univerzitetni sistem
v skladu z zahtevami lizbonskega procesa ter v uvodu prikazanimi dolgoročnimi cilji UP.
V zvezi z vprašanjem povečevanja vertikalne mobilnosti oziroma konkretne sistemske
operacionalizacije ustreznejšega pretoka in integracije med znanstveno-raziskovalno in pedagoško
sfero bo potrebno sprejeti fleksibilnejši okvir za določanje načina in vsebin delovnih obveznosti
visokošolskih 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 ukvarjali
pretežno z raziskovanjem ter svoje znanje prenašali na študente predvsem na podiplomskih
študijskih programih (zgled je lahko status »raziskovalnega profesorja« na britanskih univerzah).
V ožjem smislu bo UP poskrbela tudi za ustrezno horizontalno organizacijo znanstvenoraziskovalnega dela. V tem pogledu se bo struktura oziroma organizacija raziskovalnega dela na
UP prioritetno razvijala na dveh temeljnih stebrih, kjer bi prvi pokrival v glavnem družboslovnohumanistično področje, drugi pa naravoslovne, matematične, računalniške in tehnične vede. Znotraj
teh dveh raziskovalnih področij, ki jih kot raziskovalne članice prvenstveno gojita UP ZRS v
sodelovanju z UP FHŠ in UP PINT v sodelovanju z novoustanovljeno UP FAMNIT, z rastočo
uspešnostjo pa zlasti UP FM ter UP PEF, UP Turistica in UP VŠZI, ki raziskovalno delo razvijajo
samostojno, se bodo razvijali posamezni inštituti, ki bodo praviloma bolj disciplinarno usmerjeni in
bodo predstavljali raziskovalno plat študijske organiziranosti oddelkov na fakultetah ali v okviru
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 sistemu financiranja raziskovalnega dela, ki je
praviloma manj prijazno do interdisciplinarnih projektov in programov.
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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 ter z njimi povezanih raziskovalnih centrov, zlasti na drugi in
tretji stopnji, ki se bodo vključevali v Podiplomsko šolo UP.
V tem pogledu bomo v letu 2007 na UP tudi uvedli integrirano evalvacijo raziskovalne in pedagoške
uspešnosti in kakovosti ter povezali kriterije vrednotenja, ki so bili doslej različni na univerzah ter v
javnih raziskovalnih organizacijah. Reintegracija raziskovanja na univerze bo seveda zahtevala
natančnejše vrednotenje raziskovalnega dela, ki bi se po svojih kvantitativnih merilih naslonilo na
kriterije, ki jih določa MVZT oziroma ARRS s Pravilnikom o vrednotenju raziskovalne uspešnosti,
kakovosti in financiranju programa dela JRO ter kriterijev vzpostavljenih ekspertnih sistemov za
znanstveno-raziskovalno delo v RS. V tem smislu je UP že povezala vrednotenje izobraževalnega
in raziskovalnega dela z novimi Merili za izvolitve v nazive in je tudi že razvila ustrezne kriterije in
merila za samoevalvacijo in spremljanje raziskovalne dejavnosti, ki jih je vgradila v skupni sistem
spremljanja kakovosti na področju izobraževanja in raziskovanja.
Reintegracija raziskovalnega dela na univerzi pa ne zadeva le visokošolske učitelje, ampak tudi
študente in celoten študijski proces. Zato bi za študente višjih letnikov dodiplomske oziroma prve
stopnje kazalo uvesti obvezno raziskovalno prakso (praviloma v povezavi s pripravami seminarskih
in zaključnih del na prvi in drugi stopnji v okviru razpisanih tem ali obstoječih raziskovalnih
programov in projektov 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 poskrbela za načrtno uvajanje podiplomskih študentov, se pravi študentov druge in tretje
univerzitetne stopnje, v obstoječe raziskovalne projekte in programe UP, tudi kot raziskovalne
asistente v okviru prioritetnih raziskovalnih področij UP. Zaradi načrtnejšega raziskovalnega
usmerjanja študentov je predvideno, da bi se zlasti teme doktoratov v prenovljenih programih
razpisovale, področja specialističnih in doktorskih študijev pa povezovalo s temeljnimi
raziskovalnimi področji in vsebinami, ki jih goji UP.
Zelo pomembno področje zadeva tudi povezovanje raziskovanja in univerzitetnega izobraževanja z
gospodarskim in s širšim družbenim prostorom ter njegovim razvojem. V tem smislu je UP zaorala
ledino in že pri svojem nastajanju vzpostavila zelo tesen in ploden odnos z gospodarstvom in
lokalnimi oblastmi. V sodelovanju s tema dvema sferama je oblikovala novo posvetovalno in
usmerjevalno telo – Svet zaupnikov UP, ki si je v svoj program že postavil nekaj konkretnih ciljev.
Prvi cilj zadeva spodbujanje sodelovanja med univerzo in gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi
na področju priprave, oblikovanja in izvajanja dejavnosti Univerzitetnega inkubatorja Primorske, ki je
že prevzel skrb za prenos znanja iz akademske sfere v gospodarstvo in obratno ter koristno
prispeva k povezovanju izobraževalnega in raziskovalnega procesa UP, še posebej pri prenosu
konkretnih projektov v gospodarstvo. Tak sistem povezovanja univerze z gospodarstvom bo
omogočal tudi razvoj novih študijskih programov, ki bodo prilagojeni zahtevam trga dela in
razvojnim potrebam na skupnih prioritetnih področjih.
Za spremljanje in povečevanje zaposljivosti študentov bomo 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.
UP bo v sodelovanju s Svetom zaupnikov UP namenila večjo pozornost tudi kadrovskemu
štipendiranju študentov UP, koordinaciji pri kandidiranju mladih raziskovalcev za gospodarstvo ter
aplikativnim in ciljnim projektov UP. Nenazadnje bo UP 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 7. OP bo morala UP
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nenazadnje usposobiti mrežno ekipo projektnih managerjev, ki bodo delovali usklajeno z nosilci
mednarodnega sodelovanja na pedagoškem in raziskovalnem področju. V pogledu vzpostavljanja
meduniverzitetnega sodelovanja bo regionalno sodelovanje v okviru sredozemskega prostora ter
prostora srednje in jugovzhodne Evrope nedvomno odigralo pomembno vlogo, UP pa bo obenem
težila k povezovanju širše mreže majhnih, 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 projektov lokalnih skupnosti, ki jih
nameravamo na UP še okrepiti in razviti, so Center mediteranskih kultur v Izoli (evropski projekt
SIGMA UP ZRS), ki skrbi za identifikacijo, vrednotenje in trženje tipičnih pridelkov in izdelkov
Obalno-kraškega področja, Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP, ki ponuja
uporabnikom ciljno naravnan program usposabljanja v slovenščini in več tujih jezikih za potrebe trga
dela, Euro-Info center ter Javnomnenjski center, ki delujeta v okviru UP ZRS in tudi predstavljata
pomembno stičišče med univerzitetno sfero in širšim družbenim okoljem ter gospodarstvom.
Pomemben element razvoja raziskovalno-pedagoškega dela je ob dobrih profesorjih in
raziskovalcih povsod tudi ali predvsem dobra infrastruktura. V okviru UP bo treba zato v okviru
novega univerzitetnega središča poskrbeti za nastanek in razvoj univerzitetne knjižnice, v okviru
katere bi se lahko v skladu z organizacijo dela na UP razvijale tudi specialne dokumentacijske
enote. Za potrebe izmenjav z drugimi univerzitetnimi središči ter večje razpoznavnosti in širjenja
znanstveno-raziskovalnih rezultatov pa bo seveda UP razvijala tudi ustrezno znanstveno
založništvo in publicistiko, ki bo temeljila na obstoječih založbah in znanstvenih revijah znotraj UP.
Med pomembnimi instrumenti pridobivanja in širjenja informacij in znanj sodijo tudi elektronski
mediji, ki bi morali na ustrezen način izražati znanstveno-raziskovalno delovanje univerze in
poskrbeti za njeno promocijo v domačem in mednarodnem prostoru, hkrati pa bi predstavljali
nosilno strukturo za vzpostavljanje novih oblik »e-študija«.
Prednostni cilji na ravni univerze v letu 2007 so naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

evalvacija uspešnosti in kakovosti raziskovalnega dela,
povezovanje UP na raziskovalnem področju z gospodarstvom,
povezovanje UP na raziskovalnem področju z JRO in drugimi uporabniki znanja,
sodelovanje pri izvajanju in izvajanje projektov v okviru 7. okvirnega programa EU,
oblikovanje vsebin za univerzitetno podiplomsko šolo,
skrb za mlade raziskovalce,
razvijanje novih študijskih programov 2. in 3. stopnje ter spodbujanje, spremljanje in usmerjanje
raziskovalnega dela na podiplomskih študijskih programih,
8. promocija znanstveno-raziskovalnega dela UP.

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Rektorat UP
Evalvacija uspešnosti
in kakovosti
raziskovalnega dela

- oblikovanje enovitega
obrazca za letno
poročilo o delu in za
samoevalvacijsko
poročilo, na podlagi
katerega bi članice UP
poročale enkrat letno,
- spremljanje
raziskovalne
uspešnosti v primerjavi
z drugimi univerzami,
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- priprava in sprejem
enovitega obrazca za
letno poročanje o delu
in samoevalvacijsko
poročilo znanstvenoraziskovalnega dela na
UP,
- preverjanje sistema,
strukture in uspešnosti
raziskovalnega dela in
spodbujanje večje

ni finančnih
posledic
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007
- spremljanje integracije
znanstvenoraziskovalnega dela

Povezovanje UP z
gospodarstvom na
raziskovalnem
področju

oblikovanje vsebin
sodelovanja z
gospodarstvom, s člani
Sveta zaupnikov UP in
Univerzitetnim
inkubatorjem Primorske
d.o.o.

Sodelovanje pri
izvajanju in izvajanje
projektov v okviru 7.
okvirnega programa
EU
Oblikovanje vsebin
za univerzitetno
podiplomsko šolo

- iskanje projektnih
partnerjev,
- oblikovanje projektnih
predlogov

Skrb za mlade
raziskovalce

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

Promocija
znanstvenoraziskovalnega dela
univerze

koordinacija pri pripravi
novih interdisciplinarnih
oz. meduniverzitetnih
podiplomskih študijskih
programov
- prijava na javni poziv
ARRS za predlaganje
mentorjev, ki bodo v
letu 2008 usposabljali
mlade raziskovalce,
- priprava javnega
razpisa za mlade
raziskovalce, ki se
bodo usposabljali pri
znanih mentorjih v letu
2007
- ugotavljanje
znanstvenoraziskovalnih podlag
predlaganih študijskih
programov,
- preverjanje
ustreznosti doktorskih
tem,
- vodenje evidence
sprejetih in zavrnjenih
tem doktorskih
disertacij ter podeljenih
in odvzetih doktoratov
priprava programa in
vsebin predstavitve
znanstvenoraziskovalnega dela
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Pričakovani rezultati v
letu 2007
intenzivnosti in
uspešnosti področja,
- mednarodna
primerljivost
- razvijanje skupnih
raziskovalnih projektov,
- širjenje in
promoviranje dela UIP
d.o.o. med članicami
UP in v sferi
gospodarstva,
- nadaljnji razvoj
konzorcija
prijava raziskovalnih
projektov na razpise 7.
okvirnega programa EU

Predvideni viri
financiranja

drugo
(gospodarstvo)

evropski programi
in skladi

programski dogovor o
vsebinah in izvedbi
podiplomskih študijskih
programov

ni finančnih
posledic

- prijava predloga
mentorjev na razpis
ARRS,
- izvedba javnega
razpisa za mlade
raziskovalce v letu
2007 pri znanih
mentorjih

drugo

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

ni finančnih
posledic

izvedba predstavitve
znanstvenoraziskovalnega dela
univerze širši javnosti

drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007
UP v sodelovanju s
članicami

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Povezovanje z UP
ZRS na področju
raziskovalnega dela

- prijava raziskovalnih
projektov s prijaviteljem
UP ZRS,
- soorganizacija
znanstvenih sestankov
z UP ZRS,
- publiciranje
znanstvenih del pri
založbi Annales v
okviru UP ZRS

Vodenje aplikativnih
in razvojnih projektov

podpis dogovorov o
izvedbi projektov in
koordinacija projektov

Dostop in uporaba
tuje znanstvene
strokovne literature periodične publikacije

naročilo in dobava tuje
znanstvene strokovne
literature na osnovi
prijave na razpis ARRS

- prijava temeljnih,
podoktorskih in
aplikativnih projektov
na UP ZRS z
visokošolskimi učitelji
UP FHŠ kot nosilci ali
sodelavci projekta,
- soorganizacija dveh
znanstvenih sestankov
z UP ZRS,
- objava znanstvenih
prispevkov v reviji
Annales in monografij v
zbirkah Annales
visokošolskih učiteljev
UP FHŠ
Izvedba projektov:
»Koprske akademije«,
»Istrske štorije«,
»Štorje od murja in
marinajov«,
»Kam po maturi in
diplomi«,
»Medkulturna vzgoja«.
nabava dodatnih 3
naslovov periodičnih
publikacij

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 2-3)

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 2-3)

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 6)

UP FM
Prijaviti vsaj 25
znanstvenoraziskovalnih
projektov na
nacionalne razpise
ARRS (temeljni,
aplikativni,
podoktorski, CRP in
drugi)
Zasnovati in
pripraviti vsebino
dveh novih
raziskovalnih
programov UP FM
Pripraviti
kompetenčni profil
raziskovalne skupine

uskladitev prijave in
oblikovanje projektov

pridobitev vsaj 12 novih
projektov

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 1-3)

- identifikacija ključnih
področij,
- izbira in usklajevanje
članov skupine;
- zasnova vsebine
programa
- pregled
kompetenčnih profilov
drugih organizacij,

izdelan osnutek
raziskovalnih
programov

drugo (lastna
sredstva)

izdelan kompetenčni
profil v tiskani in
elektronski verziji

drugo (lastna
sredstva)
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Kratkoročni
prednostni cilji
UP FM
Vzpostaviti mrežo
partnerjev (domačih
in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede
na področja
raziskovanja 7. OP in
vključitev v vsaj en
projekt

Izvesti vsaj 8
naročenih raziskav za
potrebe gospodarstva
in drugih uporabnikov
znanja in tako
povečati prihodek iz
projektov za
gospodarstvo za 50%

Organizacija
mednarodnih
znanstvenih
konferenc

Vključiti raziskave
doktorskih študentov
v raziskovalne
programe in projekte
UP FM

Izvedbene naloge v
letu 2007
- priprava lastnega
kompetenčnega profila
- zadolžiti osebo, ki bo
načrtno spremljala
delovanje UP FM na
tem področju,
- sprotno
pregledovanje
razpisov in aktivno
iskanje partnerjev
preko udeležb na
konferencah,
sestankih
- aktivno pridobivanje
novih projektov,
- prijave na javna
naročila za raziskave,
- vključevanje
podiplomskih
študentov iz
gospodarstva v
raziskave,
- povečati obseg
sodelovanja z že
obstoječimi partnerji iz
gospodarstva
priprava in izvedba
konferenc

prijava 5 dispozicij

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

vključitev v tri
raziskovalne mreže in
skupna prijava 1
projekta

drugo (lastna
sredstva)

izvedba 8 projektov,
vključitev 5
podiplomskih študentov
v te projekte, povečati
prihodek iz tega
naslova za 50%

drugo
(gospodarstvo in
drugi uporabniki
znanja)

izvedba vsaj 3
konferenc

- proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost),
- drugo (lastna
sredstva)
- proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 1-3;
I/5b – doktorat
znanosti),
- drugo (lastna
sredstva)

povezava teorije in
prakse

UP FAMNIT
Povezovanje z UP
PINT, UP ZRS in
IMFM na področju
raziskovalnega dela

vključevanje
sodelavcev UP
FAMNIT v prijavah
raziskovalnih projektov
na UP PINT, UP ZRS
in IMFM

prijava temeljnih,
podoktorskih in
aplikativnih projektov
UP PINT, UP ZRS in
IMFM z visokošolskimi
učitelji UP FAMNIT kot
nosilci ali sodelavci
projekta

UP PEF
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proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 2 – UP PINT)
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Kratkoročni
prednostni cilji
Povečanje
temeljnega
raziskovanja

Povečanje
aplikativnega
raziskovanja

Povečanje
sodelovanja z
gospodarstvom

Izvedbene naloge v
letu 2007
- izvajanje temeljnih
raziskav, ki so v teku,
- prijava na nacionalne
razpise temeljnih
raziskovalnih projektov,
- prijava na
mednarodne razpise
raziskovalnih projektov
- izvajanje aplikativnih
raziskav, ki so v teku,
- usklajevanje vsebin
sodelovanja z
organizacijami s
področja vzgoje in
izobraževanja, kulture
in z drugimi subjekti
usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja
z gospodarskimi
subjekti

Pričakovani rezultati v
letu 2007
- izvedba temeljnih
raziskav, ki so v teku,
po načrtu,
- pridobitev prijavljenih
nacionalnih in
mednarodnih
programov in projektov

Predvideni viri
financiranja
proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 2)

- izvedba aplikativnih
raziskav, ki so v teku,
po načrtu,
- pridobitev prijavljenih
aplikativnih projektov

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 2)

izvedba aplikativnih
raziskav

drugo

UP Turistica
Uspešno delo na
projektu CRP V50207

izvajanje projekta CRP
V5-0207

zaključena 3.faza
programa

Povečati število
raziskovalnih
projektov

priprava prijav na javne
razpise za
sofinanciranje temeljnih
in aplikativnih
raziskovalnih projektov
ter projektov CRP

- pridobitev 1
temeljnega ali
aplikativnega
raziskovalnega
projekta,
- pridobitev 1 projekta
CRP

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

- pridobitev novih
nacionalnih projektov s
področja turizma,
- pridobitev novih
projektov z
gospodarskimi
družbami,
- pridobitev novih
projektov z drugimi
uporabniki znanja na
regionalnem in
lokalnem nivoju,
- sodelovanje v treh
turističnih grozdih v
Sloveniji
- priprava poslovnega
načrta za ustanovitev,
- zagon aktivnosti za

- pridobitev vsaj enega
novega nacionalnega
projekta s področja
turizma,
- pridobitev vsaj enega
projekta z
gospodarskimi
družbami in drugimi
uporabniki znanja,
- ohranjeno članstvo v
treh slovenskih
turističnih grozdih

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 3),
- drugo
(gospodarstvo in
drugi uporabniki
znanja)

ustanovljeno
znanstveno
raziskovalno središče

drugo

Priprava strokovnih
podlag za ustanovitev
Znanstveno
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proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 3)
- proračun RS (50
%-V–
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 3),
- drugo
(gospodarstvo)
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Kratkoročni
prednostni cilji
raziskovalnega
središča
Povečati prenos
znanja z objavo
strokovnih in
znanstvenih člankov
ter z organizacijo in
udeležbo na
znanstvenih in
strokovnih posvetih
Zagotoviti aktivno
sodelovanje z
Univerzitetnim
inkubatorjem
Primorske z
namenom
spodbujanja
podjetniške kulture in
razvoja podjetniških
idej med študenti,
pedagoškimi delavci
in raziskovalci UP
Turistice

Izvedbene naloge v
letu 2007
ustanovitev

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

sodelovanje na
znanstvenih in
strokovnih
konferencah, srečanjih
in sestankih

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

drugo

- delo v programsko
strokovnem svetu UIP,
- informiranje o
možnostih sodelovanja
v UIP,
- spodbujanje
študentov, pedagoških
delavcev in
raziskovalcev za razvoj
podjetniških idej v
inkubatorju

- izvedena predstavitev
UIP za študente,
pedagoge in
raziskovalce UP
Turistice,
- vključitev vsaj 1
inkubiranca v UIP

drugo

UP VŠZI
Uspešno izvajanje
ciljnega
raziskovalnega
projekta M1-0151

izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Uspešno izvajanje
temeljnega
raziskovalnega
projekta J7-9743

izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Povečanje
raziskovalnega dela

priprava ustrezne
dokumentacije in
prijava na javni razpis
Ciljnega raziskovalnega
programa (CRP)
»Znanje za varnost in
mir« ter na javni razpis
za temeljne, aplikativne
in podoktorske projekte
priprava ustrezne
dokumentacije glede na
zahteve razpisa in
prijava na razpise
Mestne občine Koper,
Občine Izola in Občine
Piran

Krepitev sodelovanja
z lokalnimi
skupnostmi – Mestna
občina Koper, Občina
Izola in Občina Piran
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uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
mednarodnih
znanstvenih revijah
uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
mednarodnih
znanstvenih
pridobitev in začetek
izvajanja projektov

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 3)

pridobitev projekta

ni finančnih
posledic

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 2)
proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 3)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

UP ZRS
Pridobitev
infrastrukture za
izvajanje
raziskovalne
dejavnosti
Povečanje
sodelovanja z
uporabniki znanja
Kakovostna izvedba
obstoječih projektov
ter pridobitev novih

opremljanje laboratorija
za molekularnogenetske raziskave

vzpostavitev in zagon
laboratorija za
molekularno-genetske
raziskave

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 7)

usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja
z uporabniki
raziskovanje,
evidentiranje,
objavljanje

izvedba aplikativnih
raziskav

drugo

pozitivna evalvacije
projektov, ustrezno
število objav doma in v
tujini

- proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 2-3),
- drugo

Nadaljevanje
usposabljanja mladih
raziskovalcev

pomlajevanje struktur
doktorski študij MR

Uspešno
mednarodno
sodelovanje

nadaljevanje obstoječih
mednarodnih
bilateralnih projektov in
ostalih oblik
sodelovanja ter
pridobitev novih
mednarodnih projektov

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 4)
- proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 8),
- evropski programi
in skladi

Širjenje prostorov in
pridobitev nove
raziskovalne opreme
za izvajanje
laboratorijskih
raziskav
Povečanje
sodelovanja
z
gospodarstvom

opremljanje laboratorija
za kineziološke
raziskave

- strokovno
usposabljanje,
- objave znanstvenih
izsledkov
- navezave stikov z
raziskovalci iz tujine,
- pridobivanje materiala
za raziskovalno delo,
- usposabljanje in
razvijanje stikov,
- pridobitev novih
projektov in povečanje
prihodkov iz evropskih
skladov
izvajanje raziskovalne
dejavnosti v laboratoriju

izvedba aplikativnih
raziskav

drugo

usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja
z gospodarskimi
subjekti

- proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 2, 3, 7),
- drugo

UP PINT
Povečanje
sodelovanja z
gospodarstvom
Pridobitev novih
raziskovalnih
projektov CRP
Pridobitev novih
temeljnih, aplikativnih

usklajevanje vsebin,
elementov sodelovanja
z gospodarskimi
subjekti
priprava vsebine,
prijava na razpis ARRS

pridobitev štirih novih
projektov (Banka
Koper, Luka Koper,
Mestna občina Koper)
pridobitev projektov in
izvedba dela raziskave

priprava vsebine,
prijava na razpis ARRS

pridobitev projektov in
izvedba dela raziskave

66

drugo

proračun RS
(V – Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 3)
proračun RS
(V – Raziskovalna
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Kratkoročni
prednostni cilji
in podoktorskih
projektov

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja
in razvojna
dejavnost – 3)

Komentar:
UP FM. Na področju raziskovalne dejavnosti ostaja poglavitni cilj UP FM poglobiti in okrepiti
znanstveno-raziskovalno delo v različnih disciplinah družbenih in poslovnih ved (predvsem na
področju ekonomije, upravnih in organizacijskih, pravnih in vedenjskih ved), pa tudi v
multidisciplinarnih in interdisciplinarnih raziskavah.
Leta 2007 načrtuje UP FM okrepiti raziskovalno delo v raziskovalnih projektih, ki jih financira
Evropska Unija (predvsem 7. okvirni program), ter povečati število projektov za gospodarstvo. V ta
namen namerava natančneje definirati in opisati kompetenčni profil organizacije, ki bo namenjen za
predstavljanje UP FM tujim partnerjem kot osebna izkaznica raziskovalnega dela UP FM.
V okviru raziskovalne skupine Inštitut za raziskovanje v managementu (7097-001) se usposabljajo
trije mladi raziskovalci ter dve mladi raziskovalki iz gospodarstva.
V študijskem letu 2006/07 je UP FM uvedla preverjanje individualnega raziskovalnega dela
študentov, kar je spodbudilo podiplomske študente k vključevanju v raziskovalno delo na fakulteti.
To aktivnost UP FM načrtuje nadaljevati tudi leta 2007. Da se študentom še bolj približa
raziskovalno delo, dva do tri krat mesečno UP FM organizira raziskovalne sestanke, na katerih se
študentom predstavi najnovejše raziskovalne rezultate naših raziskovalcev ter podiplomskih
študentov. Pomemben del raziskovalnega dela predstavlja tudi raziskovalno delo doktorskih
kandidatov in doktorandov.
UP FM namerava okrepiti raziskovanje tistih vsebin, v okviru katerih raziskave že potekajo, npr. na
osnovi javnih naročil v letu 2006:
- razvoj konceptov vseživljenjskega izobraževanja ter priznavanja neformalnega izobraževanja in
priložnostnega učenja,
- raziskave na področju e-izobraževanja in e-poslovanja,
- raziskave s področja financiranja visokega šolstva,
- raziskave sistemov kakovosti v terciarnem izobraževanju,
- raziskave s področja razvijanja in uvajanja novih učnih vsebin v kurikulum (domovinska vzgoja,
elementi trajnostnega razvoja),
- 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 s področja zaposljivosti starejših in analiz plač,
- raziskave managerskih pristopov in vrednot,
- raziskave uvajanja sistemov kakovosti in odličnosti v organizaciji,
- raziskave s področja podjetništva.
Raziskovalci UP FM bodo leta 2007 začeli snovati vsaj dva raziskovalna programa, ki ju bo UP FM
leta 2008 prijavila na razpis.
UP FAMNIT. Podlage za razvoj znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti s področja
naravoslovja in tehnike v okviru UP FAMNIT izhajajo že iz znanstveno-raziskovalne dejavnosti
članic UP, ki uspešno izvajajo raziskovalne programe in projekte s področij nove fakultete. Za
izvajanje pedagoškega in raziskovalnega dela, zlasti za vključevanje študentov v raziskovalno
prakso, bo fakulteta potrebovala ustrezno opremljen razvojni laboratorij za računalništvo in
analitične raziskave na področju biologije in tehnologije.
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Z registracijo raziskovalne skupine bo fakulteta lahko kandidirala na javne razpise v okviru
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, prvenstveno pa stremi k tesnejšemu
sodelovanju z gospodarstvom in v tem smislu k pridobivanju raziskovalno-razvojnih projektov kot
vira financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti.
Z letom 2007 bo UP FAMNIT šele pričela z delovanjem, zato ni podatkov glede raziskovalno
razvojne dejavnosti in projektno razvojnih nalog vezanih na gospodarske subjekte.
UP Turistica. Glavni cilj UP Turistice na raziskovalno-razvojnem področju je okrepiti znanstvenoraziskovalno 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 na pridobivanje temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, projektov
Ciljnega raziskovalnega programa, projektov za gospodarstvo ter nacionalnih projektov s področja
turizma. Za čim boljši prenos znanja med uporabnike je v letu 2007 predvideno 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 želimo
spodbuditi podjetniško kulturo in razvoj ter implementacijo podjetniških idej študentov, pedagoških
delavcev in raziskovalcev.
Za učinkovit razvoj in delo na raziskovalno razvojnem področju je v letu 2007 pomemben tudi
začetek aktivnosti za ustanovitev znanstveno-raziskovalnega središča, ki bo skrbelo za vodenje,
organizacijo, koordinacijo in izvajanje znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov s področja
turizma. Za učinkovit zagon središča bo potrebno predhodno zagotoviti nove strokovnjake in
ustrezne prostore in opremo.
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.
V raziskovalno-razvojno delo se bodo vključevali študentje na dodiplomskih in podiplomskem
programu ter se s tem aktivno integrirali v razvojno-raziskovalno delo na področju turizma že v času
izobraževanja.
Vsebinsko bo raziskovalno delo v letu 2007 usmerjeno predvsem na področje priprave podlag za
uresničevanje strateškega razvoja slovenskega turizma ter iz tega izhajajoča področja identifikacije
in proučevanja razvoja turističnih destinacij ter destinacijskega managementa, razvoja javno
privatnega partnerstva, zagotavljanja kakovosti v turizmu ter razvoja človeških virov v turizmu. Na
področju sodelovanja z gospodarstvom in javnimi institucijami na regionalnem in lokalnem nivoju
bodo vsebine usmerjene na področje oblikovanja razvojnih programov in integralnih turističnih
proizvodov.
Tabela 18: Patenti, blagovne znamke, inovacije in projekti
za gospodarstvo in druge uporabnike
Kazalnik

/
/
/
31

Načrt za leto
2007
2
1
1
43

30

45

Leto 2006

Število prijavljenih patentov
Število prijavljenih blagovnih znamk
Število inovacij
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto
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Komentar:
UP FHŠ je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajala 2
projekta krajša od enega leta in 1 dolgega vsaj eno leto. V letu 2007 načrtuje izvajanje 3 projektov
krajših od enega leta ter 2 projektov dolgih vsaj eno leto.
UP FM je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajala 15
projektov krajših od enega leta ter 7 projektov dolgih vsaj eno leto. V letu 2007 načrtuje izvajanje 25
projektov krajših od enega leta ter 9 projektov dolgih vsaj eno leto.
UP PEF je v letu 2006 izvajala v sodelovanju z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja 5
projektov dolgih vsaj eno leto, v letu 2007 pa načrtuje izvajanje 10 tovrstnih projektov. UP PEF
prijavlja in izvaja raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja, saj gre za
preučevanje neposrednih dogajanj v praksi, preučevanje primerov dobre prakse ter, skupaj z nosilci
izobraževalnih programov v šolah in vrtcih, pripravo novih pristopov, ki bodo proces dodatno
izboljšali.
UP Turistica je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajala 3
projekte krajše od enega leta, v letu 2007 načrtuje izvajanje 2 projektov krajših od enega leta.
UP VŠZI je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajala 1
projekt dolg vsaj eno leto, v letu 2007 načrtuje izvajanje 5 tovrstnih projektov.
UP ZRS je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajalo 10
projektov krajših od enega leta ter 11 projektov dolgih vsaj eno leto. V letu 2007 načrtuje izvajanje
12 projektov krajših od enega leta ter 11 projektov dolgih vsaj eno leto. V letu 2007 načrtujejo 2
prijavljena patenta, 1 prijavljeno blagovno znamko in 1 inovacijo.
UP PINT je v letu 2006 v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja izvajal 1
projekt krajši od enega leta 5 projektov dolgih vsaj eno leto. V letu 2007 načrtuje izvajanje 1
projekta krajšega od enega leta in 8 projektov dolgih vsaj eno leto.
UP PINT bo v letu 2007 nadaljeval uspešno sodelovanje z Luko Koper d.d. v okviru projekta
Spremljanje kakovosti zraka na območju Luke Koper, katerega pogodbena vrednost znaša 50.000
EUR.

4.3

Umetniška dejavnost

Na univerzitetni ravni lahko v umetniško dejavnost uvrstimo zlasti delovanje Akademskega
pevskega zbora Univerze na Primorskem (APZ UP), ki sicer formalno deluje v okviru Študentske
organizacije Univerze na Primorskem (ŠOUP). Ustanovljen je bil oktobra leta 2004; že od samega
začetka delovanja ga vodi priznan primorski skladatelj in zborovodja Ambrož Čopi. APZ UP je sprva
deloval kot ženska zasedba, že v začetku leta 2005 pa je prvotna zasedba prerasla v mešano in od
tedaj deluje v taki postavi. Sestavljajo ga dekleta in fantje s primorskih fakultet in srednjih šol, ki
želijo svoj čas preživeti ustvarjalno in aktivno. V svoj repertoar, poleg skladb evropskih skladateljev
vseh stilnih obdobij, zbor s posebno zavzetostjo uvršča novitete in skladbe primorskih skladateljev
in s tem vzpodbuja k nastajanju novih del. Zbor redno sodeluje z domačimi in s tujimi vokalnimi
zasedbami ter z drugimi glasbeniki. Tako je skupaj s Komornim orkestrom Glasbene šole in
umetniške gimnazije Koper ''Vladimir Lovec'' izvedel vrsto vokalno-instrumentalnih koncertov.
Na mednarodnem zborovskem tekmovanju sakralne glasbe v Prevezi (Grčija, 2006) se je APZ UP
dvakrat uvrstil na 1. mesto in prejel zlato diplomo v kategoriji mladinskih mešanih zborov ter zlato
diplomo v kategoriji ženski zbori.
V sezoni 2006/2007 APZ UP načrtuje naslednje projekte:
- državno tekmovanje pevskih zborov NAŠA PESEM 2007 (Maribor, 21. - 22. 4. 2007),
- mednarodno zborovsko tekmovanje ''F. Schubert'' 2007 (Dunaj),
- koncertna turneja po Bosni in Hercegovini (Banja Luka, Sarajevo, Tuzla),
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-

3. letni koncert (Pokrajinski muzej Koper, 6. 6. 2007),
skupni koncert(i) treh APZ-jev (maj – junij 2007),
koncerti v Postojni, Ajdovščini, Velenju, Novi Gorici,
božično-novoletni koncert (december 2007),
zborovodski seminar z nemškim dirigentom Volkerjem Hempflingom (Nemčija),
snemanje zgoščenke,
poleg lastne koncertne dejavnosti se bo zbor redno udeleževal prireditev na povabila sorodnih
društev in ustanov na področju Obale in zunaj nje (ZKD, DPG, …) ter svoje pevsko poslanstvo
opravljal z izvedbami nastopov na slavnostnih akademijah, podelitvah diplom in ostalih
dogodkih v okviru UP in vseh njenih članic.

V nadaljevanju navajamo aktivnosti posameznih članic na področju umetniške dejavnosti. Ob
tem bi omenili, da tudi ostale članice podpirajo umetniško dejavnost, npr. s finančno podporo
kulturnim dejavnostim študentov, z razstavami likovnih in drugih del (študentov in dijakov) v svojih
prostorih ter tako, da na svojih prireditvah (posvete, konference, podelitve diplom) omogočajo
predstavitev posameznikom, ki se na univerzi ukvarjajo z umetniško dejavnostjo (pevski zbori,
gledališke skupine ipd.).

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Priprava študijskega
programa s področja
umetnosti

priprava vloge za
akreditacija
akreditacijo študijskega
študijskega programa
programa Uprizoritvene
študije in kreativno pisanje
UP PEF

S študenti oblikovati in izbrati pravljico, izdelati
javno uprizoriti
program priprav, pripraviti
glasbeno pravljico
izvedbo in načrtovati
uprizoritve
Pripraviti predstavitev snemanje in priprava
otroškega opusa
glasbene zgoščenke
Ivana Ščeka

Izvedba koncerta
študentov UP PEF
Sodelovanje
študentov UP PEF v
Kulturno-umetniškem
društvu Univerze na
Primorskem

izbrati program koncerta in
študirati izvedbo ter izvesti
ostale priprave na koncerte
predstaviti delo Kulturnoumetniškega društva
Univerze na Primorskem
študentom UP PEF, s
propagandnimi akcijami
povečati interes za
sodelovanje in s tem
povečanje vpisa
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od 25 – 30 uprizoritev
v vrtcih in šolah
obalnih občin
izid glasbene
zgoščenke

drugo

drugo

- drugi prihodki za
izvajanje javne
službe (prispevki
študentov za
obštudijske
dejavnosti kot del
vpisnih stroškov),
- drugo
(donatorska
sredstva)
javna izvedba
drugo (donatorska
koncerta študentov UP sredstva)
PEF
5 študentov UP PEF
drugo (ŠOUP)
članov gledališke
skupine Kulturnoumetniškega društva
UP
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Kratkoročni
prednostni cilji
Povečati sodelovanje
študentov UP PEF v
Akademskem
pevskem zboru
Univerze na
Primorskem

4.4

Izvedbene naloge
v letu 2007
predstaviti delo
akademskega zbora
študentom UP PEF , s
propagandnimi akcijami
povečati interes za
sodelovanje in s tem
povečanje vpisa

Pričakovani rezultati
v letu 2007
15 študentov UP PEF
včlanjenih v
Akademski pevski
zbor UP

Predvideni viri
financiranja
drugo (ŠOUP)

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

UP se skozi utrjene in nove meduniverzitetne in druge mednarodne povezave na področju visokega
šolstva aktivno vključuje v strategijo Skupnega evropskega visokošolskega prostora in Skupnega
evropskega raziskovalnega prostora. Je članica Evropskega združenja univerz (EUA) in Institutional
Management in Higher Education/Organisation for Economic Co-operation and Development
(IMHE/OECD), od leta 2006 pa tudi Rektorske konference Alpe-Jadran in združenja University
Center Dubrovnik. Kot članica rektorske konference UP dejavno sodeluje tudi v slovenski
univerzitetni mreži, kar ji omogoča načrtno koordinirano uveljavljanje smernic razvoja Bolonjskega
procesa v Sloveniji.
Postopki vzpostavljanja novih in aktivnega vzdrževanja obstoječih meduniverzitetnih in
mednarodnih povezav se izvajajo preko Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
UP. Sporazumi o sodelovanju se sklepajo na univerzitetni ravni in so podlaga za pripravo
programov sodelovanja med UP in novimi partnerskimi institucijami.
V letu 2007 bo UP, skladno z Razvojnim programom 2004-2008, nadaljevala s procesom
internacionalizacije, ki ga je začela že ob svojem nastanku. S pomočjo izmenjav na področju
študijskega in znanstvenoraziskovalnega dela, z razvojem novih študijskih programov v sodelovanju
s partnerskimi univerzami (joint degree, double degree) ter z nadgrajevanjem že obstoječega
sodelovanja in z vzpostavljanjem novih oblik sodelovanja na podlagi bilateralnih meduniverzitetnih
sporazumov, bo UP gradila kakovost svojega delovanja na izobraževalnem in raziskovalnem
področju.
V ta namen bodo prioritetne naloge UP v letu 2007 naslednje:
- povečanje mednarodne mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter
izboljšanje kakovosti izobraževanja,
- aktivno sodelovanje s tujimi univerzami ter prizadevanje za pripravo novih skupnih študijskih
programov,
- 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 privabljanjem študentov iz tretjih držav,
- promocija programa nacionalne mobilnosti z namenom privabljanja študentov drugih dveh
slovenskih univerz, partneric v programu nacionalne mobilnosti
- aktivnosti upravljanja.
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Tabela 19: Kazalniki mednarodne mobilnosti na
dodiplomskem in podiplomskem študiju

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

Dodiplomski študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2006/07
2007/08
48
63

Podiplomski študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2006/07
2007/08
/
8

60

73

3

6

34

38

29

36

34

42

6

12

1

3

2

4

1

19

1

/

1

2

20

2

/

1

7

8

1

Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo v študijskem letu 2006/2007,
2 ne bosta sodelovala v pedagoškem procesu; v letu 2007/2008 pa 12;
2
Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino v študijskem letu
2006/2007, 3 ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu; v letu 2007/2008 pa 13.

UP FM posveča veliko pozornost sodelovanju na izobraževalnem in raziskovalnem področju z
drugimi visokošolskimi in izobraževalnimi organizacijami ter z univerzami v Sloveniji in v tujini. V
okviru izobraževalne dejavnosti izvaja programe mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev
(Erasmus, CEEPUS) ter razvojne projekte, ki jih sofinancira MVZT ali Evropska komisija. Leta 2007
bodo na UP FM potekali projekti programov Erasmus (CD in IP), projekti programa Leonardo da
Vinci (Pilot projects) in projekti strukturnih skladov, ki so podpora razvojnim projektom
izobraževalne dejavnosti. UP FM načrtuje prijavo poletne šole 2008 v okviru programa Erasmus IP
in izvedbo tretje mednarodne poletne šole. Za slednje bo zaprosila za sredstva iz programa Central
European Initiative/University Network. UP FM bo izvajala nadaljnje aktivnosti pri oblikovanju
skupnega magistrskega programa in vabila tuje visokošolske učitelje za izvedbo doktorskega
študija na UP FM. UP FM se aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte na področju raziskovalne
dejavnosti. Vključena je v bilateralne programe mobilnosti raziskovalcev z Madžarsko, Hrvaško in
Norveško, ki jih sofinancira ARRS. Leta 2007 namerava okrepiti mednarodno sodelovanje
predvsem v smislu iskanja partnerjev v tujini in iskanju možnosti za vključevanje v raziskovalne
projekte 7. okvirnega programa.
UP FAMNIT se bo na področju mednarodnega povezovanja priključila ostalim članicam UP, ki so ji
že v fazi njenega nastajanja omogočile vključevanje v evropski visokošolski prostor in povezovanje
programov s programi tujih univerz. Učitelji in sodelavci UP FAMNIT s področja matematike,
računalništva, informatike in tehnike (trenutno še zaposleni na UP PEF) se vključujejo v
mednarodne projekte (Comenius, Intensive program, Erasmus, CEEPUS) in predavajo na tujih
univerzah. So aktivni tvorci novih smernic izobraževanja v Sloveniji, vključeni so v mednarodno
dogajanje, sodelujejo v raziskovalnih projektih in so člani strokovnih ter strateško pomembnih
nacionalnih in mednarodnih teles. Sodelavci na področju matematike, računalništva in tehnike so
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aktivni tudi pri organiziranju mednarodnih konferenc. V letu 2007 (21.6.-23.6.2007) bo UP FAMNIT
organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Prva korejsko - slovenska mednarodna
konferenca iz kombinatorične in računalniške matematike«. Pričakuje se velika odzivnost med
raziskovalci s področja kombinatorične in računalniške matematike. Poleg 22 vabljenih
predavateljev se pričakuje udeležbo še okoli 75 znanstvenikov iz Slovenije in tujine. Uspešne
povezave z domačimi raziskovalci in raziskovalnimi instituti ter z znanstveniki s prestižnih tujih
univerz je UP FAMNIT preko sodelavcev, ki so zaposleni na UP ZRS, vzpostavila tudi na področju
biodiverzitete, varstva narave in okolja ter Sredozemskega kmetijstva. Z izvajanjem
okoljevarstvenih, kemijskih in tehnoloških raziskav se v okviru bilateralnega in multilateralnega
sodelovanja uspešno vključujejo v primorski, slovenski in mednarodni prostor. Navezane imajo tudi
stike z luko v Kopru in luko v Benetkah.
UP Turistica bo v letu 2007 sledila trendu postopnega vključevanja v mednarodno izobraževalno in
znanstveno-raziskovalno in razvojno-svetovalno sfero. Nadaljevala bo z izvajanjem prenovljenih
programov mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa
Vseživljenjsko učenje in posameznih napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz.
Prednostni cilj v letu 2007 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,…). 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 Turistica v letu 2007 še posebej spodbujala visokošolske učitelje, raziskovalce in
strokovne sodelavce k vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno raziskovalne in
razvojno svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju je cilj UP Turistice v letu 2007 bistveno
povečati sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja z Italijo in s Hrvaško.
UP VŠZI: Mobilnost študentov v okviru študijskega programa Zdravstvena nega je težko izvedljiva.
Razlog je v praktično nemogoči organizaciji sočasnega izvajanja istih vsebin kliničnih vaj na
gostiteljski in naši šoli, kljub temu, da je izobraževanje evropsko regulirano. Neizbežna posledica so
neopravljene vsebine kliničnih vaj na matični šoli, ki jih organizacijsko zaradi omejenih kapacitet
učnih baz ni mogoče ponovno organizirati v istem šolskem letu. Kljub temu UP VŠZI načrtuje
bodoči razvoj tudi v tej smeri; najprej v okviru nacionalne mobilnosti študentov, ker je ta mnogo lažje
izvedljiva, in sicer zaradi podobnega urnika izvedbe praktičnega usposabljanja v delovnem okolju in
ker lahko izmenjavo načrtujemo za celotno študijsko leto. Glede mednarodne mobilnosti pa želi UP
VŠZI najprej doseči dobre rezultate pri učiteljih; njihovo dobro poznavanje študijskega procesa na
gostiteljskih šolah bo morda v prihodnosti omogočilo tudi mobilnost študentov. Temu je namenjeno
spodbujanje šolanja učiteljev VŠZI v tujini.
UP ZRS: Sodelavci Inštituta za biodiverzitetne študije sodelujejo z inštituti in s fakultetami na
univerzah po Evropi in svetu: Trst, Videm, Patras, Zagreb, Beograd, Sarajevo, Praga, Hull (Velika
Britanija), Ramon (Izrael), Alice (Južna Afrika), Bielefeld (Nemčija); Češka akademija znanosti
(Inštitut v Brnu). Prav tako sodelavci Inštituta za zgodovinske študije, in sicer sodelujejo z
naslednjimi univerzami: Zadar, Trst, Videm, Celovec, Sarajevu, Centro di studi sulle società del
Mediterraneo CNR Napoli, North-Western University of Ilinois – Chichago, Ca Foscari v Benetkah,
Istituto di Storia del Movimento di Liberazione del Friuli Venezia Giulia – v Trstu. UP ZRS bo še
naprej sodeloval tudi z vsemi pomembnejšimi inštituti in univerzami v Sloveniji.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

- izboljšanje

evropski

Rektorat UP
Zagotovitev vseh

- uspešna prijava na razpis
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

potrebnih pogojev
za mednarodne
študijske izmenjave
učiteljev in
študentov ter
praktično
usposabljanje
študentov

novega programa
Vseživljenjsko učenje (VŽU) –
pridobitev Erasmus
univerzitetne listine (EUC),
- prijava na nacionalni razpis za
študijske izmenjave in praktično
usposabljanje študentov ter
mobilnost učiteljev,
- pridobitev partnerjev iz
gospodarstva za izvajanje
praktičnega usposabljanja
študentov,
- priprava navodil za izvajanje
mobilnosti študentov in učiteljev
(priznavanje opravljenih
študijskih in delovnih
obveznosti v tujini oz. na drugih
institucijah znotraj Slovenije)
izdelava informativne brošure in
spletnih strani za tuje študente

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

programi in
skladi

povečanje števila
tujih študentov na
izmenjavah na
članicah UP

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

Vključitev večjega
števila članic UP v
CEEPUS

vključitev v mreže CEEPUS

sodelovanje vsaj treh
članic UP v programu
CEEPUS

- proračun RS
(IV - Razvojne
naloge – 1),
- drugo

Spodbujanje
mobilnosti
raziskovalcev

aktivnosti promocije in
informiranja v okviru programa
ERA MORE

povečanje števila
mobilnih
raziskovalcev iz in na
UP

evropski
programi in
skladi

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

- priprava in izvedba šole,
- organizacija tekmovanja
sodelujočih študentov na
osrednjo temo šole

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

drugo (CEI
University
Network)

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

- izvedba ustreznih oblik
promocije novega programa
mobilnosti (ena delavnica, ena
predstavitev v sodelovanju s
ŠOUP in novinarska
konferenca)

- prijava najmanj treh
študentov UP na
program nacionalne
mobilnosti

proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1)

Zaključek projekta
Universitas v
sodelovanju z
Institutom Jacques
Maritain iz Trsta

- sodelovanje na zaključni
konferenci,
- priprava in obdelava vseh
gradiv ter izdaja CD s
predstavitvijo rezultatov

diseminacija
rezultatov projekta in
njihova aplikacija v
praksi

evropski
programi in
skladi
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

sklenitev najmanj treh
krovnih sporazumov
o sodelovanju

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi

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

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi

projekta
Povezovanje z
novimi univerzami
in instituti

- dogovori o oblikah in področjih
sodelovanja,
- dogovori o vsebini sporazuma
o sodelovanju

UP FHŠ
Povečati
mednarodno
mobilnost
študentov in
učiteljev

- sodelovanje v programu
Ceepus,
- razširitev sodelovanja na
področja geografije, zgodovine,
jezikoslovja

sodelovanje v programu VŽU

izmenjava učiteljev UP in
učiteljev univerz, s katerimi ima
UP sklenjen krovni sporazum o
sodelovanju
gostovanje podiplomske
študentke z Univerze Paris IV
(Sorbone) na UP FHŠ
Izboljšati kakovost
študija

na področju geografije:
- obisk skupine študentov Ball
State University (15) pod
vodstvom profesorjev (Jemiolo,
Hawkins) na terenskem delu v
Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem
in v Italiji (pod našim strokovnim
vodstvom),
- v juniju 2007
izmenjava študentov med UP
FHŠ in univerzo v Nijmegenu
obisk študentov UP FHŠ na
Univerzi v Rigi

obisk študentov UP FHŠ na
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začetek priprav za
prvi evropski doktorat

izmenjava študentov
UP FHŠ – prihod
Nizozemcev februarja
in obisk Slovencev v
aprilu

10 študentov opravi
del študijskih
obveznosti na
partnerski instituciji,
10 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na naši
fakulteti
obisk dveh študentov

evropski
programi in
skladi

evropski
programi in
skladi
- evropski
programi in
skladi,
- drugo
evropski
programi in
skladi

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji

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

Izvedbene naloge
v letu 2007

Organizacija 2.
Poletne šole UP
FHŠ META
Humanistika

Razvoj skupnih ali
mrežnih
mednarodnih
doktoratov

Predvideni viri
financiranja

Univerzi Lomonosov v Moskvi
in Newski Institut v Peterburgu
izmenjava študentov na podlagi
bilateralnega sporazuma z
Univerzo v Trstu

v Moskvi in
Peterburgu
izmenjava 3
študentov

obisk nizozemskih študentov
UP FHŠ
izmenjava učiteljev UP in
učiteljev Univerze Cà Foscari; 2
predstavnika UP FHŠ in 2
predstavnika Univerze Cà
Foscari
obisk učiteljev z Univerze
Bielsko-Biala (PL)

izmenjava izkušenj

- evropski
programi in
skladi,
- drugo
drugo

aktivno sodelovanje s
predstavniki obeh
univerz, skupno
raziskovanje

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

gostujoče predavanje
dveh učiteljev

evropski
programi in
skladi
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

izpopolnjevanje metode
samostojno vodenega učenja
(self- directed learning)

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

Pričakovani
rezultati v letu 2007

soorganizacija »Poletne
univerze Bovec«

vključitev v program ustaljenih
izmenjav študentov

soorganizacija raziskovalnega
projekta Amerikanistične in
druge zunaj-evropske študije v
Sloveniji, Srbiji in Črni Gori,
2006-2007
priprava in izvedba poletne šole

organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov,
sodelovanje s partnerskimi
oddelki, prednostno na
področjih Governance of
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usposobitev 6
učiteljev UP FHŠ na
Univerzi Louis
Pasteur (F) in na
Univerzi Cà Foscari
(I)
udeležba 2 študentov
UP FHŠ in 2
učiteljev,
pridobitev novih
izkušenj in znanj
izmenjava 6
študentov z AlpskoJadransko univerzo v
Celovcu (geografija,
zgodovina) –
recipročnost

- proračun RS
(IV –Razvojne
naloge – 1),
- drugo
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

uspešna izvedba
projekta

drugo

udeležba 10
študentov z univerz, s
katerimi ima UP
podpisan sporazum

- proračun RS
(IV –Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi,
- drugo
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

podpis pogodbe o
pripravi in izvajanju
programa med
partnerji ter razvoj
skupnih ali mrežnih
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Kratkoročni
prednostni cilji

Vzpostavitev
sodelovanja na
področju
medkulturnih
raziskav
Nadaljevanje
projekta Info
(Comenius)

Nadaljevanje
mednarodnega
projekta Labicum in
uvajanje novosti na
osnovi rezultatov
projekta Labicum in
bilateralnega
projekta Proteus
Mednarodno
sodelovanje na
področju
večjezičnosti
Vzpostavitev
sodelovanja na
področju
medkulturnih
raziskav
Sodelovanje na
podiplomskih
študijih na tujih
univerzah
Sodelovanje v
mednarodnih
znanstvenoraziskovalnih
projektih (7.OP.

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

European Integration and
Cross-Border Cooperation ter
Coastal Management and
Mediterranean Environmental
Policies
obisk dr. Jagtar Chavla iz
Bhopal Univerze BSSS v Indiji

mednarodnih
doktoratov

predavanja

evropski
programi in
skladi

- izvedba in sodelovanje pri
seminarju za učitelje (Ortisei,
april 2007),
- organizacija in izvedba
delovnega sestanka s partnerji
v Kopru (maj 2007),
- organizacija, izvedba in
sodelovanje na zaključnem
simpoziju v Trstu (november
2007)

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

evropski
programi in
skladi

sodelovanje v projektu Zaplavaj
jezik/Swim the language

priprava prvih
spletnih gradiv

evropski
programi in
skladi

obisk dr. Gertrud Pfister iz
Institute of Exercise and Sport
Sciences, University of
Copenhagen (1 teden april
2007)
mentorstvo pri magistrskem in
doktorskem študiju na Univerzi
v Benetkah

predavanja

drugo

mentorstvo nekaterim
podiplomskim
študentom

aktivnosti za prijavo in izvedbo
projektov

- izvedba zastavljenih
aktivnosti,
- diseminacija
znanstvenih dognanj

- evropski
programi in
skladi,
- drugo
evropski
programi in
skladi (UP
ZRS)

- objava učnih enot,
- implementacija medkulturnih
modulov
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- proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2,3
– UP ZRS),
- drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji
Interreg IIIA)
Udeležba in
sodelovanje
učiteljev UP FHŠ
na mednarodnih
konferencah,
simpozijih,
seminarjih in drugih
posvetih doma in v
tujini
Včlanitev v
mednarodna
združenja in
organizacije

Razširitev
znanstvenega
dognanja,
povečanje
mednarodne
mobilnost in
vzpostavljanje
stikov s sorodnimi
institucijami

Povečanje
mednarodne
mobilnosti in
povezav s tujimi
univerzami,
vzpostavitev mreže

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

udeležba na posameznih
konferencah glede na področje
izobraževanja in raziskovanja

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

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- včlanitev vseh učiteljev
italijanistike v mednarodno
lingvistično združenje (SLI),
- včlanitev v Canadian
Association of Slavists
- včlanitev v Society for Slovene
Studies;
- včlanitev v združenje
International Pragmatic
Association,
- včlanitev v mednarodno
združenje Società Linguistica
Italiana,
- včlanitev v Ceisal
Prijava na 11 mednarodnih
konferenc/kongresov v tujini:
- marec: Oslo;
4.SüdamerikanistInnentreffen;
- april: San Francisco (ZDA); 5.
Congreso de CEISAL; Iberian
and Slavonic Cultures in
Contact and Comparison:
Towards Crisis and Prosperity –
Lizbona (Portugalska);
- maj: Mugla (Turčija); Tuzla;
- junij - Guildford (VB);
- julij: Pecs (Madžarska);
- avgust: Brno (Češka);
- september : Beograd;
mednarodni kongres za estetiko
v Ankari (Turčija) – udeležba 2
učiteljev;
drugi znanstveni sestanki v EU
in na območju nekdanje
Jugoslavije
Aktivna gostujoča predavanja
20- tih sodelavcev UP FHŠ na
tujih univerzah in drugih
organizacijah:
- januar: Munchen (Nemčija);
- marec: Zadar (Hrvaška);

vzpostavljanje stikov
in izmenjava izkušenj

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 1),
- drugo

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

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

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

- proračun RS
(IV. - Razvojne
naloge – 1),
- evropski
programi in
skladi,
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

aktivnosti v
evropskem omrežju
univerz,
možnosti sklepanja
bilateralnih
sporazumov

Beograd, Akademski filmski
center; Brazzaville, Republika
Kongo v organizaciji Université
Marien Ngowabi (mednarodni
kolokvij ; Ca’ Foscari (Benetke,
Italija) – predavanje na temo
sodobne slovenske dramatike;
- april: Muncie (ZDA);
Tuzla in Sarajevo (BiH);
University of Edinburgh,
Edinburgh (VB) - CRGR
International Conference;
University of Applied Science
Hogeschool Arnhem and
Nijmegen;
- maj: Dunaj (A); Univerza
Lomonosov (Moskva);
- junij - »Extended and
extending families«; VB v
organizaciji Postgraduate
School of Modern Languages
and Cultures, University of
Nottingham (mednarodni
kolokvij);
- julij: Central European
University, Budapest;
- september: Pariz (F) Université 8, v organizaciji AUF
(kolokvij);
- sept.-okt.: Tokio (Japonska);
- oktober: Beograd (Srbija);
Celovec (A) ;
- november : Geoekonomska
fakulteta, Beograd (Srbija);
- nov.-dec.: Knoxville (ZDA);
Portland State University,
Portland Oregon (ZDA) - Fifth
Annual Meting of Cultural
Studies Association
Gostovanja 17 tujih
predavateljev na UP FHŠ:
- marec: prof. dr. Slobodan
Pajović (Univerza Megatrend
Beograd, Srbija);
- april-maj: prof. Peter Jordan
(Univerza na Dunaju);
- april: prof. dr. Alicia Bárabas
(Univerza v Oaxaci, México) in
Miguel Bartolomé (Univerza
Barceloni); prof. David Newman
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Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja
- drugo

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

5 študentov UP FM
opravi del študijskih
obveznosti na
partnerski instituciji,
10 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na UP FM
vključevanje učiteljev
v tuje študijske
programe
nove povezave in
skupni projekti

evropski skladi
in programi

(University of Ber Sheeba);
prof. Ivo Visković (Beograd);
prof. Mirko Pejanović in prof.
Safet Nurković (Sarajevo); prof.
Srñan Milašinović (Beograd);
prof. Mladen Klemenčić
(Fakulteta za islamske znanosti
iz Sarajeva na temo slovanstva
in islama v JVE); Dieter
Halbwach (Univerza v Gradcu)
za romsko lingvistiko;Judith
Okely; izr. prof. Eduardo
Mendiete (State University of
New York at Stony Brook,
zimski semester 2007-08, v
okviru programa filozofija);
- maj: prof. Andre-Louis
Sanguin (Sorbona v Parizu);
- maj-junij: prof. Jerzy Jemiolo
(Ball State University, ZDA);
- julij: prof. dr. Malgorzata
Leyko (Univerza v Lodžu,
Poljska);
- okt.-dec.: prof. Lydia Mihelic
Pusipher (Tennessee State
University, ZDA)
UP FM
Povečati
mednarodno
mobilnost
študentov

aktivnejša vloga v programu
CEEPUS

Povečati
mednarodno
mobilnost učiteljev
Povečati število
izmenjav
raziskovalcev

vključitev v program izmenjav v
okviru programa Erasmus
(izmenjava 13 učiteljev)
vključitev v programe
znanstvenega sodelovanja z
državami, ki predvidevajo
mobilnost 3 raziskovalcev
(Madžarska, Norveška,
Hrvaška)
izvedba analize in udeležba na
delavnicah

Izvedba projekta
Erasmus CD ISME
Izvedba projekta
LdV – MISLEM

- izvedba ankete in obdelava
podatkov,
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uspešno pripravljena
potrebna poročila
- izdelava
metodologije za

evropski skladi
in programi
- proračun RS
(V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8),
- drugo
- evropski
programi in
skladi,
- drugo (lastna
sredstva)
- evropski
programi in

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007
- izdelava priročnika,
- soorganizator zaključne
konference projekta

V okviru projekta
izvesti usposabljanja za
LdV, I-modelmanagerje v 2-3 slovenskih
lesnih podjetjih in jim v
Innovation
Company Model:
nadaljevanju svetovati pri
usposobiti
mentoriranju inovacijskih
managerske ekipe
aktivnosti na njihovih delovnih
področjih
in izpeljati
konkretne
aktivnosti za dvig
nivoja inovativnosti
v izbranih podjetjih
lesne industrije (v 4
državah)
Pripraviti
- pregled kompetenčnih profilov
kompetenčni profil
drugih organizacij,
raziskovalne
- priprava lastnega
skupine UP FM
kompetenčnega profila
Vzpostaviti mrežo
- zadolžiti osebo, ki bo načrtno
partnerjev
spremljala delovanje FM na
(domačih in tujih)
tem področju,
za prijavljanje na
- sprotno pregledovanje
razpise EU glede
razpisov in aktivno iskanje
na področja
partnerjev preko udeležb na
raziskovanja 7 OP
konferencah, sestankih
in vključitev v en
projekt
Organizacija
priprava in izvedba konferenc
mednarodnih
znanstvenih
konferenc
Organizacija
poletne šole

Udeležba
visokošolskih
učiteljev na
mednarodnih
konferencah

Tuji gostujoči

- priprava in izvedba poletne
šole 2007,
- zasnova poletne šole 2008.

udeležba na konferencah

povečati število tujih
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Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

analiziranje vrzeli
med znanjem
diplomantov in
pričakovanjem
delodajalcev za vse
študijske smeri,
- poročilo
uspešno izvedeno
usposabljanje za
managerje

skladi,
- drugo (lastna
sredstva)

- evropski
programi in
skladi,
- drugo (lastna
sredstva)

izdelan kompetenčni
profil v tiskani in
elektronski verziji

drugo (lastna
sredstva)

vključitev v tri mreže
in skupna prijava
enega projekta

- drugo (lastna
sredstva),
- evropski
programi in
skladi

izvedba vsaj 3
konferenc

- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 5),
- drugo (lastna
sredstva)
- drugo (lastna
sredstva),
- evropski
programi in
skladi
- proračun RS
(IV – Razvojne
naloge – 5),
- drugo

- izvedba poletne
šole 2007,
- prijava projekta
poletna šola 2008 –
Erasmus IP
30 visokošolskih
učiteljev se bo
udeležilo
mednarodnih
konferenc z
raziskovalnih področij
UP FM
vključitev vsaj 7 tujih

- evropski

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Kratkoročni
prednostni cilji
visokošolski učitelji
na dodiplomskih in
podiplomskih
predmetih UP FM
Organiziranje
mednarodnih
delavnic in
seminarjev

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

visokošolskih
učiteljev v izvedbo

programi in
skladi,
- drugo

30 mednarodno
uveljavljenih
raziskovalcev bo
sodelovalo na
delavnicah

drugo (sredstva
projektov)

vzpostavitev potrebne
infrastrukture

uspešna vključitev v
mednarodne
programe in
povezave UP

evropski
programi in
skladi

organizacija in izvedba
koordinacijskih sestankov s
partnerji – usklajevanje vsebin
in elementov izvajanja
progama med partnerji

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

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

organizacija in izvedba
naslednjih mednarodnih
konferenc:
- »Prva korejsko - slovenska
mednarodna konferenca iz
kombinatorične In računalniške
matematike«
(21.-23.6.2007),
- »Šesta slovenska
mednarodna konferenca iz
teorije grafov«
(21.-23.6.2007)
- udeležba na mednarodni
konferenci Com^2MaC
Conference on Applications
of Group Theory to
Combinatorics, ki jo organizira
POSTECH, Pohang, Korea. (9.12.7.2007),
- udeležba na European
Congress of Mammalogy
(organizator:Univerza v Sieni,
Societas Europaea
Mammologica)

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

drugo (lastna
sredstva –
kotizacija
udeležencev)

- aktivna udeležba,
- soorganiziranje
delavnic

drugo (lastna
sredstva,
kotizacija
udeležencev)

visokošolskih učiteljev kot
gostov v izvedbi predmetov

priprava in izvedba vsaj treh
delavnic/seminarjev

UP FAMNIT
Vključevanje v
obstoječe
mednarodne
programe in
povezave UP
Razvoj skupnega
podiplomskega
študijskega
programa
naravoslovje na
podlagi
bilateralnega
sporazuma z
Univerzo v Trstu
Organizacija
mednarodnih
konferenc

Sodelovanje na
mednarodnih
konferencah

UP PEF
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Zaključek izvajanja
projekta
»Promocija
manjšinskih jezikov
na večjezikovnih
območjih s
poudarkom na
izobraževanju
učiteljev« in prijava
novega projekta v
okviru programa
Comenius
Nadaljevanje
sodelovanja v
projektu CEEPUS
II:
"Network on
Adapted Physical
Activities"

- zaključek projekta,
- prijava novega projekta

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

evropski
programi in
skladi

nova (vsakoletna) prijava
projekta in uspešno
nadaljevanje izvajanja projekta

obojestranske
izmenjave
predavateljev in
študentov

evropski
programi in
skladi

Nadaljevanje
projektov
Partnerstvo fakultet
in šol v letih 2006 in
2007

izvedba projekta

uspešna izvedba in
zaključek tekočih
projektov

Sodelovanje v
mednarodnih
projektih

vključitev v nove raziskovalne
projekte

- predstavitev delnih
rezultatov projektov,
- izvedba raziskav po
načrtih

- proračun RS
(IX – Drugo),
- drugo,
- evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Povečanje
mednarodne
mobilnosti
študentov,
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev

- izvedba postopka izbire
študentov za izmenjave v tujini
v okviru programa Erasmus,
- sprejem tujih študentov na UP
PEF v okviru istega programa,
- podaljšanje starih in sklenitev
novih sporazumov za
izmenjave v okviru programa
Erasmus,
- nadaljevanje programa
CEEPUS,
- obojestranska izvedba
postopkov izmenjav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev,
- podaljšanje starih in sklenitev
novih sporazumov za
izmenjave v okviru programa
Erasmus

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

evropski
programi in
skladi

Sodelovanje v
čezmejnih projektih

zasnova raziskovanja in
raziskovanje na področju
naravoslovja

evropski
programi in
skladi
(INTERREG)

Sodelovanje v
projektih programa
»Vseživljenjsko
učenje«
Včlanitev v
mednarodna
združenja

začetek izvajanja projektov
Erasmus, LdV in Lingua

- izvajanje projekta
»Informacijski sistemi
o stanju morskega
okolja«,
- odobritev
prijavljenih
mednarodnih
projektov
uspešna izvedba
projektov

Udeleževanje
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev na
mednarodnih
konferencah,
posvetih in
seminarjih

izvedba prijave v Children's
Identity and Citizenship
European Association – CiCe in
Association for Teacher
Education in Europe – ATEE
prijave na mednarodne
konference, posvete in
seminarje, obiski in aktivna
udeležba na le-teh

UP Turistica

84

evropski
programi in
skladi

članstvo v CiCe in
ATEE

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost 4d1)

udeležba na
mednarodnih
konferencah,
posvetih in seminarjih

proračun RS (I
– Študijska
dejavnost 4d1; V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1,
2, 3),
- drugo

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Kratkoročni
prednostni cilji
Povečati
mednarodno
mobilnost
študentov in
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev

Izvedbene naloge
v letu 2007
izvajanje programa
Vseživljenjsko učenje (VŽU)

omogočiti izobraževanje
strokovnih sodelavcev v tujini

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
Povečanje
sodelovanja s tujimi
visokošolskimi
ustanovami s
področja turizma
Vzpostaviti
sodelovanje z
visokošolskimi
ustanovami s
področja turizma v
državah srednje in
vzhodne Evrope in
aktivna vključitev v
Evro-mediteranske
pobude
Povečati
mednarodno

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

- 5 študentov opravi
del študijskih
obveznosti na
partnerski instituciji, 3
tuji študentje opravijo
del študijskih
obveznosti na UP
Turistica
- izmenjava 5
učiteljev v okviru
programa Erasmus,
- 1 visokošolski učitelj
se izmenja v okviru
programa Arion,
- 5 študentov gre na
strokovno prakso v
tujino
2 strokovna
sodelavca se bosta
izobraževala v tujini

evropski
programi in
skladi

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)

vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi ustanovami

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

- vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi ustanovami,
- priprava skupnih projektov v
organizacijah Evromediteranske pobude

- izvedba že pridobljenega
projekta,
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- zaključen 1 projekt
mednarodnega

- evropski
programi in
skladi,
- drugo
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- evropski
programi in
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

znanstveno
sodelovanje

- priprava novega projekta

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

Nova vključevanja
in vzdrževanje
članstva v
mednarodnih
združenjih,
organizacijah in
mrežah

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

Udeležba na
mednarodnih
konferencah in
sestankih

Spodbujanje
mednarodnega
sodelovanja
visokošolskih
učiteljev v
pedagoškem
procesu

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

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

znanstvenega
sodelovanja s
Hrvaško,
- pripravljen nov
multilateralni projekt,
- zagon projekta
- zagon projekta
VIRBUS,
- zagon treh projektov
Interreg,
- pridobitev dveh
novih projektov
Interreg, v katerih bo
UP Turistica partner
- plačilo letnih
članarin,
- udeležba na vsaj 1
dogodku vseh
navedenih
mednarodnih
organizacij

skladi,
- drugo

udeležba
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev (10) in
študentov (5) na
mednarodnih
konferencah
6 gostujočih
profesorjev iz tujine

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

- evropski
programi in
skladi,
- drugo

4 visokošolski učitelji
bodo sodelovali kot
gostujoči profesorji
na tujih univerzah

- evropski
programi in
skladi,
- drugo
- evropski
programi in
skladi,
- drugo

omogočiti opravljanje
magistrskega oz. doktorskega
študija dvema asistentoma

začetek
izobraževanja na tuji
visokošolski instituciji

proračun RS
(I – Študijska
dejavnost - 4a)

obisk Univerze v Upsali in
Univerze v Umei

- strokovni obisk na
partnerski univerzi z
namenom primerjave
izvajanja študijskih
programov
prehranskega

proračun RS
(I – Študijska
dejavnost - 4a)

gostujoči visokošolski učitelji, ki
bodo sodelovali v pedagoškem
procesu v tujini
UP VŠZI

Izboljšati kakovost
izvajanja
študijskega
programa
Zdravstvena nega
Priprava na
začetek izvajanja
študijskega
programa
Prehransko
svetovanje –
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Kratkoročni
prednostni cilji
dietetika na podlagi
mednarodnih
primerjav in
izkušenj
Prijava
bilateralnega
projekta z Univerzo
v Vidmu (Interreg)
Organizacija in
izvedba kongresa
Alpe Adria na
področju
zdravstvene nege
Sodelovanje v
tematski mreži The
Florence Nursing
and Midwifery
Network
Sodelovanje s
tujimi univerzami
pri razvoju novih
študijskih
programov 2.
stopnje

Izvedbene naloge
v letu 2007

Pričakovani
rezultati v letu 2007
svetovanja in
dietetike v tujini,
- izmenjava primerov
dobrih praks
odobren projekt

priprava ustrezne
dokumentacije

priprava na kongres in izvedba
kongresa v sodelovanju z
Univerzo v Vidmu in s Fakulteto
za zdravstvo Univerze v
Mariboru
aktivna udeležba v dejavnostih
mreže

- obisk prof. Fleming z Glasgow
Caledonian University v
Sloveniji,
- obisk Alvise Palese na
Univerzi v Vidmu v Italiji,
- obisk Pirkanmaa Polytechnic
– Univetsity of Applied
Sciences na Finskem

uspešno izveden
kongres

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

Predvideni viri
financiranja

drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe
drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe
proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 4a)

drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti
javne službe

UP ZRS
Povečati
mednarodno
mobilnost
raziskovalcev

usposabljanje mlade
raziskovalke na Univerzi
Bielefeld
obisk raziskovalnih partnerjev
na Češkem

vključitev MR v
mednarodno
raziskovalno okolje
okrepiti kakovost
raziskovalnega dela

Povečati
mednarodno
mobilnost mladih
doktorantov

vključitev v program
Marie Curie

doktorant se bo
raziskovalno
usposabljal v
evropski organizaciji
mlada raziskovalka
se bo raziskovalno
usposabljala v
evropski organizaciji
pridobitev projekta
kot nosilec in partner

vključitev v program
Leonardo da Vinci

Vključitev v 7.
okvirni program
Evropske unije

priprava prijavne dokumentacije

Strep v okviru 7
Okvirnega
programa Evropske

izvedba nalog, predvidenih v
projektih
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- organizacija
delavnic,
- objava znanstvenih

evropski
programi in
skladi
proračun RS (V
– Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 8)
evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge
v letu 2007

unije

Nadaljevanje
bilateralnih
projektov

- izvedba projektnih aktivnosti in
vzdrževanje stikov z
raziskovalci,
- znanstvene objave

Nadaljevanje
dejavnosti na
projektih v izvajanju
EIC Koper
ECOconstruction

izvedba projektnih aktivnosti

Nadaljevanje dela
na projektih v
okviru programa
Interreg (IIIA
Slovenija /
Madžarska /
Hrvaška 20042006; Interreg IIIA
Slovenija- Italija
2000-2006
Zaključek projektov
v okviru 6. OP

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti skladno z odobrenim
projektom

Daphne
The Risk Group of
Unaccompanied
Minors: Protection
Measures in the
Enlarged European
Union

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti, skladno z odobrenim
projektom

4.5

promocija poslovnega srečanja
in zbiranje prijav

uspešna izvedba projektnih
aktivnosti, skladno z odobrenim
projektom

Pričakovani
rezultati v letu 2007
in strokovnih člankov
o projektu,
- izdelava TV oddaje
ipd.
- uspešna ocena
projektnega dela,
- vzpostavitev oz.
vzdrževanje
znanstvenoraziskovalnih stikov s
sodelujočo
raziskovalno
organizacijo
diseminacija in
implementacija
rezultatov projekta
udeležba MSP na
poslovnem srečanju
ECOconstruction
gradbenega sektorja
v Bolzanu (Italija)
uspešna ocena
projektnega dela,
izvedenega v okviru
projekta

uspešna ocena
projektnega dela,
izvedenega v okviru
projekta
uspešna ocena
projektnega dela
izvedenega v okviru
projekta

Predvideni viri
financiranja

proračun RS (V
– Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 8)

evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi

proračun RS (V
– Raziskovalna
in razvojna
dejavnost – 12)

evropski
programi in
skladi
evropski
programi in
skladi

Knjižnična dejavnost

Knjižnično dejavnost se na UP izvaja prek knjižnic posameznih članic UP (UP FHŠ, UP FM in UP
PEF – skupna knjižnica, UP Turistica, UP VŠZI, UP ZRS). Te izvajajo knjižnično dejavnost
predvsem v podporo študijskemu in znanstveno-raziskovalnemu delu svojih matičnih ustanov,
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vključene pa so tudi v nacionalni vzajemni bibliografski sistem COBISS. Svojim uporabnikom nudijo
tudi dostop do elektronskih revij in različnih baz podatkov (EIFL Direct, ProQuest itd.).
Z namenom zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti ter njene racionalizacije je UP pristopila k
projektu vzpostavljanja Univerzitetne knjižnice UP. Senat UP je na 28. redni seji dne 12. 4. 2006
sprejel Izhodišča za vzpostavitev Univerzitetne knjižnice UP (Izhodišča). Skladno s sprejetimi
Izhodišči sodi leto 2007 v prvo razvojno fazo (obdobje 2006 – 2008), v kateri naj bi UP na ravni
celotne univerze dosegla znaten kvalitativni preskok v izvajanju knjižnično-informacijske dejavnosti
(KID).
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev tudi v letu 2007 ne bo mogoče realizirati zaposlitve
univerzitetnega bibliotekarja, kar pomeni, da bo morala UP večji del načrtovanih aktivnosti prenesti
v zadnje leto prve razvojne faze, ki se skladno z Izhodišči zaključi v letu 2008.
Kljub navedenemu bo v letu 2007 realiziranih nekaj pomembnih dejavnosti konstitutivnega značaja,
ki predstavljajo temeljni pogoj za pričetek izvajanja najnujnejših aktivnosti univerzitetnega
knjižnično-informacijskega servisa, ki bodo hkrati podlaga za postopen prehod k ustanovitvi
Univerzitetne knjižnice UP (UK UP) kot samostojne članice. Aktivnosti navajamo v nadaljevanju.
Izvajali jih bodo zaposlena v univerzitetnem centru Ameriški kotiček UP (oddelek Ameriški kotiček)
ter zaposleni na UP FAMNIT in UP PINT (Naravoslovno-tehnični oddelek).
V nadaljevanju navajamo cilje, naloge in pričakovane rezultate za univerzitetni ravni (vzpostavitev
pogojev za delovanje univerzitetne knjižnice):
Kratkoročni
prednostni cilji
Vzpostavitev
infrastrukturne
organizacijske enote
UP – Univerzitetne
knjižnice UP (UP UK)

Priprava in potrditev
strateškega dokumenta
o vzpostavitvi UP UK
kot članice UP
Obveščanje
uporabnikov o »online«
dostopnih
informacijskih virih

Članstvo v starih in
pristop k novim
konzorcijem naročnikov
informacijskih virov

Vzpostavitev knjižnične
zbirke in uvedba

Izvedbene naloge
- institucionalizacija
knjižničnoinformacijskega servisa
UP,
- vzpostavitev dveh
oddelkov
(Naravoslovno-tehnični
oddelek in oddelek
Ameriški kotiček)
izdelava časovnice in
finančnega predloga za
vzpostavitev članice UP
UK
ažurno dopolnjevanje
podatkov o dostopnih
informacijskih virih na
spletni strani in
obveščanje
uporabnikov
aktivno sodelovanje z
nosilci konzorcijev (npr.
COSEC, CTK, …),
zastopanje interesov
UIP na sestankih ter
predstavitah
ponudnikov
informacijskih virov
- vzpostavitev
knjižnične zbirke kot
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Pričakovani rezultati
v letu 2007
- boljša koordinacija
dejavnosti,
- lažje nastopanje
navzven,
- večja učinkovitost
dela,
- nova oddelka

Predvideni viri
financiranja
proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 4b)

Potrditev strateškega
dokumenta na senatu
UP
- povečana stopnja
uporabe razpoložljivih
»online« virov,
- večja avtonomija
uporabnikov knjižnice
nadaljnja
razpoložljivost že
obstoječih
informacijskih virov
(Ebsco, Emerald,
ProQuest, Springerlink,
InterScience, Sage) in
nabava novih (JSTOR
…)
- delovanje AK UP kot
izposojne knjižnice

- proračun RS (IV
– Razvojne
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Kratkoročni
prednostni cilji
izposoje knjižničnega
gradiva

Dopolnjevanje
knjižnega fonda
Ameriškega kotička
Katalogizacija gradiva

Izobraževanje kadra za
izvajanje knjižnične
dejavnosti

Izvedbene naloge
ene od zbirk
univerzitetne knjižnice
UP,
- katalogizacija
knjižničnega gradiva AK
UP,
- uvedba izposoja
knjižničnega gradiva,
- izobraževanje vodje
AK UP za pridobitev
licence za Cobiss,
- izbor novega gradiva
in periodike
naročanje gradiva v
koordinaciji s
sofinacerjem
katalogizacija še
nekatalogiziranega
gradiva ter novega
gradiva

osnovno izobraževanje
vodje AK UP

Pričakovani rezultati
v letu 2007
(vzpostavljena zbirka,
uvedena izposoja
gradiva, katalogizirana
večina knjižničnega
gradiva),
- pridobljena licenca za
Cobiss s strani vodje
AK UP

Predvideni viri
financiranja
naloge – 4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
UP)

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

drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani)
proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 4b)

proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 4b)

Komentar:
Aktivnosti AK UP. V letu 2007 bo večji poudarek namenjen vzpostavitvi knjižne zbirke AK UP.
Vodja AK UP se bo v skladu z načrtom izpopolnjevala za pridobitev licence za katalogizacijo
COBISS. Po pridobljeni licenci in po ustanovitvi univerzitetne knjižnice bo lahko začela vzpostavljati
knjižno zbirko in katalogizirati že obstoječe ter na novo pridobljeno knjižnično gradivo.
Katalogizacija gradiva, ki ga hrani AK UP, je eden pomembnejših letošnjih ciljev, saj bodo s tem
podatki o gradivu, ki bo predvidoma naraslo na cca 800 knjižnih enot, preko COBISSA dostopni
tako študentom in profesorjem UP kot širši javnosti. Kot omenjeno, je za realizacijo tega cilja
bistveni pogoj ustanovitev univerzitetne knjižnice. Če bo slednja pravočasno ustanovljena, bo
katalogizacija lahko stekla v drugi polovici leta. Z vzpostavitvijo knjižne zbirke AK UP kot ene od
zbirk bodoče univerzitetne knjižnice ter z uvedbo avtomatizirane izposoje knjižničnega gradiva se
bo povečal fond knjig UP in nadgradila nujno potrebna univerzitetna knjižnična infrastruktura,
posledično pa bo to pomenilo večji obisk centra ter možnost širjenja storitev in povezav z drugimi
sorodnimi ustanovami.
Tabela 20: Kategorije uporabnikov knjižnic
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci

Število v letu 2006
3666
2424
540
(v kategoriji drugi
uporabniki)
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Načrtovano število za leto
2007
4090
2539
408
(v kategoriji drugi
uporabniki)
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Kategorije uporabnikov
Zaposleni
Upokojenci

Število v letu 2006
634
(v kategoriji drugi
uporabniki)
23
2442

Tuji državljani
Drugi uporabniki

Načrtovano število za leto
2007
700
(v kategoriji drugi
uporabniki)
32
2573

Tabela 21: Kazalniki knjižnične dejavnosti
Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov knjižnice
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
Število pregledanega gradiva v elektronski
obliki
Število računalnikov, preko katerih
uporabniki v knjižnici lahko dostopajo do
informacij
Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

4.6

Leto 2006

Načrt za leto 2007

9147

9720

95%

95%

6005 / 5

6150 / 5

6827

8000

22

38

23

29

Dejavnost študentskih domov

Kratkoročni
prednostni cilji
Priprava
kratkoročnega in
dolgoročnega
programa aktivnosti
UP ŠD v skladu z
razvojnimi programi
UP in Vlade RS (za
potrebe investicij, ki
bodo potekale preko
MVZT)
Zagotavljanje
dejavnosti študentskih
domov in Pisarne za
študentske domove

Izvedbene naloge
za leto 2007
priprava dokumentacije,
strokovnih podlag, priprava
programa in delovnega
gradiva za sprejem

Pričakovani rezultati
v letu 2007
potrditev na pristojnih
organih

kadrovska in materialna
zagotovitev dela Pisarne za
študentske domove,
oddajanje sob v Domu
Portorož, posredovanje in
nameščanje študentov na
prostih ležiščih v partnerskih
dijaških in študentskih
domovih ter pri zasebnikih,
vodenje postopkov in

tekoče in kvalitetno delo - proračun RS (VIII
pisarne in oddajanje
– Študentski
sob
domovi – 4a),
- drugo
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Predvideni viri
financiranja
drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji
Povečati število
študentskih ležišč

Izvedbene naloge
Pričakovani rezultati
za leto 2007
v letu 2007
subvencioniranje najemnin
pridobitev dodatnih subvencij večje število ležišč
v javnih in zasebnih domovih

Predvideni viri
financiranja
proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 7)
proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 7)

Pridobiti in aktivirati
nove dodatne
kapacitete pri
zasebnikih
Pridobiti in aktivirati
nove dodatne
kapacitete pri drugih
pravnih osebah
Zagotoviti bivanje
mednarodnim
študentom (programi
izmenjave študentov)

pridobitev dodatnih
subvencije pri zasebnikih

večje število
subvencioniranih ležišč

pridobitev prostorov za
potrebe dejavnosti (v najem
ali uporabo)

večje število ležišč

proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 7)

logistika postopka
(rezervacije in začasna
trženja)

poskrbeti za bivališča
mednarodnim
študentom

Zagotoviti bivanje
gostujočim
profesorjem in
raziskovalcem na
univerzi
Ureditev apartmajev
za študentske družine

logistika postopka
(rezervacije in začasna
trženja)

poskrbeti za bivališča
gostujočim profesorjem
in raziskovalcem

- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 7),
- drugo (prispevki
študentov)
drugo

preureditev prostorov z
manjšimi posegi

drugo

Pridobitev in
aktiviranje novih
bivalnih kapacitet za
študente s posebnimi
potrebami
Tekoče in investicijsko
vzdrževanje
obstoječih kapacitet

- pregled bivalnih kapacitet
pri zasebnikih ter v drugih
javnih domovih,
- razpis za stanodajalce
(posebej navesti zahteve)
program tekočega in
investicijskega vzdrževanja
UP ŠD

razpis za izbor
najugodnejšega
ponudnika in priprava
dokumentacije za
izvedbo
dodatna ležišča za
študente s posebnimi
potrebami

vzdrževanje
nepremičnin in opreme
v ŠD Portorož

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

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

nemoten dostop in
gibanje študentov s
posebnimi potrebami

- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 5),
- drugo
drugo

spletna stran z internetnimi
dostopi na vse subjekte s
študentskimi ležišči

lažji dostop do podatkov drugo

formalna ureditev preselitve
sedeža

- sprememba Odloka,
Statuta UP,
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Kratkoročni
prednostni cilji
poslovnih prostorov
na Santorijevi ulici,
ureditev štirih delovnih
mest
Urediti sistem
financiranja UP ŠD

Izvedbene naloge
za leto 2007

Pričakovani rezultati
Predvideni viri
v letu 2007
financiranja
- ureditev gretja,
hlajenja in celotne
infrastrukture (telefon,
fax, rezalnik papirja,
internet)
- proučitev vseh možnih virov ureditev urejenega vira drugo
financiranja,
financiranja za
- kalkulacija dejanskih
nemoteno poslovanje
stroškov,
članice
- določitev strukture cene v
ŠD Portorož,
- določitev novega cenika

Tabela 22: Kazalniki za dejavnost študentskih domov

10%

Pričakovani
rezultati v
študijskem letu
2007/2008
10%

126

126

Študijsko leto
2006/2007

Kazalnik
% študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju bivanja
študentov
Kapaciteta študentskih domov
Komentar:

V študijskem letu 2006/07 je bilo poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (126 ležišč) na razpolago še
naslednje število ležišč po drugih dijaških in študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD:
- Dijaški dom v Portorožu razpisuje 100 ležišč,
- Dijaški dom v Izoli razpisuje 50 ležišč,
- Dijaški dom v Kopru razpisuje 180 ležišč,
- za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 400 subvencioniranih ležišč,
- koncesionarji Študentskih ležišč: Motel Port v Kopru (24), Doris Božič (17).

Tabela 23: Razpoložljive bivalne kapacitete na Obali
Bivalne kapacitete
Dijaški dom Portorož
Študentski dom Portorož
Dijaški dom Izola
Dijaški dom Koper
Subvencije pri zasebnikih
Koncesionarji študentskih ležišč
Skupaj

Ležišča za
novince
35
90
22
60
150
41
398

Ležišča za študente,
ki podaljšujejo bivanje
65
35
28
120
250
498

Skupaj
(vsa ležišča)
100
125
50
180
400
41
896

V tem obdobju je bilo skupaj prejeto 1265 vlog in sicer za sprejem 726 prosilcev za podaljšanje pa
539. Kar pomeni, da je bilo od skupnega števila sprejetih vlog študentov sprejetih le del in da je še
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348 prosilcev (47%) ostalo na seznamu čakanja. V primerjavi z lanskim letom se je število ležišč
povečalo za 111 mest, kar je za 11,4 % več ležišč. Ravno tako se je povečalo število prosilcev v
primerjavi z lanskim letom za 75 študentov, kar je za 6,5% več v primerjavi z lanskim letom.
Vseh potencialnih študentov UP, ki bi na UP ŠD lahko naslovili vlogo za študentsko ležišče v
študijskem letu 2007, je 3540 od skupno 6458 vpisanih študentov UP. V študijskem obdobju
2007/2008 predvidevamo porast števila prosilcev. Ob tem moramo skladno z določili Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov upoštevati še 1250 študentov Fakultete za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani ter 81 (iz 2. in 3. letnika) študentov samostojnega visokošolskega zavoda GEA
College.

4.7

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. Posebej navajamo naloge na področju informatizacije UP.

4.7.1

Strokovne službe tajništva UP

4.7.1.1 Izobraževanje
Upravne naloge s področja izobraževanja izvajajo strokovne službe sektorja za izobraževanje –
Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI), ki pokriva tudi področje
kakovosti ter Visokošolska prijavno-informacijska služba UP (VPIS).
Na področju izobraževanja načrtujemo izvajanje vseh rednih nalog skladno z veljavno zakonodajo
in internimi pravnimi akti UP. Pomembnejše nove naloge v letu 2007 smo navedli že v poglavju 4.1
(Izobraževalna dejavnost). V nadaljevanju jih povzemamo, naloge VPIS pa smo podrobneje
predstavili v poglavju 4.8.2 (Nacionalno pomembne naloge – Visokošolska prijavno-informacijska
služba):

a) priprava predlogov novih oz. dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju izobraževanja:
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP;
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov UP;
- Pravilnik o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja na UP;
- Pravilnik o diplomskih delih na 2. stopnji študija;
- Pravilnik o študiju študentov s posebnimi potrebami;
- dopolnitve Statuta UP za področje izobraževanja;
- dopolnitev obrazcev za izdajo diplomskih in drugih javnih listin UP (priloga k navodilom za
izdajo javnih in drugih listin UP);

b) priprava publikacij Katalog študijskih programov 2007/2008 in Odprta obzorja 2008/09;
c) priprava izhodišč za pripravo e-kataloga študijskih programov, vključno z učnimi načrti v eobliki;

d) sodelovanje pri pripravi enotne predstavitve UP za skupni nastop oziroma promocijo na sejmih
doma in v tujini ter v srednjih šolah (v sodelovanju s SMMS UP in kabinetom rektorice UP).
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4.7.1.2 Znanstveno-raziskovalno in razvojno delo
Upravne naloge s področja znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela izvaja Služba za
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP.
Pomembnejše nove naloge v letu 2007 smo navedli že v poglavju 4.2 (Raziskovalna in razvojna
dejavnost). V nadaljevanju jih povzemamo:
a) priprava predlogov novih oz. dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju znanstveno-raziskovalnega in
razvojnega dela:
- priprava predloga tehničnih navodil Univerze na Primorskem za izdelavo in zagovor
doktorske disertacije (v sodelovanju s Službo za spremljanje in razvoj izobraževalne
dejavnosti UP);
- oblikovanje enovitega obrazca za letno poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo, na
podlagi katerega bi članice poročale enkrat letno;
- vzpostavitev evidence doktorskih tem in disertacij;
b) predstavitev znanstveno-raziskovalnega dela in raziskovalnih dosežkov članic UP;
c) organizacija predstavitve 7 okvirnega programa EU s povabilom k sodelovanju zunanjega
eksperta;
d) sodelovanje (s SZI UP, SMMS UP in protokolom UP) pri pripravi enotne predstavitve UP za
skupni nastop oziroma promocijo na sejmih doma in v tujini ter v srednjih šolah.

4.7.1.3 Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Upravne naloge s področja mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja izvaja Služba za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje (SMMS).
Pomembnejše nove naloge v letu 2007 smo navedli že v poglavju 4.4 (Mednarodna dejavnost in
sodelovanje v evropskih projektih). V nadaljevanju jih povzemamo:
a) priprava predlogov novih oz. dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja:
- priprava internih navodil in obrazcev za članice UP za podajanje pobud za sklenitev
meduniverzitetnega bilateralnega sporazuma,
- priprava pravilnika o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti;
b) organizacija delavnic in posvetov ter drugih promocijskih aktivnosti, vezanih na programe
mobilnosti:
- delavnica na temo novega programa mobilnosti »Vseživljenjsko učenje« (v sodelovanju s
ŠOUP),
- delavnica na temo nacionalne mobilnosti (v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo
v Mariboru);
c) priprava publikacije o študiju na UP za tuje študente;
d) sodelovanje (z RIC UP) pri vzpostavljanju informacijskega sistema za prijavo mednarodnih
študijskih izmenjav;
e) vzpostavitev podpore članicam UP za prijavo mednarodnih projektov s področja znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti;
f)

sodelovanje (s SZI UP in protokolom UP) pri pripravi enotne predstavitve UP za skupni nastop
oziroma promocijo na sejmih doma in v tujini ter v srednjih šolah.
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4.7.1.4 Kakovost
Do ustanovitve samostojne univerzitetne službe za področje kakovosti izvaja upravne naloge s
področja kakovosti Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti UP (SZI). Cilje in
aktivnosti na področju kakovosti smo navedli že v poglavju 4.1 (Izobraževalna dejavnost); v
nadaljevanju jih povzemamo:
a) priprava predlogov novih oz. dopolnitev obstoječih internih pravnih aktov ter obrazcev za
sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju kakovosti:
- Pravilnik o anketiranju diplomantov (in anketni vprašalnik);
- Pravilnik o anketiranju zaposlenih na UP (in anketni vprašalnik);
- dopolnitev obrazca za samoevalvacijsko poročilo (SEP) članic UP za študijsko leto
2006/07;
b) izbor univerz za primerjavo (benchmarking) – oblikovanje predloga in uskladitev na ravni komisij
Senata UP;
c) tematski popoldnevi (TP) na UP – priprava predloga, motiviranje članic za sodelovanje pri
projektu in izvedba dveh TP;
d) priprava skupnega poročila o kakovosti UP za študijsko leto 2005/06;
e) organizacija treh delavnic in posveta:
- posvet na temo tutorstva;
- delavnice: 1) na temo visokošolske didaktike (v sodelovanju z UP PEF); 2) na temo
usklajevanja strukture samoevalvacijskega poročila; 3) na temo evalvacije Pravilnika o
izvajanju študentske ankete na UP.

4.7.1.5 Kadrovska služba
a) V letu 2007 načrtujemo nadaljnje izvajanje nalog kadrovskega področja:
- povečanje ažurnosti pri izvajanju nalog kontrole postopkov s področja delovnopravnih
razmerij (razpisi prostih delovnih mest, izvajanje postopkov sklepanja delovnih razmerij,
sklepanje pogodb o zaposlitvah in drugih postopkov izvajanja pravic in obveznosti
delodajalca do zaposlenih),
- nadaljnje spremljanje kadrovske evidence zaposlenih na UP,
- zagotavljanje koordinacije in skrbništva nad delom delovnih skupin organov UP,
imenovanih za pripravo splošnih aktov s področja delovne zakonodaje. V tem letu se
načrtuje sprejetje pomembnega akta s tega področja, in sicer Pravilnika o napredovanju
delavcev na delovnem mestu, ki bo zagotovil vzpostavitev enotnega sistema napredovanja
delavcev na UP,
- načrtuje se sprejem nekaterih drugih splošnih aktov s področja delovnih razmerij, ki so
delno pogojeni z novo zakonodajo (Pravilnik o nagrajevanju delavcev, Pravilnik o postopkih
sklenitve delovnega razmerja na UP…).
b) 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 2007. Pri vzpostavljanju skupne
programske opreme bo v vsebinskem delu vključena tudi kadrovska služba UP in kadrovske
službe članic UP.

4.7.1.6 Pravna služba
Program dela na področju pravnih zadev UP je pripravljen v skladu s projekti, ki so v teku, in z
zakonsko določenimi opravili, ki jih določa področna zakonodaja z vseh področij delovanja univerze.
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Poglavitne naloge so vezane na svetovanje vodstvu uprave pri urejanju in zagotavljanju zakonitosti
delovanja univerze:
a) spremljanje zakonodaje s področja visokega šolstva in raziskovalnega področja,
b) zakonsko določena opravila na osnovi regulative RS in EU na področju visokega šolstva in
raziskovalnega področja,
c) zakonsko določena opravila, ki jih določa področna zakonodaja: javna naročila, varstvo osebnih
podatkov, informacije javnega značaja, stvarnopravna, delovnopravna idr., predvsem priprava
izvedbenih predpisov in navodil za delovanje, priprava poročil,
d) priprava internih pravnih aktov na področjih, ki še niso urejena s podstatutarnimi akti,
e) skrbništvo nad delovanjem Upravnega odbora UP in Statutarne komisije UP,
f) pravna pomoč pri delovanju drugih organov univerze in njihovih delovnih teles, pomoč pri
pripravi sklepov,
g) urejanje nepremičninskih zadev, nudenje strokovne pomoči pri investicijah univerze,
h) pogodbe ali sporazumi o sodelovanju med članicami in drugimi pravnimi osebami,
i) sodni postopki,
j) urejanje vpisov v sodni register,
k) svetovanje in podpora pri izvedbi volitev,
l) svetovanje in podpora v pravnih vprašanjih na drugih področjih delovanja UP.

4.7.1.7 Finance in računovodstvo
Na finančno-računovodskem področju načrtujemo izvajanje vseh rednih nalog skladno z veljavno
zakonodajo in pripravo računovodskih, davčnih ter drugih poročil in finančnih načrtov za rektorat UP
in univerzo kot celoto ob zakonsko postavljenih rokih.
V letu 2007 načrtujemo na tem področju predvsem:
a) okrepitev finančne funkcije pri ugotavljanju potrebnih finančnih sredstev in njihovo razporejanje
znotraj univerze skladno s sistemom financiranja po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih
in drugih zavodov, članic univerze od leta 2004 do leta 2008;
b) vzpostavitev sprotne kontrole glede porabe razporejenih proračunskih sredstev na ravni
univerze;
c) vzpostavitev periodičnih finančnih poročil na ravni univerze za sprotno računovodsko in
finančno analizo podatkov;
d) priprava pravilnikov in navodil na finančnem in računovodskem področju za poenotenje
procesov dela znotraj univerze in sistema zunanjega in notranjega poročanja;
e) okrepitev potrebne svetovalne funkcije in podpore članicam UP pri spremljanju zakonodaje ter
vpeljevanju enotnih rešitev na tem področju;
f) koordinacijo in izvedbo aktivnosti, potrebnih za uvedbo enotnega računovodskega
informacijskega sistema, s katerim bo omogočen dostop do vseh podatkov na ravni univerze in
s tem zagotavljanje enovitih davčnih, knjigovodskih in drugih evidenc ter priprava skupnih
poročil. Uvedba enotnega računovodskega sistema vključuje vzpostavitev vseh modulov na tem
področju (knjigovodske in davčne evidence, plače in drugi osebni prejemki, zaračunavanje
storitev,…) ter testiranje njihovega delovanja za pričetek njegove skupne uporabe z dnem
1.1.2008.

4.7.1.8 Univerzitetni protokol, odnosi z javnostmi in promocija
Posebno pozornost bo kabinet rektorice UP v letu 2007 namenil usklajevanju sodelovanja s
članicami in krepitvi javne podobe UP. Kabinet bo prispeval k ustvarjanju celovite podobe UP, ki bo
odražala raznovrstnost in avtonomijo njenih članic. To bomo dosegli s kakovostno promocijsko
dejavnostjo znotraj UP in zunaj nje. Kabinet bo skrbel za stike z medijskimi hišami in sodeloval pri
vseh promocijskih aktivnostih in predstavitvah UP in njenih članic in jih po potrebi usklajeval. V
sodelovanju s članicami bo pripravil letni rokovnik komuniciranja z javnostjo in partnerji in v tem
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okviru plan sklicevanja tiskovnih konferenc in obveščanje javnosti o dejavnosti Univerze in njenih
članic v sodelovanju z njihovimi PR službami. Spodbujal bo čim boljše in ustvarjalno sodelovanje s
Študentskim svetom UP in Študentsko organizacijo UP. Kabinet bo posvetil dodatno pozornost še
promociji Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih
tehnologij na Primorskem.

4.7.1.9 Notranji nadzor in notranje revidiranje
Notranji nadzor in notranje revidiranje univerze vključuje izvedbo in dopolnitev notranjega nadzora
glede na sanacijske ukrepe in Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ v letu 2006. Notranje
revidiranje se vpelje s temeljnim namenom revidiranja poslovanja članic in rektorata UP kot je
opredeljeno v Pravilniku o računovodstvu Univerze na Primorskem.

4.7.2

Informatizacija univerze

V tabeli v nadaljevanju so povzeti cilji in naloge Računalniško-informacijskega centra UP (RIC
UP), ki izvaja aktivnosti za informatizacijo univerze:
Kratkoročni
prednostni cilji
Vzdrževanje in
upravljanje obstoječe
strežniške in
uporabniške
računalniške opreme
ter informacijsko
komunikacijske (IK)
infrastrukture UP
Pomoč uporabnikom in
zaposlenim UP pri
uporabi IKT,
skrb za dostopnost
knjižnično
informacijskih baz UP

Uvedba Kadrovskega
(KIS) in Finančnoračunovodksega (FRIS)
sistema UP,
vzpostavitev (ŠIS)
študentskega
informacijskega
sistema

Širitev brezžičnega
omrežja EDUROAM

Izvedbene naloge v letu
2007
- vzdrževanje obstoječe
strojne, programske in
omrežne opreme,
- dopolnjevanje IKT opreme
Zamenjava dotrajane in
iztrošene IKT opreme

Pričakovani
rezultati v letu
2007
delujoča IK
infrastruktura UP

Predvideni viri
financiranja
proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2; IX – Drugo
– 1c)

- priprava podatkov iz zbirk
podatkov, ki jih upravlja RIC
UP potrebnih za delovanje
strokovnih služb,
- pomoč uporabnikom pri
uporabi
- informiranje in usposabljanje
uporabnikov za uporabo
knjižnično informacijskih baz
UP

- delujoča služba
za pomoč
uporabnikom,
- vzpostavljen in
delujoč sistem
priprave podatkov
za delovanje
strokovnih služb,
- informirani
uporabniki

- proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 13; V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 13, 10),
- drugo

- izvedba vseh aktivnosti za
delovanje informacijskih
sistemov
- vzpostavitev ŠIS-a z vsemi
pripadajočimi moduli, kot so
modul za dodiplomske,
podiplomske študente, modul
za pomoč pri vodenju
praktičnega usposabljanja
študentov
uvedba EDUROAM na vseh
visokošolskih zavodih UP

- testno delovanje
KIS-a in FRIS-a,
- delovanje ŠIS-a

- proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2),
- drugo

uvedba EDUROAM
na vseh
visokošolskih

proračun RS
(IX – Drugo –
1c)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Informatizacija
delovanja organov in
služb teles UP

nakup in razvoj informacijskih
rešitev za podporo delovanju
služb in organov UP

Informacijska podpora
UP ŠD

- zagotovitev informacijske
podpore postopku sprejema v
ŠD,
- nadgradnja IKT ŠD Korotan

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
- podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske opreme
na nivoju UP,
- implementacija in redno
osveževanje programske
opreme
vzdrževanje in dopolnjevanje
klimatskih in brezprekinitvenih
napajalnikov UP

Zagotovitev zaščite
pred nezaželjeno in
zlonamerno pošto na
nivoju IS UP

Povečati zanesljivost
delovanja IS UP

Obnovitev pedagoških
licenc programa SPSS

Obnovitev pedagoških
licenc programa ARC
VIEW

Implementacija mrežnih
slovarjev na nivoju UP

Obnovitev pogodbe o
uporabi programske
opreme Microsoft

- podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske opreme
na nivoju UP,
- implementacija programske
opreme
- podaljšanje oz. sklenitev
nove pogodbe o nakupu
ustrezne programske opreme
na nivoju UP,
- implementacija programske
opreme
izpeljan razpis in nakup ter
implementacija spletnih
slovarjev na nivoju UP
priprava krovne pogodbe o
uporabi opreme Microsoft na
nivoju RS

99

Pričakovani
rezultati v letu
2007
zavodih UP
avtentikacija vseh
storitev preko
centralnega AAA
strežnika
- informatiziran
postopek sprejema
v ŠD,
- nadgrajena IKT
ŠD Korotan
delujoča
protivirusna zaščita
na strežnikih in
delovnih postajah
UP

Predvideni viri
financiranja

proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2)
drugo

drugo

delujoča Anti-Spam
zaščita na poštnih
strežnikih UP

drugo

zagotovitev
klimatiziranja in
brezprekinitvenega
napajanja v vseh
sistemskih
prostorih RIC UP
obnovljene
pogodbe, delujoč
program SPSS na
članicah

proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2; IX – Drugo
– 1c)

obnovljene
pogodbe, delujoč
program na
članicah

drugo

delujoči spletni
slovarji za
zaposlene in
študente UP
podpisana krovna
pogodba o uporabi
programske
opreme Microsoft

drugo

drugo

drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007

Nakup strokovne
literature

Skrb za komunikacijsko
infrastrukutro

nakupi strokovne literature,
namenjene rednemu delu in
internemu izobraževanju
delavcev RIC UP
preučiti možnosti za
vzpostavitve dodatnih backup
povezav ob izpadih sistema

Testna uvedba IP
telefonije

priprava rešitve za uporabo
IP telefonije na nivoju UP

Zagotovitev tehnološke
platforme za
vzpostavitev eizobraževanja na nivoju
UP
Promocija storitev RIC
UP

širitev in vpeljava eizobraževanja pri več
predmetih na članicah UP

Vzpostavitev in
zagotavljanje varnega
in učinkovitega
računalniškega sistema
na UP FAMNIT.
Ureditev podpore
uporabnikom.
Poenotenje
avtentifikacijskega
sistema na UP FAMNIT
v sodelovanju z UP

Pričakovani
rezultati v letu
2007
zagotovljena
strokovna literatura
s področja storitev
RIC UP
pripravljena rešitev
za vzpostavitev
backup povezav

izvedena povezava
preko IP telefonije
preko ene, testne
lokacije
pripravljena
tehnološka
platforma za eizobraževanje

obveščanje in ozaveščanje
uporabnikov o storitvah, ki jih
RIC UP nudi svojim
uporabnikom
izvajanje nalog za
vzpostavitev in vzdrževanje
varnega in učinkovitega
računalniškega sistema na
UP FAMNIT

ustrezna
seznanjenost
uporabnikov
storitev
- delujoč, varen in
učinkovit
informacijski sistem
UP FAMNIT,
- uporabniku
prijazna podpora

izvedba ustreznih del in
nakup ustrezne opreme za
poenotenje
avtentifikacijskega sistema na
vseh drugih področjih
vključno s ŠIS-om

popolnoma
poenoten
avtentifikaciji
sistem

Predvideni viri
financiranja
proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č1)
proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2; IX – Drugo
– 1c)
proračun RS
(IX – Drugo –
1c)
- proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č2),
- drugo
proračun RS
(I – Študijska
dejavnost –
4č1)
proračun RS
(III - Investicije
in investicijsko
vzdrževanje –
2)

- proračun RS
(III - Investicije
in investicijsko
vzdrževanje –
2; I – Študijska
dejavnost – 13; V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost - 1-3,
10)
- drugo

Tabela 24: Kazalniki informatizacije na ravni rektorata UP
Študijsko leto
2006/07

Kazalo
Število vseh računalnikov rektorata UP
Število računalnikov, ki jih lahko
uporabljajo študenti

22
3 (AK UP)

100

Študijsko leto
2007/08
(načrt)
42
3 (AK UP)
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Število PCjev namenjenih rektoratu UP
(vključeni univerzitetni centri)
Število vseh strežnikov
Od tega na odprtokodni platformi

19

39

13
3

16
4

Tabela 25: Kazalniki informatizacije na ravni UP

Število vseh računalnikov na UP
Število računalnikov, ki jih lahko
uporabljajo študenti
Število študentov na računalnik
V uporabi raziskovalcev/pedagoških
delavcev
Število PCjev namenjenih upravi UP
(tajništva članic UP in rektorat UP)
Število vseh strežnikov na UP
Od tega na odprtokodni platformi
E-prijave na izpite:
- število vseh prijav na izpite
- število elektronskih prijav na izpite
- odstotek elektronskih prijav na izpite

4.8

601
172

Študijsko leto
2007/08
(načrt)
794
202

13,94
295

13,52
396

124

150

45
16

57
22

35.609
35.609
100

39.216
39.216
100

Študijsko leto
2006/07

Kazalo

Nacionalno pomembne naloge

4.8.1

Skrb za slovenščino

Med prednostnimi nalogami na področju skrbi za slovenščino v letu 2007 je ustanovitev
slovenistične univerzitetne katedre ter priprava celovitega programa slovenističnih vsebin.
Na Centru za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP) bodo gostujoči študenti na UP
obiskovali programe slovenščine kot tuji jezik in preverjali ravni znanja slovenščine. Program skrbi
za slovenščino povezuje več članic UP (UP FHŠ, UP PEF in UP ZRS) in CJMK UP.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

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

organizacija in izvedba
tečaja slovenskega
jezika za gostujoče
študente na UP

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

UP FHŠ in UP ZRS
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- evropski programi in
skladi,
- proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne naloge –
2)
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Kratkoročni
prednostni cilji
Organizacija
slovenističnih
seminarjev v okviru
vseživljenjskega
izobraževanja
Organizacija lektorata
slovenskega jezika

Izvedbene naloge v
letu 2007
izvedba serije
predavanj za
strokovnjake z
medijskega področja in
učitelje
organizacija in izvedba
lektorata slovenskega
jezika na Univerzi Ca'
Foscari v Benetkah

Pričakovani rezultati
v letu 2007
30 udeležencev

Predvideni viri
financiranja
drugo

15 udeležencev

Organizacija tečajev
slovenskega jezika
na Slovenski obali

izvedba Poletnih
tečajev slovenskega
jezika na Slovenski
obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!«
izvedba Izpitov iz
znanja slovenščine
soorganizacija
konference Dialekti v
stiku

50 udeležencev

- proročun RS (VII –
Nacionalno
pomembne naloge,
2a),
- drugo
- proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne naloge,
2b),
- drugo
drugo

Preverjanje znanja
slovenščine
Soorganizacija
znanstvene
konference s
področja slovenistike

20 udeležencev
80 udeležencev

proračun RS (IV –
Razvojne naloge, 1 –
drugi prihodki za
izvajanje javne službe)

UP Turistica
Razvoj turistične
terminologije v
slovenskem jeziku

4.8.2

priprava strokovnih
podlag

priprava slovarja in
posvetovanje

drugo

Visokošolska prijavno-informacijska služba

VPIS v letu 2007 še ne bo izvedla celotnega prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov UP v študijskem letu 2007/08. Prijavno-sprejemni postopek za
vpis slovenskih državljanov in državljanov držav Evropske unije v 1. letnik dodiplomskih študijskih
programov UP bo tudi letos izvedla Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani.
V letu 2007 bo VPIS UP izvajala splošne naloge s področja dela VPIS in prijavno-sprejemni
postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov iz držav, ki niso
članice Evropske unije, v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov na UP. Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev za nove zaposlitve na rektoratu UP, je vzpostavitev samostojne službe VPIS UP
prenesena v naslednje leto.
Kratkoročni
prednostni cilji
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
Informiranje
kandidatov o prijavnosprejemnem postopku
in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske

Izvedbene naloge v
letu 2007
spremljanje in
spoznavanje celotnega
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
skrbništvo nad spletno
stranjo VPIS UP
informiranje kandidatov
o prijavno-sprejemnem
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Pričakovani rezultati v
letu 2007
informiranje članic,
organov in komisij UP ter
potencialnih kandidatov za
vpis
ažurno objavljanje
informacij na spletni strani
VPIS UP
svetovanje kandidatom pri
vseh vprašanjih glede

Predvideni viri
financiranja
- proračun RS
(VII – Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
- drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji
programe UP

Izvedbene naloge v
letu 2007
postopku in možnostih
vpisa v dodiplomske
študijske programe UP

Izvedba prijavnosprejemnega postopka
za vpis tujih
državljanov v št. l.
2007/08

priprava rokovnika
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov 2007/08
organizacija
informativnega dneva
za tuje državljane, ki so
zainteresirani za študij
na UP
izvedba postopkov
priznavanja za namen
nadaljevanja
izobraževanja tujih
državljanov v 1. l.
dodiplomskega študija
UP
izvedba prijavnosprejemnega postopka
za vpis tujih
državljanov
(sprejemanje in
obdelava prijav,
komunikacija s
kandidati, obravnava
prošenj in vprašanj,
izvedba izbirnega
postopka, priprava
sklepov, obravnava
pritožb)

4.8.3

Pričakovani rezultati v
letu 2007
prijavno-sprejemnega
postopka in možnostih
vpisa v dodiplomske
študijske programe UP
sprejem rokovnika
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis 2007/08
na Senatu UP
izvedba informativnega
dneva za tuje državljane

Predvideni viri
financiranja

izdaja odločb o
priznavanju za namen
nadaljevanja
izobraževanja

vpis sprejetih kandidatov v
študijske programe

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva

UP se bo tudi v letu 2007 prek svojih predstavnikov aktivno vključevala v delo NKKVŠ in drugih
delovnih teles nacionalni ravni.
Aktivnosti univerze in njenih članic na področju kakovosti so navedene v poglavjih 4.1
(Izobraževalna dejavnost) in 4.7 (Upravne naloge), posamično pa tudi v ostalih poglavjih programa
dela.

4.8.4

Pisarna za študentske domove

Kratkoročni
prednostni cilji
Podpis pogodbe z
ministrstvom za

Izvedbene naloge v letu
2007
pripraviti obvezne sestavine
in podatke za podpis
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Pričakovani
rezultati v letu
2007
podpis pogodbe za
leto 2007/08

Predvideni viri
financiranja
- proračun RS
(VIII –
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Kratkoročni
prednostni cilji
dodeljevanje subvencij

pogodbe

Dodeljevanje subvencij

- priprava sklepa za razpis
oziroma podaljšanje bivanja
študentov upravičenih do
subvencije do 1. 4.,
- skupni razpis ministrstva do
30. 4.
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

Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove

Pričakovani
rezultati v letu
2007

Izvedbene naloge v letu
2007

izvedba nalog v
skladu s 24., 25. in
26. členom
Pravilnika o
subvencioniranju
bivanja študentov
tekoče delo pisarne
in oddajanje sob

Predvideni viri
financiranja
Študentski
domovi – 4a),
- drugo
- proračun RS
(VIII –
Študentski
domovi – 4a),
- drugo
- proračun RS
(VIII –
Študentski
domovi – 4a),
- drugo

Tabela 26: Kazalniki za dejavnost pisarne študentskih domov
Kazalnik
Število študentov, za katere se ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja
Število študentov, za katere se ponovno
(na podlagi pritožbe) ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja

4.9

Študijsko leto
2006/2007

Ocena za
študijsko leto
2007/2008

1293

1500

6

0

Univerzitetni šport

Na UP 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, univerza pa jo je dolžna organizirati.
Trenutno je športna vadba še sestavni del študijskih programov, ki jih izvajajo Fakulteta za
humanistične študije Koper, Pedagoška fakulteta Koper in Visoka šola za zdravstvo Izola. Študijski
programi Fakultete za management Koper in Turistice – Visoke šole za turizem Portorož ne
vključujejo športne vadbe.
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 že pred leti ustanovljena Univerzitetna športna zveza Primorske (UŠZP), ki deluje v sklopu
Študentske organizacije UP (ŠOUP).
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Na UŠZP se pripravljajo programi, zbirajo se sredstva (sredstva UP, ŠOUP in javnih razpisov), prav
tako UŠZP operativno deluje pri izvedbi programov (prijave, urniki, razporedi, vplačila
prispevkov,…), skrbi za promocijo, finančno in materialno ureja vse, kar je povezano z vadbo ter s
tekmovanji in prireditvami. UŠZP je organizator medfakultetnih športnih tekmovanj in državnih
prvenstev, je članica Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA), ki na nacionalni ravni 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.
Pri oceni stanja športa na UP ugotavljamo, da se udeležba študentk in študentov v študijskem letu
2006/2007 pri večini športnih programov povečuje. Vzroki za povečanje zanimanja in udeležbe pri
različnih športnih vsebinah so predvsem naslednji:
- pridobitev novih, zelo primernih vadbenih prostorov in površin (stavba in telovadnica bivše
Osnovne šole Janka Premrla Vojka, nova telovadnica pri Osnovni šoli Koper (dodatni termini v
dvorani Bonifika),
- pridobitev ustreznih terminov (zlasti večerni termini), ko imajo študentke in študentje čas za
tovrstne aktivnosti.
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. Nekaj rekvizitov in
opreme moramo v letu 2007 najeti ali nabaviti. Nekoliko večji interes in udeležbo je opaziti pri
medfakultetnih tekmovanjih in športno zabavnih prireditvah.

4.9.1

Center za šport Univerze na Primorskem (CŠUP)

V decembru 2006 je rektorica UP po predhodnem soglasju Senata UP sprejela sklep o ustanovitvi
Centra za šport UP (CŠUP). CSUP bo univerzi omogočil še aktivnejšo udeležbo pri načrtovanju in
izvajanju univerzitetnega športa.
V študijskem letu 2006/2007 moramo kar najbolj racionalno izkoristiti najete kapacitete vadbenih
prostorov. S primerno promocijo programov moramo privabiti na vadbo čim večje število študentk in
študentov. Obenem se moramo zavedati, da so kapacitete omejene in ne prenesejo neomejenega
števila zainteresiranih, zato moramo že letos razmišljati o dodatnih kapacitetah in načinih kako
omogočiti vsem zainteresiranim optimalne pogoje za redno športno udejstvovanje. Meseca oktobra
ne bomo imeli na razpolago prostorov v stavbi in telovadnici bivše Osnovne šole Janka Premrla
Vojka (O.Š.JPV), zato bo potrebno zagotoviti nove prostore na drugih lokacijah.
Program vsebin
Osnovni programi športnih
dejavnosti*

Izobraževalni program

Športno zabavni program

Tekmovalni program
Program univerzitetnih

Aktivnosti
- redna vadba: košarka, odbojka, mali nogomet, aerobika,
plavanje, fitness,
- sezonske aktivnosti: pohodništvo in nordijska hoja, jadranje,
veslanje, smučanje, deskanje, rafting, odbojka na mivki,
- tečajne oblike: tenis, plavanje, ples, smučanje, deskanje,
jadranje, potapljanje, konjeništvo, badminton idr.
- tečaj za pridobitev naziva učitelj smučanja, deskanja, vaditelj
plavanja, trener ipd.,
- tečaj za pridobitev naziva sodnik
- čista desetka,
- bela čista desetka,
- mokra čista desetka
- univerzitetna liga,
- univerzitetna prvenstva
- univerzitetne ekipe: košarka, odbojka, mali nogomet, rokomet,
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Program vsebin
reprezentanc

Aktivnosti
tenis, jadranje

* V študijskem letu 2006/2007 bo poudarek na učenju in vadbi badmintona in nordijske hoje.

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

Izvedbene naloge v
letu 2007
imenovanje
programskega sveta
CŠUP
priprava načrta
pridobivanja
dodatnih prostorskih
kapacitet

Pričakovani rezultati v
letu 2007
imenovan programski svet
CŠUP

priprava ustreznih
splošnih aktov za
nemoteno in
učinkovito delovanje
CŠUP
izvedba športnih
vsebin v
sodelovanju z UŠZP
in ŠOUP

sprejem aktov na ustreznih
organih UP

proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1)

izvedene športne vsebine

Motiviranje
študentov za aktivno
športno
udejstvovanje

promocija ponujenih
športnih aktivnosti
za študente

čim boljši odziv študentk in
študentov na ponujenih
športnih vsebinah

Izobraževanje
strokovnega kadra

organiziranje tečajev
za pridobiti naziv
vaditelj, inštruktor,…

usposobiti strokovni kader
za vodenje
badmintona,nordijske hoje,
učitelja smučanja in
deskanja

Udeležba
univerzitetnih ekip
na državnem
prvenstvu

sodelovanje na
državnem prvenstvu
v individualnih
športih in igrah z
žogo

sodelovanje in dosežen
dober rezultat na državnem
prvenstvu

- proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1),
- drugo (financiranje
projektov v skladu z
dogovorom o
sodelovanju z
UŠZP in ŠOUP)
- proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1),
- drugo (financiranje
projektov v skladu z
dogovorom o
sodelovanju z
UŠZP in ŠOUP)
- proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1),
- drugo (financiranje
projektov v skladu z
dogovorom o
sodelovanju z
UŠZP in ŠOUP)
- proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1),
- drugo (financiranje
projektov v skladu z
dogovorom o
sodelovanju z
UŠZP in ŠOUP)

Priprava in
usklajevanje
programov športnih
aktivnosti

pridobitev dodatnih
kapacitet oz. izdelan plan
za pridobivanje dodatnih
prostorih kapacitet
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Predvideni viri
financiranja
proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1)
proračun RS
(II – Obštudijska
dejavnost - 1)
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4.10 Interesna dejavnost študentov
4.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Pretežni del interesnih dejavnosti študentov na UP se odvija preko Študentske organizacije UP
(ŠOUP), 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).
Program dela za področje obštudijskih dejavnosti je potrdil Študentski svet UP na 1. izredni seji dne
5. 2. 2007.
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

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

- proračun RS (II
– Obštudijska
dejavnost – 2),
- drugi prihodki za
izvajanje javne
službe,
- drugo

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

4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev je na svoji 1. izredni seji dne 11. 1. 2007 sprejel program dela za leto
2007. V letu 2007 želi izpeljati naslednje naloge:
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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 MVZT (v vrednosti 3,50 EUR na
študenta), sredstva pa se bo poskušalo pridobivati tudi s strani samih stanovalcev, raznih
sponzorjev ipd.
Kratkoročni
prednostni cilji
Organizacija srečanj,
druženj

Izvedbene naloge v
letu 2007
srečanja, druženja
(spoznavni žur,
pustovanje ipd.)

Pričakovani rezultati
v letu 2007
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,...)
Ustvarjalne delavnice

organizacija in izvedba
turnirjev

boljša povezanost,
pripadnost, zdravo
življenje

izvedba ustvarjalnih
delavnic

stalne razstave v
skupnih prostorih ŠD
Portorož
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Predvideni viri
financiranja
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo
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Kratkoročni
prednostni cilji
Organizacija raznih
predavanj

4.11

Izvedbene naloge v
letu 2007
izvedba raznih
predavanj

Pričakovani rezultati
v letu 2007
neformalno
pridobivanje novih
znanj

Predvideni viri
financiranja
- proračun RS (VIII
– Študentski
domovi – 6a)
- drugo

Druga dejavnost univerze in njenih članic

4.11.1 Univerzitetni centri
V nadaljevanju navajamo izvedbene naloge za dva univerzitetna centra UP, in sicer Centra za tuje
jezike in medkulturno komunikacijo (CJMK UP) ter Ameriškega kotička Koper (AK). Program dela
Centra za šport je predstavljen v poglavju 4.9 (Univerzitetni šport), program infrastrukturnega centra
Računalniško-informacijski center UP (RIC UP) pa v poglavju 4.7 (Upravne naloge univerze).

Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

Računalniško-informacijski center (RIC UP)
Glej poglavje 4.7.2.
Center za šport (CŠ UP)
Glej poglavje 4.9.1.
Center za jezike in medkulturno komunikacijo (CJMK UP)
Izvajanje projektov

Januar – avgust
2007:
zaključek pilotne faze
projekta (Jeziki kot
most k
medsebojnemu
razumevanju in
sporazumevanju, L66085-1510-04
aplikativni projekt
ARRS)

uvajanje modulov
medkulturne
komunikacije v pouk,
priprava poročila za
ARRS

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

Jezikovno učenje in
poučevanje

Januar – december
2007:
- delovanje centra kot
organizacijske enote
UP
- konstituiranje
programskega sveta
centra,
- sodelovanje s
ŠOUP v delovanju
centra

- učenje najmanj 6 tujih
jezikov, s posebnim
poudarkom na evropskih
in sosedskih,
- slovenščina za
študente UP vseh treh
stopenj - tuje državljane
(Socrates Erazmus

- evropski programi
in skladi (sredstva
Socrates Erazmus –
EU projekt
CMEPIUS),
- drugo (donatorstvo
ŠOUP, sredstva iz
sporazuma med
posameznimi
uporabniki/članicami,
članarina tečajnikov,
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvajanje kulturnih in
izobraževalnih
dejavnosti

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Izvedba kakovostnih
prireditev s
poudarkom na kulturi
in izobraževanju

prispevki
gospodarstva in
zainteresiranih
uporabnikov,
prispevki ambasad
in kulturnih centrov
tujih držav)
drugo (projekt
ŠOUP, prispevki
ambasad in kulturnih
centrov tujih držav)
evropski programi in
skladi

Marec – December
2007:
- kulturne dejavnosti
»Arbre à palabre«,
- usposabljanje
učiteljev

kulturni torki na CJMK
UP: dva do štirje kulturni
večeri mesečno

- posredovanje
informacij
zainteresirani javnosti
o študiju v ZDA in o
ZDA nasploh s
pomočjo knjižnega in
elektronskega
gradiva ter z
organizacijo
ustreznih tematskih
prireditev,
- osnovno svetovanje
zainteresirani javnosti
s področja študija v
ZDA,
- posredovanje
informacij o
štipendijah
zainteresirani javnosti
in članicam UP
- organizacija in
izvedba cca 20
kulturnih ali
izobraževalnih
prireditev v
sodelovanju z
Veleposlaništvom
ZDA, obalnimi in
slovenskimi
kulturnimi in
izobraževalnimi
institucijami in
obalnimi šolami

- boljša obveščenost
študentov in druge
zainteresirane javnosti o
študiju v ZDA in ZDA
nasploh

- proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

- cca 20 izvedenih
kulturnih ali
izobraževalnih prireditev
(predavanja, tematska
konferenca, literarni
večeri, filmske projekcije,
razstave, itd.),
- poglobljeno
sodelovanje s
slovenskimi in obalnimi
kulturnimi in
izobraževalnimi
institucijami

- proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

izpopolnjevanje učiteljev
– lektorjev v metodi
samostojno vodenega
učenja (Louis Pasteur in
Ca' Foscari)
Ameriški kotiček Koper (AK UP)

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

Predvideni viri
financiranja
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Kratkoročni
prednostni cilji
Izvajanje knjižnične
dejavnosti AK UP
Vzpostavitev
sodelovanja z
univerzami v ZDA

Boljša prepoznavnost
centra in UP

Začetek delovanja
kavnega bara kot
dodatne dejavnosti
centra

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati v
letu 2007

Predvideni viri
financiranja

glej poglavje 4.5 (Knjižnična dejavnost)
- organizacija in
izvedba digitalnih
video konferenc
(DVK) z univerzami v
ZDA,
- organizacija in
izvedba predavanj
oz. drugih prireditev
am. profesorjev,
- informiranje medijev
o prireditvah in
dejavnostih AK,
- vzdrževanje spletne
strani AK

- cca 5 izvedenih DVK z
ameriškimi univerzami,
- vzpostavljeno
sodelovanje z ameriškimi
univerzami,
- boljša prepoznavnost
UP v ameriškem
visokošolskem prostoru

- pridobitev
dokumenta o
namembnosti
prostorov AK UP s
strani MOK,
- sodelovanje s
ŠOUP-om pri
začetku delovanja
kavnega bara,
- sodelovanje s
ŠOUP-om pri
organizaciji ustreznih
prireditev v AK

- delovanje kavnega bara
v prostorih AK,
- dodatna ponudba
tematskih prireditev,
izvedenih v sodelovanju
s ŠOUP-om,
- povečano število
obiskovalcev v AK,
- boljša prepoznavnost
AK

- cca 60 objav v
slovenskih medijih,
- ažurirana spletna stran,
- povečano število
obiskovalcev AK,
- boljša prepoznavnost
AK UP in UP

- proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)
- proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)
- proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
4b),
- drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

Komentar:
CJMK UP. V letu 2007 deluje CJMK UP v novih prostorih na Gortanovem trgu in lahko sprejme do
400 študentov dnevno k pouku tujih jezikov: angleščina (ravni po evropskih smernicah B2, C1),
francoščina (A1 in A2), italijanščina (A1, A2, B1), nemščina (A1, A2), ruščina (A1, A2), španščina
(A1, A2).
Učenje jezikov na CJMK UP je »laboratorij« sodobnih informacijskih orodij za posredovanje
jezikovnih vsebin, ki omogoča ob multimedijski podpori in komunikacijski metodi uresničevati
splošne cilje (večjezičnost in medkulturnost študentov UP) ter zadovoljevati individualne potrebe
posameznika po znanju jezikov. V procesu učenja jezikov si učeči se z lastno dejavnostjo, pogosto
od ponujenega sistema neodvisno akcijo, samostojno, 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
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 (tutorstvo). Učeči se orodja in vire izbira
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sam, kajti v njem se poraja radovednost in motivacija za samostojno delo (samostojno vodeno
učenje).
V interakcijskih oblikah učenja jezikov (delavnice in kolokviji) nastaja interakcija, komunikacija in
ustvarjalna klima za učni proces. Nova okolja in metode učenja jezikov služijo skupnim ciljem
novega pojmovanja učenja: vzgojiti samostojnega, neodvisnega, ustvarjalnega in odgovornega
udeleženca v procesu učenja jezikov. Ob spoznavanju tujih kultur in ob izkušnjah medkulturnega
okolja se vzgaja za sprejemanje drugosti, dejavnemu in strpnemu odzivanju na kulturne razlike med
narodi.
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;
- razvijati strpnost in empatičnost, spodbujati dejavno udeležbo študentov v medkulturnem okolju;
- vzgojiti njihovo odgovornost do učenja, (samo) vrednotenja in izbire učne poti s pomočjo
inštrumenta samopreverjanja in didaktičnih postopkov (metode dela, oblike učenja, jezikovni
portfolijo);
- ponuditi individualizirano učenje jezikov s pomočjo zanimivih in sodobnih učnih virov 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).
AK UP. V letu 2007 bo AK UP izvajal dejavnosti, začrtane v krovnem sporazumu o sodelovanju s
partnerjem projekta (tj. Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani), in sicer nudenje informacij o ZDA in študiju
v ZDA vsem zainteresiranim s poudarkom na študentski populaciji ter prirejanje kakovostnih
kulturno-izobraževalnih prireditev, tematsko vezanih na ZDA in Slovenijo, v sodelovanju z
veleposlaništvom, članicami UP, ŠOUP-om ter drugimi regionalnimi in nacionalnimi kulturnoizobraževalnimi inštitucijami.
Večji poudarek bo v letu 2007 namenjen vzpostavitvi knjižne zbirke AK. Aktivnosti na področju
knjižnične dejavnosti so podrobneje predstavljene v pogavju 4.5 (Knjižnična dejavnost).
Drugi poudarek velja krepitvi sodelovanja z ameriškimi visokošolskimi institucijami. AK UP že po
svojem osnovnem poslanstvu deluje kot most med slovensko in ameriško izobraževalno in
raziskovalno sfero, s čimer so se UP začele odpirati dodatne možnosti za internacionalizacijo
svojega delovanja in za navezavo stikov z ameriškimi univerzami. Lani vzpostavljene oblike
sodelovanja (Ball State University, University of Iowa, Indiana University/Purdue University of
Indianapolis, Lakeland Community College) nameravamo letos še okrepiti in jim dodati nove
(vnovični obisk študentov z Ball State University ter University of Iowa, sodelovanje s potencialno
Fulbrightovo štipendistko z Georgia Southern University, itd.).
V letu 2007 prav tako nameravamo približati delovanje AK UP študentom, zlasti preko sodelovanja
s posamičnimi študentskimi sveti članic UP ter preko že vzpostavljenega sodelovanja s ŠOUP-om
(skupne izvedbe prireditev, odprtje kavnega bara, itd.).
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4.11.2 Sodelovanje univerze in članic z okoljem
4.11.2.1 Svet zaupnikov UP
Kratkoročni
prednostni cilji
Razvojni in uporabni
projekti Sveta
zaupnikov v
partnerstvu s
članicami

Izvedbene naloge v
letu 2007
sofinanciranje
aplikativnih projektov
na ARRS

Pričakovani rezultati
v letu 2007
pridobitev 18 projektov
in nadaljevanje
sofinanciranja tekočih

Moduli in programi
za izpopolnjevanje,
različni tečaji

- tečaji jezikov,
računalniško
opismenjevanje,
- uprizoritvene
dejavnosti

- tečaji 6 jezikov na
CJMK,
- tečaj računalništva
PEF,
- modul študijskega
programa UP FHŠ

Sodelovanje pri
promociji in širitvi
slovenščine

lektorat slovenščine v
tujini

lektorat slovenskega
jezika na Univerzi Ca'
Foscari v Benetkah

drugo (Banka Koper)

Mednarodno
povezovanje in
sodelovanje UP v
skladu z interesi
Sveta zaupnikov

mednarodna
konferenca Luke
Koper

članstvo v
organizacijskem
odboru, sodelovanje
ekspertov UP

drugo (Luka Koper)

Članstvo v
mednarodnih
združenjih

CEEUN (Central
European Universities
Network)

drugo (Istrabenz
Koper)

Mladi raziskovalci za
gospodarstvo

prenos znanja iz
univerz in institutov v
podjetja
sodelovanje pri
izvajanju študijskega
procesa

Igor Bavčar,
predsednik Sveta
zaupnikov, član
CEEUN
uspešna kandidatura
na razpis MVZT: 6
mladih raziskovalcev
vključevanje v
programe članic

Študentska praksa v
okviru študijskih
programov članic UP
Vzajemno učenje in
sodelovanje v
izobraževalnem
procesu

Združeno
preučevanje in
raziskovanje

podpora Konzorcija in
Sveta zaupnikov
študijskim programom
in infrastrukturi UP
FAMNIT
izvajanje d.school
sodelovanje v
raziskavah
kinezioloških znanosti
(Bed rest)

Predvideni viri
financiranja
- proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
2),
- drugo (25% delež
sofinancerja)
drugo (sofinancerji
projekta LABICUM,
Istrabenz Koper, Luka
Koper, Banka Koper)

drugo (Sveta
zaupnikov)
drugo (podjetja in
lokalne skupnosti)

kandidiranje na ESS

- evropski programi in
skladi (ESS),
- drugo (konzorcij)

trije prototipni projekti
v okviru d.school
oblikovanje trajnega
raziskovalnega
programa na področju
preučevanja okoljskih
vplivov na delovanje
človekovega
organizma v

drugo (Cimos, UIP,
UP)
drugo (inštitut IKARUS
UP ZRS, Ortopedska
bolnišnica Valdoltra,
tuje univerze – Videm,
Trst, Stockholm, Bari
in druge)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007

Pričakovani rezultati
v letu 2007
simulirani breztežnosti

Predvideni viri
financiranja

Komentar:
UP želi poleg uresničevanja svojega dvojnega poslanstva, izobraževanja in raziskovanja, delovati
za okolje v prenosu novega znanja v gospodarstvo in v neposrednih oblikah vzajemnega učenja in
izmenjavi izkušenj z gospodarskimi in družbenimi nosilci razvoja. Zametki sodelovanja z okoljem
segajo že pred samo formalno ustanovitev univerze, ko je gospodarstvo Primorske skupaj z
območnimi zbornicami podpisalo pismo podpore k ustanovitvi UP ter s svojim vplivom in sredstvi
pripomoglo k njeni ustanovitvi.
UP je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2003 z ustanovitvijo posebnega telesa –
Sveta zaupnikov UP, ki predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. Ime sicer ni
izvirno, Board of Trusties so v zahodnem in ameriškem svetu izvršni organi univerz. Delovanje
podobnega telesa kot formalne oblike sodelovanja gospodarstva z univerzo pa je v slovenskem
akademskem prostoru novost. Svet zaupnikov šteje 23 članov , v postopku pristopa sta dva nova
člana: vinar Marinko Rodica (Univerzitetni vinograd) in Pošta Slovenije.
Svet zaupnikov je po Statutu UP posvetovalno telo upravnega odbora univerze, ki v vlogi
programskega sveta za sodelovanje z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi svetuje in sodeluje z
UP pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne, izobraževalne in znanstvene uspešnosti.
Predsednik sveta je Igor Bavčar, predsednik Uprave Istrabenz Koper. Z vključevanjem Sveta
zaupnikov UP v načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov univerze, s povezovanjem univerze in
uporabnikov v vseživljenjski proces učenja/izobraževanja, prevzemanje soodgovornosti univerze za
razvoj regije so temelji skupnega poslanstva.
V luči teh ciljev Svet zaupnikov UP v sodelovanju z UP načrtuje vrsto projektov, med strukturnimi
dosežki in inovacijami pa bi poudarili predvsem medsebojno sodelovanje pri vzpostavitvi strukturnih
oblik vzajemnega delovanja na naslednjih področjih:
-

delovanje Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP): UIP je uredil svoje prostore in
uresničuje svojo povezovalno vlogo na projektih kot sta »Najpodjetniška ideja« in »Podjetna
Primorska« za študente, inkubiral bo nove člane, ter prispeval k dvigu na znanju temelječega
podjetništva in nastanek novih inovativnih start-up in spin-off podjetij v regiji. Inkubator je tudi
organizator d.school za študente 2. stopnje študija UP FAMNIT (Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije), UP Turistice in UP FHŠ. V prostorih UIP bo nastala
d.school delavnica, v letu 2006/07 bo pri delovanju projektnega dela sodeloval tudi Cimos
Koper, v naslednjih letih se jim bodo pridružili še drugi partnerji (Adriatic, Banka Koper, itd.).
Center za design UP bo sestavni del mreže nacionalnega centra, svetovalno vlogo pa bo
prevzela Univerza Delft (Nizozemska);

-

delovanje Konzorcija »Visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in
inovativnih tehnologij na Primorskem«: konzorcij bo spodbujal razvoj naravoslovnih in
matematičnih znanosti ter informacijskih tehnologij na območju celotne Primorske. S podporo
študijskih programov z naštetih področij na UP in na Univerzi v Novi Gorici pa si bo prizadeval,
da se projekti s spremljajočimi strukturami s področja naravoslovja, tehnike in kmetijstva
obravnavajo v sklopu razvojnih strategij države Slovenije;

-

delovanje Centra za jezike in medkulturno komunikacijo, v okviru katerega se izvaja
izobraževanje za potrebe UP in gospodarstva: tečaji tujih jezikov, prilagojeni stopnji znanja
uporabnikov in zvrsti jezika. Center je namenjen vsem študentom članic UP, njegov cilj je
razvijati večjezičnost študentov in učiteljev univerze;

-

sodelovanje med MOK Koper, Emono Obalo in Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v
okviru triletnega sporazuma o delovanju Ameriškega kotička Koper v Kopru se nadaljuje
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(neprofitna najemnina, pohištvena oprema, informacijsko opremo, knjižnični fond in publicistika,
revije in informacijske baze).

4.11.2.2 Sodelovanje članic z okoljem
V nadaljevanju navajamo dejavnosti in posamične naloge iz letnih programov dela članic UP.
Fakulteta za management Koper (UP FM)
Založništvo. UP FM ima lastno založbo, ki je zelo dejavna pri izdajanju učbenikov in drugih
študijskih gradiv v podporo izobraževalnemu delu, pri izdajanju znanstvenih in strokovnih
monografij, zbornikov domačih in mednarodnih konferenc ter znanstvenih serijskih publikacij.
V letu 2006 je bilo izdanih manj monografskih publikacij kot leto poprej, spremenilo pa se je tudi
razmerje med posameznimi kategorijami. Povečujeta se število in obseg znanstvenih monografij,
zmanjšuje pa se število študijskih gradiv, predvsem tistih manjšega obsega. Takšno gibanje števila
izdaj in obsega izdanih del načrtujemo tudi za leto 2007.
Za leto 2007 načrtujemo vključitev mednarodne znanstvene revije Managing Global Transitions v
vsaj še eno mednarodno priznano bazo. Začeli bomo tudi z dejavnostmi za vključitev revije v SSCI
indeks.
Leta 2006 smo začeli izdajati tudi novo znanstveno revijo Management. V skladu z načrtom sta bili
izdani dve številki prvega letnika, v letniku 2007 pa načrtujemo izdajo štirih številk.
Kratkoročni
prednostni cilji
Uveljavitev revije
Managing Global
Transitions v
mednarodnem
prostoru

Izvedbene naloge v
letu 2007
- izboljšanje kakovosti
izdanih člankov,
- prošnje za vključitev
revije v vse relevantne
baze

Pričakovani rezultati v
letu 2007
vključitev revije v vsaj še
eno mednarodno bazo

Predvideni viri
financiranja
- proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 5),
- drugo

Izdaja drugega letnika
revije Management in
prehod z dveh na štiri
številke letno

- zbrati večje število
kakovostnih člankov in
pospešiti obravnavo,
- prijava na razpis za
sofinanciranje
znanstvenih serijskih
publikacij

izdaja štirih številk
drugega letnika

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 5)

Povečanje števila
izdanih znanstvenih
monografij

- zbrati večje število
rokopisov in izvesti
ostrejšo selekcijo,
- prijava na razpis za
sofinanciranje
znanstvenih monografij

izdaja šestih
znanstvenih monografij

proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
– 5)
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Tabela 27: Načrt izdaje monografskih publikacij
UP FM za leto 2007
Vrsta publikacije

Število

Založba

Znanstvene monografije
Zborniki referatov z znanstvenih konferenc
Učbeniki
Zapiski predavanj
Gradiva za vaje
Druga študijska gradiva

6
3
10
10
6
6

FM
FM
FM
FM
FM
FM

Tabela 28: Načrt izdaje periodičnih publikacij
UP FM za leto 2007
Ime serije
Managing Global Transitions
Management
Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
Delovni zvezki
Exchange Students Guide
Magnet: glasilo Fakultete za management Koper
Moj čas = moja moč
Študijski vodnik

Število
zvezkov
4
4
1
3
1
3
2
1

Obseg
(strani)
416
416
64
48
32
48
288
176

Založba
UP FM
UP FM
UP FM
UP FM
UP FM
UP FM
UP FM
UP FM

Sodelovanje z okoljem. UP FM si vseskozi prizadeva za uspešno sodelovanje in komunikacijo z
javnostmi fakultete. V tej smeri bo še naprej gradila in krepila odnose s poslovno, strokovno in
lokalno javnostjo ter z visokošolskimi inštitucijami v domačem in mednarodnem okolju.
Leta 2007 namerava intenzivneje komunicirati predvsem v času informativnih dni in razpisov
dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov. Komuniciranje bo temeljilo na delu z mediji,
prenovi vsebin na spletnih straneh, oglaševanju v ključnih nacionalnih medijih in distribuciji
informativnih publikacij.
Za nekdanje študente, poslovno, strokovno in lokalno javnost bo UP FM organizirala že
tradicionalne dogodke, srečanja in konference. Za diplomante pa namerava ustanoviti tudi društvo
Alumni klub.
Iz leta v leto postopno povečuje sodelovanje z gospodarstvom na lokalni ravni. Uspešno sodeluje s
kadrovskimi službami v podjetjih, v katerih študenti opravljajo strokovno prakso. V študijski proces
pogosto vključuje tudi strokovnjake iz gospodarstva. Prek naših inštitutov in centrov vzpostavlja
povezave na področju svetovanja in izvedbe naročenih raziskav.
Povezana je z lokalnimi skupnostmi, posebej z Mestno občino Koper, ki podpira prizadevanja UP
FM za pridobitev prostorov Servitskega samostana in sodeluje z UP FM pri različnih razvojnih
projektih. Leta 2005 je prvič sklenila pogodbo z vsemi tremi obalnimi občinami, na podlagi katere je
v letu 2006 prvič izvajala projekt Mladinsko raziskovanje. Projekt je UP FM sama razširila, tako da
je k sodelovanju povabila tudi šole iz Kraške regije. Leta 2007 bo projekt izvedla drugič zapored.
V obliki sponzorstev in donatorstev priskoči UP FM na pomoč študentom UP FM, organizacijam v
lokalni skupnosti, ki se ukvarjajo z mladostniki, in učencem in dijakom v osnovnih in srednjih šolah.
UP FM dobro sodeluje tudi z drugimi visokošolskimi zavodi Univerze v Ljubljani, Univerze v
Mariboru in Univerze v Novi Gorici ter drugimi samostojnimi visokošolskimi institucijami v Sloveniji
in tujini, prek programov mobilnosti za učitelje in študente. Med drugim sodeluje v mednarodnih
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programih Interreg II, Phare in Tempus. Leta 2005 je prvič uspešno izvedla mednarodno poletno
šolo, v letu 2007 pa načrtuje že tretjo izvedbo.
Kratkoročni
prednostni cilji
Usklajena
promocijska aktivnost
(ob informativnih
dnevih in vpisih)

Konstantno
informiranje javnosti
Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno
javnostjo, študenti in
zaposlenimi

Izvedbene naloge
v letu 2007
izdaja promocijskih
publikacij

oglaševanje v
medijih
informiranje
javnosti prek spleta
in medijev
organizacija
dogodkov
podpiranje
organizacij in
mladostnikov v
lokalnem okolju
komunikacija z
diplomati

Pričakovani rezultati v letu
2007
- brošuri za dodiplomski in
podiplomski študij,
- brošura za poletno šolo,
- brošura za vseživljenjsko
izobraževanje,
- predstavitvena zloženka
oglaševanje v medijih
- posodabljanje spletnih strani
fakultete,
- sporočila za medije
- akademski ples,
- športno-družabno srečanje,
- dnevi UP FM
manjši sponzorski in
donatorski prispevki

ustanovitev Alumni kluba

Predvideni viri
financiranja
drugo (lastna
sredstva)

drugo (lastna
sredstva)
drugo (lastna
sredstva)
drugo (lastna
sredstva)
drugo (lastna
sredstva)

drugo (lastna
sredstva)

Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Kljub dodatnim zaposlitvam nepedagoškega kadra v letu 2006 Pedagoška fakulteta Koper poleg
osnove dejavnosti, to je izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela z
ustreznimi označbami iz Priloge - Standardne klasifikacije dejavnosti k Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002), ne more izvajati ostalih dejavnosti, ki
so opredeljene v Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 100/2003). Dodatno
zaposlovanje žal ne sledi povečevanju obsega dela zaradi pokrivanja vedno novih naloženih nalog
s strani različnih nalogodajalcev. V primeru odločitve o izvajanju dodatnih dejavnosti UP PEF bi bilo
potrebno pristopiti k zaposlitvi dodatnega nepedagoškega kadra, kar bi omogočalo razvoj fakultete
tudi v tej smeri. Zaenkrat se na tem področju oddaja le prostore v najem, še to za zelo omejene
skupine, saj so prostorski pogoji članice slabi že za izvajanje njene primarne dejavnosti. V zadnjem
času se pojavljajo tendence za vzpostavitev založbe UP PEF.
Pričakovani
Predvideni viri
rezultati v letu
financiranja
2007
Oddajanje prostorov
oddaja prostorov v najem za oddaja prostorov v drugo
fakultete v najem
organizacijo seminarjev,
najem
konferenc in druga
predavanja
Oblikovanje podlag za
sprejem ustreznega sklepa
oblikovane
ni finančnih posledic
vzpostavitev Založbe UP na organih UP PEF, izvedba podlage za
PEF
potrebnih vzpostavitvenih
vzpostavitev
podlag
založbe UP PEF
Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu
2007
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Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)
S ciljem izboljšanja kakovosti pedagoškega procesa UP Turistica v letu 2007 načrtuje pripravo in
izdajo naslednjih učbenikov, skript oz. delovnih zvezkov (založba UP Turistica):
Tabela 29: Načrt izdaje učbenikov, skript
in delovnih zvezkov UP Turistice v letu 2007
Avtor
Dr. Aleksandra Brezovec
Mag. Zvonko Kribel
Mag. Benčič Margareta
dr. Gordana Ivankovič
Dr. Rok Ovsenik
Dr. Rok Ovsenik
Dr. Gordana Ivankovič
Mag. Vesna Peric
Dr. Gorazd Sedmak
Dr. Ksenija Vodeb
Dr. Helena Nemec Rudež
Mag. Dejan Križaj
Dr. Mladen Knežević
Dr. Mladen Knežević

Naslov

Obseg

Komunikologija v turizmu
Informacijska in komunikacijska tehnologija v turizmu
Organizacija in tehnologija dela gostinskih
prehrambenih obratov
Uvod v poslovne finance
Potovalna industrija
Destinacijski management
Praktikum: osnove poslovnih financ v turizmu
Mreženje v slovenski turistični praksi
Management gostinskih obratov-izbrane teme
Čezmejna turistična destinacija
Ekonomika turizma
Inovativne prakse in teorije v turizmu
Multi. metode v raziskavah na podr. turizma
Inštrumenti v raziskovanjih na področju turizma

70 str.
350 str.
140 str.
120 str.
170 str.
120 str.
145 str.

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Kratkoročni
prednostni cilji
Arheološke in
arhitekturne analize in
izkopavanja
Povečati število
javnomnenjskih
raziskav za zunanje
naročnike

Povečati število tržnih
raziskav
Opravljanje raziskav za
zunanje naročnike
Razvoj podatkovne
baze in sistema GIS
Razvoj infrastrukture

Izvedbene naloge v
letu 2007
evidenca in
dokumentacija

Pričakovani
rezultati v letu 2007
vrednotenje
posameznih objektov

Predvideni viri
financiranja
evropski programi in
skladi

obnoviti letno pogodbo
s Primorskimi novicami,
pridobitev novih
naročnikov-, izvedba
javnomnenjskih
raziskav v okviru
raziskovalnih projektov
UP ZRS
povečanje raziskav

uspešna ocena
izvedenih
javnomnenjskih
raziskav za zunanje
naročnike

drugo (gospodarski
subjekti, vladne in
nevladne
organizacije,
domači in
mednarodni razpisi)

uspešna izvedba
tržnih raziskav
uspešna izvedba
raziskav
vzpostavitev osnov

drugo

pridobivanje naročnikov
vzpostavljanje
podatkovne baze
- v okviru možnosti;
nujna pridobitev novih
prostorov – kabinetov,
- pridobitev prostorov –
laboratorij in opreme
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kandidiranje na
raziskovalna sredstva

drugo (naročniki)
drugo (Word
Wildlife Fund)
proračun RS (V _
razsikovalna in
razvojna dejavnost
-11)
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Kratkoročni
prednostni cilji

Izvedbene naloge v
letu 2007
za tekoče delo,
- v okviru možnosti;
nujna pridobitev
prostorov 600 kv. M
(laboratorijskih,
pisarniških prostorov in
skladišč)

Pričakovani
rezultati v letu 2007

Predvideni viri
financiranja

4.12 Investicije in investicijsko vzdrževanje
UP je v velikem investicijskem ciklusu, s katerim poskuša za potrebe pedagoškega in
raziskovalnega procesa zagotoviti čim boljše pogoje dela za študente, pedagoške delavce in
raziskovalce.
Projekti v predlogu Dolgoročnega investicijskega načrta (v nadaljevanju IN) UP za obdobje 2007 –
2011 (na podlagi 34. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic
univerz, od leta 2004 do leta 2008 – Uradni list RS, št. 134-5834/2003) 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 Univerze na Primorskem. IN
mora biti usklajen s proračuni RS za leto 2007 in 2008, medtem ko so za leta od 2009 do 2011
ocene potrebnih sredstev investicij, ki izhajajo iz strokovnih podlag, ocen ali izdelanih dokumentov
identifikacije investicijskega programa.
Predlog Investicijskega načrta UP mora temeljiti na Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134-5834/2003), po
kateri so investicije gradnja, obnova ali nakup nepremičnin in opreme. Sredstva za investicije UP se
določijo na podlagi:
- zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti v letih 2003-2008
(Uradni list RS, št. 96/02)
- večletnega programa investicij UP, h kateremu da soglasje minister,
- zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Univerze na Primorskem iz naslova
kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP Uradni list RS št. 29/06)
- letnega programa investicij univerze (sestavni del letnega programa dela UP),
- sprejetega proračuna.
Investicijski načrt Univerze na Primorskem za obdobje od 2007-2011 (v nadaljevanju IN UP) je
razdeljen na dva dela:
- investicije v teku
- načrtovane investicije.
V njem je zabeležena tudi investicija v nov študentski dom v Kopru s 170 ležišči, čeprav bo
investicija vodena s strani MVZT.
Kratkoročni prednostni
cilji univerze
Sprejem Dolgoročnega
investicijska načrta UP

Preverba prostorskih
potreb UP in njenih

Izvedbene naloge v letu 2007
usklajevanje med potrebami članic, UP,
MVZT in lokalnimi skupnostmi za
nadaljevanje investicij v teku ter
planiranje novih investicij
naročiti novo prostorsko preverbo za
potrebe načrtovanja prostorske
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Pričakovani rezultati v letu
2007
sprejem Dolgoročnega
investicijska načrta UP na
upravnem odboru UP
izdelava dokumenta,
obravnava na Komisiji UO UP
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Kratkoročni prednostni
cilji univerze
članic
Nadaljevanje investicij v
teku

Izdelava projektne
dokumentacije

Gradnja študentskega
doma v Kopru
Investicijsko vzdrževanje

Izvedbene naloge v letu 2007
umestitve UP in njenih članic
- dokončanje Investicije ArmerijaForsterija za UP FHŠ In Rektorat UP,
- nadaljevanje in dokončanje GOI del in
montaže opreme novogradnje UP
Turistica v Portorožu,
- dokončanje investicije Ribiška šola
Piran,
- zaustavitev del na objektu CJMK v
Izoli
- novelacija Investicijskega načrta za
Armerijo-Foresterijo,
- noveliranje DIIP-ov , oziroma
posameznih gradenj UP po potrebi,
- DIIP za Servitski samostan (UP FM),
- DIIP za Muzejski trg Koper (UP PEF),
DIIP za Univerzitetni kampus Livade
prenos zemljišča z Mestne občine
Koper na UP, sodelovanje z MVZT,
pridobivanje gradbene dokumentacije
priprava programov in izvedba IV
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Pričakovani rezultati v letu
2007
za investicije ter sprejem na
UO UP
zaključitev del, priprava
finančnih podlag in rešitev ter
predaja objektov v uporabo

priprava dokumentov in
njihova potrditev na UO UP

sprejetje odločitev na ravni
MVZT, MOK in UP
IV objektov v upravljanju in
lasti UP in njenih članic v
skladu s sprejetimi programi
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4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Tabela 30: Načrt izvedbe investicij za leto 2007
Objekt

Investicija (kaj se bo delalo)

Vrednost
investicije v letu
2007 v EUR
4.512.106

Viri sredstev pri investiciji v letu 2007 (v EUR)
Lastna
MVZT
koncesija
kredit
Drugo
sredstva
472.437
0
3.142.101
897.567
0
(kredit s
poroštvom
gospodarstva)
1.961.275
0
1.870.209
834.585
0

UP in UP FHŠ
Armerija, Foresterija, Aneks 1, Titov
Trg 4

Dokončna montaža opreme.
Zaključek investicije s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja

UP Turistica
Novogradnja Portorož **

Izvajanje GOI del, nabava in
montaža opreme, zaključek
investicije s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja
Pridobitev gradbenega dovoljenja,
izvajanje GOI del
Nakup in montaža opreme

4.666.069

Gradnja se ustavi. /
Sklep UO UP
8.346
0

/

/

/

/

0

0

8.346

0

Prenos upravljavske pravice,
urejanje projektne in gradbene
dokumentacije

926.656

0

0

0

834.585

92.071

0

0

0

0

0

0

0

0

125.000

50.000

5.012.310

2.700.083

142.071

UP FAMNIT, CJMK UP
Drevored 1. maja Izola
UP ZRS
Bolniška 20, Piran,
UP FM
Servitski samostan Koper oz. v okviru
kampusa Sonček oz. druga lokacija v
Kopru
UP PEF
Novogradnja Muzejski trg Koper
UP FAMNIT, UP PINT, UP ZRS, UP ŠD,
UK UP
Kampus Livade Izola
SKUPAJ

Priprava projektne in gradbene
0
dokumentacije, urejanje lastništva
Priprava projektne in gradbene
175.000
dokumentacije (1. faza),
kandidiranje na RSS
10.288.177

2.433.712

Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta 2007 do leta 2011 še ni bil sprejet, zato predvidevamo njegovo potrditev na UO UP v letošnjem
letu.
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4.12.1.1 Investicije v teku
Projekti investicij v teku izhajajo iz veljavnega letnega programa dela UP za leto 2007, ki se na
osnovi sklepov UO UP trenutno izvaja ter proračunskimi sredstvi za leti 2007 in 2008, po podatkih in
po investicijskih postavkah, ki so posredovani z MVZT. Zaradi operativnih razlogov so nekatere
postavke (Armerija Foresterija ter Novogradnja Turistica v Portorožu) v soglasju z MVZT ter
članicama UP FHŠ in UP Turistica, prerazporejene v korist investicije v teku (AF). Korekcije se v
korist Novogradnje Turistice opravijo v letu 2007.

4.12.1.1.1 Armerija – Foresterija v Kopru
Cilj investicije je zagotoviti ustrezne in po površini zadovoljive prostore za potrebe Rektorata UP ter
UP Fakultete za humanistične študije.
Investicijo je v letu 2003 vodilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, v letu 2004 pa jo je prevzela
Univerza na Primorskem. Investicijo je univerza vodila na osnovi DIIP-a, ki ga je v letu 2003
naredilo MŠZŠ, ter Uredbe o javnem financiranju, ki je pred spremembami tega akta v decembru
2006, izhajala iz TRP-jev, potrjenih v Državnem zboru, in potrjenih letnih programih dela univerze
za področje investicij. DIIP ni bil noveliran.
Končna vrednost investicije bo 6.520.522 eur ali 1.562.577.900 SIT (brez DDV in brez upoštevanja
vrednosti zemljišča) ali 7.824.626 eur (1.875.093.480 SIT z DDV po tekočih cenah, brez
upoštevanja vrednosti brezplačno pridobljenega zemljišča)
Razlika med prvotno planiranimi sredstvi iz proračuna in končno vrednostjo gradbenih del je nastala
po izvršenem natečaju, ki je izbral idejni načrt optimalne izkoriščenosti prostora. Stroški gradnje so
se povečali zaradi podražitev gradbenih del, večje površine uporabnega prostora, večkratnih
arheoloških izkopavanj, neurejene mestne infrastrukture, restavratorskih del kulturne dediščine, ki
smo jo morali ohraniti. O razliki sredstev, ki naj bi se koristila iz kredita s poroštvom države in za
katera moramo imeti soglasje ministrstva, se bo potrebno dogovoriti v začetku leta.
Podrobno poročilo, ki ga je pripravila posebna komisija, je bilo posebej predstavljeno MVZT in UO
UP.
UP potrebuje, za zaključitev investicije v celotni vrednosti, dodatna proračunska sredstva v višini
4.512.107 eur (1.081.281.480 SIT). Z novim proračunom namreč ne moremo več računati na
sredstva iz proračunskega sklada, iz katerega smo prvotno na podlagi proračuna (iz naslova drugih
virov) predvidevali znesek v višini 73.153.000 SIT. Upoštevajoč sredstva, ki smo jih v letu 2007
prejeli iz proračuna RS za Armerijo Foresterijo (472.563 EUR ali 113.215.000 SIT), ostane še
potrebna razlika v višini 4.039.669 EUR (968.066.480 SIT), ki jo je potrebno pokriti iz drugih virov.
Ker niti rektorat UP niti UP FHŠ v tem trenutku nimata dodatnih/drugih virov za financiranje
investicije, ostaja edina možnost črpanje kredita s poroštvom po ZPUPSPP. Ta je po prvem
delilniku UP predvideval za investicijo Armerije Foresterije 2.840.360 eur (680.651.000 SIT)
sredstev iz naslova kredita. Navedeni znesek je potrebno v skladu z odločitvijo pristojnih organov
UP in MVZT povišati za dodatnih 1.199.363 eur (287.415.480 SIT). Kljub sprejetemu sklepu UO
UP, se MVZT s tako prerazporeditvijo ne strinja. UP je zato pripravila nov predlog, ki predvideva
najetje kredita v sodelovanju s Svetom zaupnikov v znesku 897.567 EUR pod ugodni mi pogoji (18.
letno odplačevanje z dvoletnim moratorijem in poroštvom Istrabenza). Pri tem moramo dodatno
upoštevati tudi znesek za plačilo zamudnih obresti, ki jih bodo terjali izvajalci zaradi neplačanih
računov, kar bi ta dolgoročni kredit zvišalo na zaprošeno 1.152.278 EUR. Razliko 3.142.390 EUR
za dokončno finančno pokritje AFje potrebno zagotoviti iz sredstev kredita s poroštvom države.
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4.12.1.1.2 Novogradnja Turistica – Portorož
Neposredni cilj investicije v Portorožu (v neposredni bližini Študentskega doma Portorož) je za
potrebe UP Turistice zagotoviti ustrezne prostore za izvajanje prenovljenih študijskih programov in
raziskovanja na področju turizma. Investicija v vrednosti 6.088.349 eur (1.459.012.000 sit) bo
financirana iz državnega proračuna 3.355.620 eur (804.141.000 sit), kredita UP s poroštvom države
1.870. 209 eur (448.177.000 sit) ter lastnimi sredstvi UP Turistice 826.513 eur (206.694.000 sit).
Zaključek investicije je predviden v letu 2008. Preselitev v nove prostore na začetku akademskega
leta 2007/08.
4.12.1.1.3 Drevored 1. maja v Izoli CJMK UP
Glede na stališče MVZT in Upravnega odbora o umestitvi CJMK v ta objekt, kljub podanim
soglasjem Občine Izola, da bi ta investicija bila namenjena sedežu UP FAMNIT, se gradnja tega
objekta ustavi.
Investicija je bila predvidena že leta 2005 in je takrat prejela proračunska sredstva v višini 50 mio
SIT. Izvajalec je bil že izbran, pogodba ni bila podpisana.
Ker MVZT ne odobrava najem kredita za potrebe te investicije je UO UP na 22. redni seji dne
4.6.2007 sprejel sklep o zaustavitvi gradnje. Sredstva kredita za ta projekt se prerazporedijo na
druge načrtovane investicije.
4.12.1.1.4 Bolniška 20, Piran
UP ZRS je za potrebe Inštituta za dediščino Sredozemlja adaptiral objekt stare Ribiške šole na
naslovu Bolniška 20 v Piranu.
V prihodnjem letu je predviden nakup opreme (pohištva) v višini 8.345 EUR (2.000.000 SIT).
4.12.1.2 Načrtovane investicije
4.12.1.2.1 Servitski samostan v Kopru (UP FM)
Za potrebe UP Fakultete za management je predvideno, da bo UP od MVZT prejela v upravljanje
objekt Servitskega samostana za katerega je predvidena investicija z adaptacijo, sanacijo,
rekonstrukcijo in delno novogradnjo. UP FM načrtuje pridobitev sredstev iz proračuna RS,
Evropskih strukturnih skladov Ministrstva za kulturo ter lastnih sredstev UP FM. Investicija naj bi se
pričela v letu 2007 in zaključila 2010.
Za leto 2007 je vrednost investicije načrtovana v višini 926.656,65 EUR (222.064.000 SIT). V
proračunu RS za leto 2007 ni predvidenih sredstev za obnovo Servitskega samostana, ima pa UP
FM predvidena lastna sredstva v višini 834.585,21 EUR (200.000.000 SIT), zato je UP FM zaradi
možnosti kandidiranja na razpisih za evropska sredstva, namenjena lastna sredstva pripravljena
investirati že leta 2007 v višini 459.022 EUR (110.000.000 SIT). Preostali del načrtovane izvedbe
investicijskih del v letu 2007 bo zapadel v plačilo leta 2008.
DIIP UP FM je v obravnavi na komisiji za oceno dokumenta identifikacije.
Pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije je UP FM vložila poziv k oddaji ponudbe za razpis in
izvedbo javnega natečaja za pridobitev najprimernejše rešitve za prenovo Servitskega samostana
in Pionirskega doma.
4.12.1.2.2 Novogradnja Muzejski trg Koper (UP PEF)
Zaradi iskanja trajne rešitve in v želji po ohranitvi sedeža UP Pedagoške fakultete v mestu Koper, z
opustitvijo prostorov stare Osnovne šole Janka Premrla – Vojka Koper, je nastal predlog, da bi
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lahko ta prostor zaradi lokacije in površine ustrezal novemu poslopju fakultete. Tudi Mestna občina
Koper si želi ohraniti na Muzejskem trgu izobraževalno dejavnost. Tako je bil izveden javni natečaj
Mestne Občine Koper za novo podobo Muzejskega trga, ki vključuje tudi za izobraževanje
namenjene stavbe. Vse navedeno je tako Mestno občino Koper, Univerzo na Primorskem in
Pedagoško fakulteto Koper pripeljalo do podpisa Pisma o nameri za gradnjo nadomestnega objekta
za potrebe Pedagoške fakultete Koper na Muzejskem trgu v Kopru dne 12. julija 2006.
DIIP je bil s strani UP PEF že posredovan v obravnavo komisiji za oceno dokumenta identifikacije.
4.12.1.2.3 Univerzitetni kampus Livade v Izoli
Univerzitetni kampus Livade predstavlja novogradnjo na območju Livade v Izoli. Konkretno gre za
izvajanje kompleksnega projekta gradbeno obrtniških in instalacijskih del, zunanje ureditve ter
nakup in namestitev opreme. Univerzitetni kampus je bil s sklepom 1. seje sveta Južno primorske
regije, dne 10.2.2007 vključen v Regionalni razvojni program Južne primorske za obdobje 20072013.
Površino objekta(ov) smo pridobili na podlagi preučitve prostorskih potreb posameznih članic
Univerze na Primorskem, ki bodo tvorile jedro kampusa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UP FAMNIT, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UP PINT, Primorski inštitut za naravoslovne in tehniške vede
UP ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče
UP ŠD, Študentski domovi,
UK UP, enota Univerzitetne knjižnice
UIP, enota Univerzitetnega inkubatorja

Skupna potrebna neto površina kampusa (s komunikacijami) je ocenjena na 36.500 m2. Ocena
skupne vrednosti investicije 38.382.744 EUR (9.198.040.742 SIT). Občina Izola je po pogodbi št.
37865-05/06 univerzi brezplačno prenesla 10.000 m2 zemljišča v višini 1.391.017,15 EUR
(333.343.350 SIT), vrednost komunalnega prispevka za predmetno površino znaša 899.246,79
EUR (215.495.500,00 SIT). S pogodbo št. 37865-04/06 je Občina Izola podelila stavbno pravico za
preostalih 23.109 m2 zemljišča za dobo 99 let od sklenitve pogodbe. Investicija naj bi se izvajala
fazno in od 2007 financirala iz Evropskih strukturnih skladov in sredstev Konzorcija, zaključila pa naj
bi se leta 2011. Financiranje v letu 2007 bo izvedeno iz sredstev UP ZRS (125.000 EUR) in
Konzorcija (50.000 EUR), priliv sredstev iz sklada za regionalni razvoj v višini 1.000.000 EUR
(239.640.000 SIT) predvidevamo v letu 2008, ko bo zapadel v plačilo pretežni del načrtovanih
investicijskih del.
Pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije je vložen poziv in tudi opravljen razpis in izvedbo
javnega natečaja za pridobitev najprimernejše rešitve. Razpis je bil zaključen 8.12.2006. Izbrana je
bila arhitekturna rešitev avtorjev Gregorič – Dekleva. Pripravljen je DIIP, ki predvideva gradnjo
kampusa v več fazah.
4.12.1.2.4 Študentski dom Koper
UP bo v sodelovanju z MOK, ki se je s pismom o nameri zavezala zagotoviti zemljišče, ter z MVZT,
ki bo v letu 2008 investitor za gradnjo študentskega doma s 170 ležišči, v letu 2007 koordinirala
postopke za pridobitev potrebne projektne in gradbene dokumentacije. Hkrati bo proučila tudi
možnosti, da v skladu s principi javno zasebnega partnerstva preveri izvedljivost hkratne gradnje
dodatnega študentskega doma s 130 ležišči na isti lokaciji.

4.12.2 Nakup opreme
V tabelah v nadaljevanju je predstavljen načrt nakupa opreme za leto 2007:
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Zaporedna
št.

Št. prioritete

Tabela 31: Načrt nakupa opreme za leto 2007

Oprema

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

Rektorat UP
2

1. Oprema pohištvo

Za potrebe
rektorata

533

533

0

0

1

2. Računalniška
oprema

Za potrebe
rektorata

9.598

9.598

0

0

3

3. Uničevalec
dokumentov

Za potrebe
rektorata

90

90

0

0

4

4. Strojna in
programska
oprema za
izposojo knjig
5. Opremadrugo
pohištvo
6. Drugo (lestev,
sistem za
zaklepanje
drsnih vrat)
Skupaj

Oprema za
potrebe AK
UP

1.914

0

0

1.914

Oprema za
potrebe AK
UP
Oprema za
potrebe AK
UP

83

0

0

83

250

0

0

250

12.468

10.221

4

1. Prenosni PCji

8.345

1.752

0

6.593

5

2. Laserski
printer

2.504

1.252

0

1.252

7

3. DVD –RW

417

0

0

417

6

4. Gsm - aparati

836

251

0

585

1

5. Pohištvena
oprema(kovin
ska omarareferat, koši
za smet
zunanji, korita
za rože,

Pedagoški
namen in
raziskovalni
namen
Pedagoški in
raziskovalni
namen
Pedagoški
namen
Pedagoški
namen +
strokovne
službe
Pedagoški
namen +
strokovne
službe

7.040

4.928

0

2.112

6

5

0 2.247

UP FHŠ
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2

6.

2

7.

8

8.

9

9.

3
2

Oprema

notranje
žaluzije, mize,
omarice v
knjižnici za
oblačila,
škatle oziroma
podstavke za
PCje, voziček
za prevoz
blaga,
obešalniki,
drugo )
Informatizacija
splošno
(SPSS, GISnadgradnja,
VIS –
nadgradnja,
jezikovni
korpusi, eslovarji,
drugo)
Računovodski
in kadrovski
program
Sistem za
simultano
prevajanje –
analogni**
LCD televizija

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

Pedagoški
namen

8.346

1.252

0

7.094

Strokovne
službe

4.173

0

0

4.173

Pedagoški
namen

33.383

0

0

33.383

Pedagoški
namen
10. Zvočniki za
Pedagoški
predavalnice
namen
11. Mrežni nadzor Pedagoški
serverjev
namen +
strokovne
službe
Skupaj

1.878

0

0

1.878

1.669

501

0

1.168

1.461

219

0

1.242

70.052

10.155

0

59.897

UP FM

1

Prenova
1 strežniškega
prostora

2

2

Optično
omrežje

Urediti
prostore s
strežniško
opremo in
dodatno
varovanje
Povezati dve
lokaciji z
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12.519

0

0

12.519

4.173

0

0

4.173

2

2

1

2

1

2

2

2
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Oprema

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

optičnim
omrežjem in
vzpostaviti
EDUROAM
omrežje na
lokaciji Trg
Brolo 12
Menjava
Mrežni
3
opreme zaradi
tiskalniki
obrabe
Sodobna
4 Video oprema urejenost
učilnic
Zamenjava
Posodobiti
delovnih
računalniško
5 postaj v
opremo
knjižnici in
namenjeno
čitalnici
študentom
Prenosni
računalniki,
Nakup
namenjeni
6 prenosnih
strokovnim in
računalnikov
pedagoškim
službam
Nakup in
postavitev
Arhiviranje
7 sistema za
podatkov
arhiviranje
podatkov
Zamenjava
Zamenjava
dotrajane
obrabljene
8
strežniške
strežniške
opreme FM
opreme
UČILNICA
Nabava in
Strežnik za
namestitev
9
OLAP
strežnika za
OLAP
Nabava in
inštalacija
Podatkovne
novih
11
baze
podatkovnih
baz
Programska
oprema za
Programska
12
pedagoške in
oprema
nepedagoške
sodelavce
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Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

2.086

0

1.293

793

8.346

0

5.175

3.171

27.959

0

5.592

22.367

8.346

0

5.175

3.171

12.519

0

7.762

4.757

2.086

0

1.293

793

8.346

0

5.175

3.171

8.346

0

668

7.678

2.086

0

1.293

793

Zaporedna
št.

Št. prioritete

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

Oprema

1

13 Office

1

14

Oprema za
učilnice

1

15

Hlajenje in
ogrevanje

1

16

2

Pisarniška
oprema
Mobilni
17 telefoni in
ostalo
Skupaj

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

Nakup licenc
za pisarniško
delo za
pedagoške in
nepedagoške
sodelavce
Sodobna
oprema učilnic
Ureditev
prostorov za
knjižnici
Pohištvo in
oprema
Dostopnost
zaposlenih

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

20.865

0

0

20.865

21.908

10.297

0

11.611

5.425

0

0

5.425

21.032

0

0

21.032

6.468

0

0

6.468

172.510

10.297

33.426

128.787

UP FAMNIT
1

1 Delovna
postaja
s pripadajočo
opremo

Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)

5.369

5.369

0

0

2

2 Strežnik z vso Individualno
pripadajočo
znanstveno
opremo
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
3 Patch panel
Individualno
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
4 Omrežno
Individualno
stikalo
znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev
in asistentov
(IRD)
5 Brezprekinitve Individualno
no napajanje znanstveno
raziskovalno
delo učiteljev

290

290

0

0

124

124

0

0

680

680

0

0

1.031

1.031

0

0

3

4

5
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Oprema

6

6 Rack omara

7

7 Prenosni
računalnik

8

8 Digitalni
fotoaparat

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

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

Skupaj

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

704

704

0

0

1.393

1.393

0

0

291

291

0

0

0

0

9.882

9.882

UP PEF
1

3

1

2

Oprema –
1 šolska učila,
oprema učilnic
Oprema 2 drugo
pohištvo
Računalniška
oprema
3

Drugofotokopirni
4
stroj, rezalnik
za papir
Skupaj

Pedagoška
oprema

13.800

3.781

0

10.019

Druga oprema

4.000

1.120

0

2.880

Pedagoška,
raziskovalna
in druga
oprema
(vključno z
opremo
nabavljeno iz
sredstev IRD)
Skupna raba

26.000

9.282

2.600

14.118

5.500

1.540

0

3.960

49.300

15.723

2.600

30.977

25.037

5.007

0

20.030

25.037
50.074

5.007
10.014

0
0

20.030
40.060

UP Turistica
1
3

1 Računalniška
oprema
3 Drugo
Skupaj

pedagoška
dejavnost.
drugo
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Oprema

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

UP VŠZI
1

2

3

4

5

1 Oprema za
objekt

Elektro in
strojne
instalacije,
šolska učila,
ipd.
1 Računalniška Nadgradnja
oprema
sistema VIS,
nakup strojne
opreme in
licenc za
tekoče
upravno
poslovanje
šole in
nemoten
pedagoški
proces.
2 Laboratorijska Za potrebe
oprema
raziskovalne
in pedagoške
dejavnosti
šole
3 Medicinska
Za nemoten
oprema in
potek
druga
študijskega
študijska
oz.
oprema
pedagoškega
procesa,
posebno za
dopolnitev
opreme v
dislocirani
enoti Nova
Gorica,
dodatna
oprema
specialne
učilnice za
dietetiko.
4 Pohištvena
Za potrebe
oprema
zaposlenih in
zaradi
povečanja št.
študentov.
Skupaj
UP ZRS

130

6.259

0

0

6.259

23.856

0

0

23.856

9.326

0

560

8.766

14.605

10.370

0

4.235

4.172

0

0

4.172

58.218

10.370

560

47.288

1

2

3

4

5
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Oprema

1 Oprema
laboratorija za
genetske
raziskave
2 Oprema za
informatizacijo
in digitalizacijo
AV zbirk
podatkov
3 Telemetrični
merilni sistem
za diagnostiko
srčne in
živčnomišične
aktivnosti
4 Oprema za
raziskave in
kulturne
dediščine
5 Raziskovalna
oprema

Namen
opreme

Vrednost
opreme v letu
2007 v EUR

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji v letu 2007
(v EUR)
MVZT
ARRS
Drugo

raziskovalna
oprema za
laboratorij
ISKO in IBŠ
raziskovalna
oprema za
inštitut IZŠ

50.922

0

25.461

25.461

23.419

0

11.710

11.710

raziskovalna
oprema za
laboratorij
IKARUSA

50.492

0

20.702

29.790

Raziskovalna
oprema za
IDS

46.003

0

20.241

25.762

Raziskovalna
oprema za
korpusne
jezikovne
analize

15.919

0

7.800

8.119

186.755

0

85.914

100.842

89.801

0

44.002

45.799

89.801

0

44.002

45.799

2.921

0

0

2.921

1.400

0

0

1.400

4.321

0

0

4.321

703.382

76.662

166.502

460.218

Skupaj
UP PINT
Mobilna
integrirana
vzorčevalno
metereološka
postaja
Skupaj

Raziskovalna
oprema

UP ŠD
1

12

1 Posteljnina za Zagotavljanje
ŠD Portorož
ustreznih
bivalnih
pogojev in
higienskega
minimuma
2 Nakup
Za nemoteno
službenega
delovanje
vozila
dejavnosti
študentskega
doma
Skupaj
Skupaj UP
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V okviru rektorata UP je predvidena tudi nabava opreme za potrebe vzpostavitve informatizacije
univerze, ki je opredeljena v poglavju 4.7. – Upravne naloge univerze pod točko 4.7.2. –
Informatizacija univerze.
UP ŠD predvidena nakup službenega vozila na podlagi finančnega najema, ki je v tabeli prikazan v
deležu obrokov, ki zapadejo v plačilo v letu 2007. Celotna ocenjena vrednost nakupa znaša 12.883
EUR.
4.12.3 Investicijsko vzdrževanje
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje nepremičnin in opreme, tako da se poveča njihova
vrednost ali doba uporabe.

Št. prioritete*

Zaporedna
številka

Tabela 32: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin
in opreme za leto 2007

1

1.

1

1

1

2
1

2

3

4
5
1
2

Opis in vrsta del

Zamenjava klimatske
naprave v sistemskem
prostoru
2. Dokončanje sistema
protivlomne zaščite in
nadzora dostopa v
prostore RIC UP
3. Dopolnitev modulov
brezprekinitvenega
električnega napajanja
4. Avtomatizacija sistema
ogrevanja (namestitev
kalorimetrov RIC UP)
5. Obrtniška vzdrževalna
dela
6. Zamenjava vhodnih vrat
v stavbo-uvedba
sistema varnostne
kartice
7. Adaptacija-obnovitev
WC ženski/moški-III.
nadstropje
8. Zamenjava oken v veliki
predavalnici-III.
nadstropje
Obnova prostorov za
9.
arhiviranje
10. Obnova WC prostorov
11. Beljenje predavalnic in
kabinetov
12. Brušenje in lakiranje

Članica

Vrednost
v letu
2007 v
EUR

Viri sredstev v letu 2007 (v
EUR)
MVZT

Lastni
viri

Drugo

Rektorat
UP

1.461

1.461

0

0

Rektorat
UP

1.461

1.461

0

0

Rektorat
UP

1.669

1.669

0

0

Rektorat
UP

626

626

0

0

Rektorat
UP
UP FM

501

501

0

0

14.605

7.303

7.302

0

UP FM

25.038

12.519

12.519

0

UP FM

21.699,

10.850

10.849

0

UP FM

9.180

9.180

0

0

UP FM
UP PEF

3.338
3.500

3.338
3.500

0
0

0
0

UP PEF

4.600

4.600

0

0
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Opis in vrsta del

parketa v predavalnicah
in kabinetih
Klimatizacija
predavalnic
Sanacija drugega dela
strešne kritine
Obnova strehe objekta
Garibaldijeva 18
Beljenje vseh prostorov
objekta Garibaldijeva 1
Obnova oken, vrat,
sanitarij, tlakov v
nekaterih prostorih
Garibaldijeve 18
Vzdrževanje analitske
opreme Laboratorija za
preizkušanje oljčnega
olja
Vzdrževanje opreme v
laboratoriju IKARUSA
Sanacija tlakovane poti
pred ŠD Portorož

0

UP PEF

58.500

58.500

0

0

UP ZRS

7.000

7.000

0

0

UP ZRS

4.000

4.000

0

0

UP ZRS

9.000

9.000

0

0

UP ZRS

18.000

18.000

0

0

UP ZRS

2.000

2.000

0

0

UP ŠD

835

835

0

0

UP ŠD

8.346

8.346

0

0

UP ŠD

6.259

6.259

0

0

UP ŠD

18.778

18.778

0

0

UP ŠD

1.669

1.669

0

0

UP ŠD

835

835

0

0

UP ŠD

6.259

6.259

0

0

UP ŠD

11.684

11.684

0

0

UP ŠD

1.043

1.043

0

0

UP ŠD
29. Postavitev
termostatskih ventilov in
hidravlično

6.259

6.259

0

0

1

15.

2

16.

3

17.

4

18.

5

19.

4

20.

2

21. Postavitev prosojnega
nadstreška nad teraso
pred garsonjerami,
ločitev teras, postavitev
poti iz betonskih plošč
22. Postavitev kolesarnice
pred ŠD Portorož
23. Sanacija strehe in
žlebov v ŠD Portorož
24. Zamenjava elementov
prisilnega
prezračevanja,
kopalniških ventilatorjev
25. Delna zamenjava
kopalniških in kuhinjskih
armatur
26. Sanacije cisterne za
ELKO
27. Zamenjava hodniških in
stopniščnih oken
28. Klimatizacija fitnesa

1
1
2
1

Drugo

0

14.

1

Lastni
viri

20.900

1

1

MVZT

20.900

13.

1

Viri sredstev v letu 2007 (v
EUR)

UP PEF

3

2

Članica

Vrednost
v letu
2007 v
EUR
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Opis in vrsta del

Članica

Vrednost
v letu
2007 v
EUR

Viri sredstev v letu 2007 (v
EUR)
MVZT

Lastni
viri

uravnoteženje
ogrevalnega sistema v
A traktu
UP ŠD
1
30. Klimatizacija sob v
7.929
7.929
0
zadnjem nadstropju
UP ŠD
2
31. Oprema garsonjer
20.030
20.030
0
UP ŠD
1
32. Beljenje hodnikov s
5.007
5.007
0
pralno barvo
UP ŠD
3
33. Sanacijo tlakov po
8.346
8.346
0
sobah in hodnikih po
prioritetni listi
Skupaj
310.357
279.687
30.670
Opomba: »Številka prioritete« pomeni številko kriterija za izbor investicijsko vzdrževalnih del.

Drugo

0
0
0
0

0

UP FM načrtuje izvedbo investicijskega vzdrževanja tudi iz načrtovanih sredstev za raziskovalno in
razvojno dejavnost. Investicijsko vzdrževanje iz tega naslova v gornji tabeli ni zajeto.
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5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
5.1

Kadrovska politika

5.1.1

Rektorat UP

Kratkoročni prednostni cilji
Postavitev organiziranosti rektorata
UP skladno s sistemizacijo delovnih
mest

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

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

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

Oblikovanje in sprejem internih izvedbenih
aktov:
- Pravilnik o organiziranosti organizacijskih
enot univerze,
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju
rektorata UP
- izvedba nadomestnih zaposlitev:
o svetovalec za pravne zadeve,
o vodja kabineta rektorja,
- redna zaposlitev delavke (prej zaposlene
preko programa javnega dela):
o pripravnik v kabinetu rektorja,
- nova zaposlitev (realizacija ene od prvotno
treh načrtovanih):
o svetovalec za investicije (od
1.7.2007)
- oblikovanje in sprejem internih izvedbenih
aktov:
o Pravilnik o napredovanju na
delovnem mestu delavcev UP,
o koordinacija pri oblikovanju
prenovljenih Meril za izvolitve v
naziv visokošolski učitelj, znanstveni
delavec in sodelavec UP,
o oblikovanje navodil za ugotavljanja

formalizacija organiziranosti,
urejenosti postopkov in delovanja
rektorata unvierze

ni finančnih posledic (redne
naloge strokovne službe
rektorata UP)

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

- proračun RS (I - Študijska
dejavnost – 1-3, 4a),
- proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost – 1-3, 10),
- drugo

- zagotavljanje enotnih podlag
urejenosti delovnih razmerij na
ravni UP,
- racionalizacija delovnih nalog
oz. skupnih nalog na ravni
univerze,
- večja produktivnost in kvaliteta
izvajanja skupnih nalog in pretok
informacij,

ni finančnih posledic (redne
naloge strokovne službe
rektorata UP)
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Kratkoročni prednostni cilji

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

Skrb za razvoj kadrov

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

delovne uspešnosti zaposlenih na
vodstvenih delovnih mestih podlagi
nove delovne zakonodaje
- vzpostavitev kadrovsko-informacijskega
sistema – vzpostavitev skupne programske
opreme za vodenje kadrovske evidence

- zagotavljanje ustrezne podpore
članicam (predvsem v
strokovnem delu in odzivnem
času),
- hitrejše in lažje zbiranje
podatkov, možnost kakovostne
analize podatkov
- izboljšanje pretoka inforamcij
med strokovnimi službami na
rektoratu UP in službami na
članicah,
- ustvarjanje produktivne delovne
klime

- izvajanje rednih kolegijev/sestankov za
pretok informacij med vodstvom univerze in
strokovnimi službami,
- izvajanje rednega posredovanja strokovnih
informacij članicam UP,
- realizacija skupnih akcij namenjenih
druženju, spoznavanju delavcev in
izboljšanju timskega dela
Izobraževanja delavcev:
- na nacionalnem nivoju (novosti
zakonodaje),
- na institucionalnem nivoju (interni programi
izobraževanja),
- na osebnem nivoju (lasten razvoj
posameznika)
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- zagotoviti strokovno
usposobljenost strokovnih
delavcev za izvajanje sprememb
zakonodaje,
- zagotavljanje pravilnosti
delovanja UP,
- zagotavljati ustrezno strokovno
pomoč in navodil za članice

Predvideni viri financiranja

ni finančnih posledic (redne
naloge strokovne službe
rektorata UP)

- proračun RS (I - Študijska
dejavnost – 4),
- drugo
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Komentarji oz. obrazložitve:
Uspešno in učinkovito delo rektorata UP je v veliki meri odvisno od kakovostnega dela strokovnih in
podpornih služb tajništva univerze, hkrati te službe omogočajo kontinuiteto delovanja rektorata in
članic. Za leto 2007 smo si zastavili naslednje kratkoročne prednostne cilje, ki jih bomo financirali
v glavnem iz proračunskih sredstev in iz sredstev za izvajanje skupnih nalog univerze:

-

postavitev formalne urejenosti in organiziranosti rektorata univerze;
okrepitev oz. zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture rektorata, kar pomeni zapolnitev
prostih delovnih mest, ki so posledica fluktuacije delovne sile in realizacija le ene nove
zaposlitve, in sicer za zagotovitev dodatne strokovne pomoči na področju investicij,

-

zagotavljati ustrezno podporo članicam ter izvajanje nalog in obveznosti na nacionalnem nivoju.
Pri tem ostaja primarni cilj informatizacija na kadrovskem področju (vzpostavitev skupne
programske opreme za vodenje kadrovske evidence in po možnosti tudi nadgradnja s
programsko opremo za vodenje plač), ki je ostala nerealizirana iz lanskega leta;

-

skrb za lasten razvoj kadrov in skrb za ugodno delovno klimo ter sodelovanje med in s
članicami.

Temeljne izvedbene naloge v letu 2007 rektorata UP so naslednje:
1. Postavitev organiziranosti
Na ravni rektorata UP je potrebno sprejeti dva notranja izvedbena akta zaradi postavitve temeljev
sprememb v organiziranosti rektorata UP, in sicer Pravilnik o organiziranosti organizacijskih enot
univerze ter Pravilnik o organiziranosti in delovanju rektorata UP.
2. Skrb za razvoj kadrov in za ugodno delovno klimo med članicami in s članicami
Rektorat UP se zaveda svojega poslanstva; zagotavljanje ustrezne podpore članicam v strokovnem
in administrativnem delu ter izvajanje nalog organov univerze in njihovih delovnih teles ter
obveznosti do ustanovitelja, zato smo si tudi letos zastavili naslednje cilje:
a) na ravni UP:
-

-

-

načrtuje se sprejetje pomembnega akta s področja delovnih razmerij na ravni UP, in sicer
Pravilnika o napredovanju delavcev na univerze, ki bo zagotovil vzpostavitev enotnega
sistema napredovanja delavcev na UP (realizacija sprejetja splošnega akta je bila
predvidena za leto 2006, vendar se je zaradi vzporednega postavljanja novega sistema
plač v javnem sektorju, podzakonskih aktov ter kolektivne pogodbe za javni sektor
zamaknila v začetek leta 2007),
oblikovanje navodil za izvajanje novega sistema nagrajevanja oz. ugotavljanja delovne
uspešnosti zaposlenih na vodstvenih delovnih mestih na podlagi nove delovne zakonodaje
(Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije),
obnova meril in navodil za izvolitve v pedagoške in raziskovalne nazive v skladu s
spremenjneo zakonodajo in cilji UP,
ustvarjanje ugodne klime z namenom krepitve medsebojnih odnosov (sklicevanje delovnih
sestankov in strokovnih kolegijev) za vse delavce Univerze,
postavitev protokola o posredovanju strokovnih informacij članicam UP.

b) na ravni rektorata UP:

-

skrb za lasten razvoj: izobraževanje kadrov; ažurno spremljanje novosti na področju
zakonodaje za področje visokega šolstva, izobraževanja, zaposlovanja in s finančnega
področja s sodelovanjem strokovnih delavcev na različnih seminarjih, delavnicah in drugih
oblikah izobraževanja, kot tudi s samoizobraževanjem strokovnih delavcev,
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-

izvajanje rednih kolegijev/sestankov za pretok informacij med vodstvom univerze in
strokovnimi službami,
graditi na timskem delu, ki temelji na realizaciji skupnih akcij namenjenih druženju, in
spoznavanju delavcev.

3. Nadaljnje izvajanje tekočih nalog s kadrovskega področja
Naloge s kadrovskega področja zajemajo:
-

izvajanje kontrole postopkov s področja delovnopravnih razmerij (razpisi prostih delovnih mest,
izvajanje postopkov sklepanja delovnih razmerij, sklepanje pogodb o zaposlitvah in drugih
postopkov izvajanja pravic in obveznosti delodajalca do zaposlenih),

-

spremljanje kadrovske evidence zaposlenih na UP. Načrtujemo, da bo področje vodenja
kadrovske evidence na ravni univerze v letu 2007 tudi dokončno podprto z ustrezno
programsko opremo, kar spada med prioritetne naloge vseh kadrovski služb na univerzi.

-

izvajanje pretoka informacij o novostih ter izvajanje korespondence med članicami in
ministrstvom ter drugimi sodelujočimi institucijami;

-

zagotavljanje koordinacije in skrbništva nad delom delovnih skupin, imenovanih za pripravo
splošnih aktov s področja delovne zakonodaje. S slednjega področja je potrebno izpostaviti
najpomembnejši nalogi, in sicer: dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest
na UP ter sprejetje Pravilnika o napredovanju delavcev na delovnem mestu, ki bo zagotovil
vzpostavitev enotnega sistema napredovanja delavcev na UP.

Prav tako načrtujemo oblikovanje in sprejemanje nekaterih drugih splošnih aktov in enotnih
obrazcev s področja delovnih razmerij, ki naj bi pripomogli k večji integraciji dela na ravni UP
(Pravilnik o postopkih sklenitve delovnega razmerja na UP, itd.); načrtuje se sprejem oz. uskladitev
nekaterih splošnih aktov s področja delovnih razmerij, katerih sprejem je pogojen z uveljavljanjem
nove zakonodaje, načrtuje se sprejem internega akta, ki bo podrobneje definiral organiziranost in
delovanje rektorata (Pravilnik o organiziranosti in delovanju rektorata).
4. Načrtovane skupne naloge skladno s 23. členom Statuta UP
Med pomembnejšimi in obsežnejšimi nalogami bo vzpostavitev kadrovsko-informacijskega sistema
kadrovske evidence zaposlenih na UP. Glede na to, da v letu 2005 načrtovana vzpostavitev
skupnega informacijskega sistema ni bila realizirana, je bila dejavnost kadrovske službe zaradi
odsotnosti kadrovsko-informacijskega sistema v tem delu ohromljena.
V letu 2007 bo ena od prioritetnih nalog, še nerealizirana (iz leta 2006), informatizacija na
kadrovskem področju, ki vključuje vzpostavitev skupne programske opreme za vodenje kadrovske
evidence. Pri vzpostavljanju skupne programske opreme, ki bo prioritetna naloga RUC UP-a, bo v
vsebinskem delu vključena tudi kadrovska služba UP in kadrovske službe članic UP. Ob aktivnostih,
ki so na tem področju že potekale v letu 2004, 2005 in 2006, bo potrebno v letu 2007 dodatno
uskladiti potrebe in posebnosti članic UP ter vključevati novosti na področju delovne zakonodaje,
zakonodaje javnega sektorja in visokega šolstva ter raziskovanja.
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5.1.2

Članice univerze

5.1.2.1 Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)

Kratkoročni prednostni cilji
Uvedba informacijske podpore
skupnim delovnim procesom
univerze in članic

Pomlajevanje kadra s spodbujanjem
zaposlovanja in razvoja mlajšega
pedagoškega kadra

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

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

- poenotenje in poenostavitev poslovanja
(hitrejše in bolj pregledno posredovanje
podatkov),
- racionalizacija dela in povečanje
učinkovitosti strokovnih služb
- pomlajevanje kadra:
o habilitacija desetih asistentov in
desetih docentov,
o zaposlitev treh asistentov s krajšim
delovnim časom (povprečje 50%),
o zaposlitev sedmih docentov s
krajšim delovnim časom (povprečje
55%);
- razvoj kadrov:
o deset neposrednih prehodov
visokošolskih sodelavcev na
doktorski študij,
o šest zaključenih doktoratov
znanosti;
- povečanje števila redno zaposlenega
pedagoškega kadra

- nove izvolitve v naziv asistentov in
docentov,
- zaposlovanje mlajšega
pedagoškega kadra,
- usmerjanje razvoja mlajšega
kadra s strani predstojnikov
študijskih programov,
- spodbujanje enovitega prehoda na
doktorski študij visokošolskih
sodelavcev vpisanih na magistrske
študijske programe oziroma
magistrov znanosti k vpisu
doktorata znanosti
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- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-3, 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
- proračun RS - (I - Študijska
dejavnost - 1-3, 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
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Kratkoročni prednostni cilji
Povečati število (oz. delovno
obveznost) nepedagoškega kadra
skladno z načrtovanim povečanjem
pedagoške dejavnosti (novi študijski
programi in novi študenti,
oblikovanje in izvajanje programov
vseživljenskega učenja)

Racionalizacija študijskega procesa
in poslovanja

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007
- večja organiziranost nove knjižnice
fakultete, oblikovana strategija razvoja
nove knjižnice, kakovostnejše in
številčnejše storitve knjižnice,
- vzpostavitev in konsolidacija kadrovske
službe z dvema delavkama,
- vzpostavitev in konsolidacija službe za
mednarodno sodelovanje in oblikovanje
strategije razvoja na tem področju
- zagotavljanje kontinuranega in
kakovostnega dela v strokovnh službah

- zaposlitev bibliotekarke (vrnitev
delavke iz porodniškega dopusta),
- 1/2 zaposlitev strokovne-ga
sodelavke-ca na področju
kadrovskih zadev (povečanje
delovne obveznosti zaposlenega
delavca-ke),
- 1/2 zaposlitev strokovne-ga
sodelavke-ca na področju
mednarodnih zadev,
- zaposlitev strokovne-ga
sodelavke-ca na področju pravnih
zadev
izvedba postopkov reorganizacije
študijskega procesa v skladu s
sprejetimi normativi in programom
racionalizacije

zmanjšanje neposredne pedagoške
obveznosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

Predvideni viri financiranja
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-3, 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

- proračun RS - (I - Študijska
dejavnost - 1-3, 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe

5.1.2.2 Fakulteta za management Koper (UP FM)
Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

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

razpisati ustrezno število delovnih
mest in zaposlovati skladno s politiko
in cilji
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zagotoviti VU/VS 60% delež plače iz
izobraževalne dejavnosti in ustvarjati
možnost, da si 40% zagotovijo iz
raziskovalne dejavnosti

Predvideni viri financiranja
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-3),
- proračun RS (V Raziskovalna in razvojna
dejavnosti dejavnost -1-3),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
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Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007
zaposlitev 7 FTE – VU in 3 FTE –VS

Povečati število znanstvenih
delavcev in raziskovalcev

prijava na razpise raziskovalnih in
razvojnih projektov in odzivanje na
pobude iz okolja (svetovalni projekti)
razpis prostih delovnih mest

zaposlitev 3 FT – znanstvene delavce in 2
FT – raziskovalna sodelavca

Napredovanje zaposlenih

realizacija napredovanja

napredovanje 16 zaposlenih

Izobraževanje zaposlenih

sklenitev pogodb o izobraževanju

financiranje študija 28 zaposlenim

Strokovno izobraževanje in
informiranje VU in VS ter
raziskovalcev

organizacija dveh strokovnih
posvetov

najmanj 80% udeležba

Strokovna ekskurzija

organizacija programa in ekskurzije

aktivna vključitev vseh zaposlenih v
delovne resorje in izmenjava izkušenj

Povečati število upravnoadministrativnih in tehničnih
delavcev
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zaposlitev 7 FT za določen čas ter 5
nadomestnih zaposlitev

Predvideni viri financiranja
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 5),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
proračun RS (V Raziskovalna in razvojna
dejavnost - 1-3, 12)
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 5),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1a, 2),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
-proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo.
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Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

Zdravniški pregledi

analiza trenutnega stanja, vključujoč
nove zaposlene

napotitev na zdravniški pregled

Izpit iz varstva pri delu

analiza trenutnega stanja, vključujoč
nove zaposlene

organizacija izpita v sodelovanju z
Zavodom za varstvo pri delu

Predvideni viri financiranja
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo
-proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 4a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe,
- drugo

Komentar oz. obrazložitev:
Kot je razvidno iz zgoraj navedenih nalog, si bo UP FM še naprej prizadevala, da bodo nosilci predmetov priznani visokošolski učitelji (docenti, izredni in
redni profesorji) z izobraževalnimi in raziskovalnimi referencami. Ob tem bo nudila vso podporo mladim sodelavcem, pretežno asistentom, da uspejo
zaključiti podiplomske študijske programe ter da vzporedno s študijem pridobivajo znanstveno-raziskovalne izkušnje, ki so podlaga za njihov strokovni in
akademski razvoj. V izobraževalni proces bo UP FM še naprej vključevala gostujoče profesorje s tujih univerz ter strokovnjake iz gospodarstva.
Zaradi novih študijskih programov, sprejetih dodiplomskih in podiplomskih v akreditaciji, se kaže potreba po dodatnih zaposlitvah izobraževalnih delavcev.
Razpis v izbranem dnevnem časopisu bo objavljen marca 2007.
Na podlagi pridobljenih raziskovalnih in svetovalnih projektov je dana potreba prostih delovnih mest na področju raziskovanja, težnja UP FM pa je, da se v
raziskovalne potrebe vključujejo izobraževalni delavci, ki kombinirajo v okviru sklenjenega delovnega časa obe temeljni dejavnosti UP FM. Že sedaj
opravljajo visokošolski učitelji in sodelavci, ki so v načrtu vključeni med pedagoške delavce, od 20% do 50% delovnega časa raziskovalno delo na različnih
programih in projektih.
Iz 53. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji izhaja, da imajo delavci pravico do stalnega strokovnega
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja ter da mora v ta namen zavod delavcem na delovnih mestih, za katere se zahteva srednja izobrazba,
omogočiti najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta. Ker stalnega strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in
usposabljanja UP FM ne more omogočiti vsem delavcem, saj za večino strokovnih sodelavk in sodelavcev (izjema računovodstvo, pravna služba in
knjižnica) ni primernih funkcionalnih izobraževanj, bo UP FM organizirala strokovno ekskurzijo za izobraževalne, raziskovalne ter upravno-administrativne in
strokovno-tehnične delavce fakultete. Strokovna ekskurzija bo od 10. – 12. maja 2007. Cilj strokovne ekskurzije je zagotoviti vsem zaposlenim, vsakemu na
svojem področju, razgovore s kolegi z istega področja tuje institucije, posredovanje izkušenj in prenos znanja s tuje institucije v delo na UP FM.
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Ker zdravniški pregledi niso bili dokončno realizirani leta 2006, začet je bil le postopek javnega naročanja, se bodo pregledi izvedli meseca februarja 2007.

5.1.2.3 Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)

Kratkoročni prednostni cilji
Delovanje fakultete
Izvajanje izobraževalne dejavnosti

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

izvedba postopkov za zaposlitev
administrativno-upravnega kadra
izvedba postopkov za zaposlitev
pedagoškega kadra

realizacija postopkov za zaposlitev
administrativno-upravnega kadra
realizacija postopkov za zaposlitev
pedagoškega kadra

Predvideni viri financiranja
proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-5)
proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-5)

Komentar oz. obrazložitev:
Glede na to, da je to prvo leto delovanja UP FAMNIT, bo to namenjeno predvsem vzpostavitvi akademskega zbora in tako ustrezni zaposlitvi osnovnega
kadra. Zaposlitev bo izvedena v dveh korakih – prvi takoj po ustanovitvi in potem drugi v začetku študijskega leta 1. 10. 2007.

5.1.2.4 Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)

Kratkoročni prednostni cilji
Doseganje funkcionalnega
ravnovesja med številom redno
zaposlenih in zaposlenih za krajši
delovni čas od polnega (predvsem
za dopolnilno delo) oziroma
prevzemnikov dela na podlagi
podjemnih pogodb

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

dodatna obremenitev s pedagoškimi
urami pedagoških delavcev, ki še
nimajo polne zaposlitve na UP PEF,
določanje dodatne tedenske
pedagoške obveznosti že
zaposlenim delavcem, ki je še
nimajo določene

- povečanje števila polno zaposlenih
pedagoških delavcev,
- zmanjšanje števila zaposlenih za delovni
čas krajši od polnega in števila sklenjenih
podjemnih pogodb
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Predvideni viri financiranja
proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-4)
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Kratkoročni prednostni cilji
Zmanjševanje zaposlitev
pedagoškega kadra kot posledica
ukrepov za racionalizacijo
poslovanja UP PEF na področju
izobraževalne dejavnosti

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

- izvedba postopkov odpovedi
pogodb o zaposlitvi iz poslovnih
razlogov,
- prekinitev pogodb o zaposlitvi za
določen čas,
- neizvajanje postopkov za sklenitev
novih pogodb o zaposlitvi

racionalnejše poslovaje z manj
zaposlenega pedagoškega kadra (izvedba
tega ukrepa bo zmanjšala porabo
proračunskih sredstev)

Predvideni viri financiranja
proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-4)

Komentar oz. obrazložitev:
Kot je razvidno iz zgornje tabele, namerava UP PEF z več pedagoškimi urami obremeniti obstoječ pedagoški kader in s tem posledično zmanjšati število
zaposlenih delavcev za delovni čas krajši od polnega, predvsem za dopolnilno delo, in število prevzemnikov dela, ki opravljajo pedagoško obveznost na
podlagi podjemne pogodbe. Namen te aktivnosti je doseganje funkcionalnega ravnovesja med redno zaposlenimi, zaposlenimi za krajši delovni čas od
polnega (predvsem za dopolnilno delo) in prevzemniki dela na podlagi podjemnih pogodb.
Kot je bilo že predstavljeno v poglavju tega programa dela, ki se nanaša na izobraževalno dejavnost, bo na UP PEF v letu 2007 potrebno izvesti določne
ukrepe za racionalizacijo poslovanja fakultete. V začetku leta 2007 je namreč stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 132/206), ki UP PEF dodatno znižuje sredstva za
izvajanje redne študijske dejavnosti. Tako so bili na področju študijske dejavnosti sprejeti določeni ukrepi pri izvajanju rednega študija. Prevladujoč del
stroškov UP PEF so ravno stroški dela na rednem študiju. To bo imelo učinek na kadrovskem področju, in sicer zmanjševanje zaposlitev pedagoškega
kadra na področju izobraževalne dejavnosti.
V letu 2007 UP PEF ne načrtuje nobene upokojitve.
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5.1.2.5 Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)

Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

Doseganje funkcionalnega
ravnovesja redno zaposlenih
visokošolskih učiteljev

povečati število polno redno
zaposlenih nosilcev predmetov
študijskega programa

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

Razvoj kadrov s povečanjem števila
doktorjev znanosti

vzpodbujati asistente z magisterijem
in višje predavatelje k zaključku
doktorskega študija

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

Povečati število univerzitetnih
učiteljev

povečati število univerzitetnih
učiteljev

priprava kadrovske strukture na pogoje za
preoblikovanje v fakulteto: 4 – 5 novih
univerzitetnih učiteljev

Rast raziskovalne dejavnosti s
povečanjem števila raziskovalcev

zaposliti nove raziskovalce

3 nove raziskovalce

- spodbujanje usposabljanja in
izobraževanja,
- informiranje o možnostih
usposabljanja in izobraževanja

zagotoviti vsaj 1 usposabljanje sodelavca

Razvoj kadrov z zagotavljanjem
usposabljanja in izobraževanja
pedagoškim in strokovnim
sodelavcem
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Predvideni viri financiranja
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-4),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 5a),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
- proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1-5),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
- proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost - 2-13),
- drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
drugi prihodki za izvajanje
dejavnosti javne službe
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5.1.2.6 Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)

Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

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

izvedba novih zaposlitev:
- 6 visokošolskih učiteljev s
področija zdravstvene nege s
1. 10. 2007.
- 3 visokošolskih strokovnih
sodelavcev (asistentov) za področje
zdravstvene nege (in sicer: enega s
1.3.2007 in dveh s 1.10.2007,
zaposlitev dveh pripravnikov),
- 4 visokošolskih učiteljev in enega
visokošolskega sodelavca s
1.10.2007 na novem študijskem
programu Prehransko svetovanje –
dietetika
s 1. 10. 2007 se bodo sklenile
pogodbe o sodelovanju s 26 učnimi
bazami. UP VŠZI bo učnim bazam
predlagala:
- direktno plačilo za opravljeno
mentorsko, ki bi ga ti prerazporedili
med mentorje,
- plačilo mentorjem na podlagi
podjemnih pogodb
s 1.10. 2007 se načrtuje sklenitev
pogodb o zaposlitvi z nekaterimi
izvajalci predmetov in podpredmetov

- izboljšati kakovost predavanj in kliničnih
vaj iz zdravstvene nege,
- doseči normalno, normirano zaposlitev
učiteljev s prerazporeditvijo pedagoških
obremenitev,
- povečanje števila visokošolskih
sodelavcev za izvajanje kliničnih vaj na
področju zdravstvene nege,
- zaposlitev kadra za pričetek izvajanja
novega študijskega programa Prehransko
svetovanje – dietetika

proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1a3, 2, 3)

- izboljšanje sodelovanja z učnimi bazami
s prilagoditvijo zahtevam učnih baz o
plačevanju mentorskega dela,
- racionalizacija študijskega procesa in
poslovanja

proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 4.a)

- prehod iz podjemnih pogodb na redne
zaposlitve in s tem povečanje števila
redno zaposlenih,
- povečanje kakovosti izvedbe študijskega
procesa

proračun RS (I - Študijska
dejavnost - 1a3, 2, 3)

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

Doseganje funkcionalnega
ravnovesja med številom redno
zaposlenih in prevzemnikov dela na
podlagi podjemnih pogodb
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Predvideni viri financiranja
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Kratkoročni prednostni cilji
Povečati število nepedagoškega
kadra skladno z načrtovanim
povečanjem pedagoške dejavnosti
ter zagotavljanje nemotenega
delovnega procesa v strokovnih
službah

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

realizacija nove zaposlitve s
1.2.2007: zaposlitev samostojne
strokovne sodelavke za študentske
zadeve za opravljanje dela v
dislocirani enoti Nova Gorica
realizacija nadomestnih zaposlitev:
- s 1.6.2007 nadomestna zaposlitev
informatika (sedanji delavec se bo
usmeril v pedagoško delo),
- zaposlitev dveh delavcev za
nadomeščanje delavk na
porodniškem dopustu

zadostitev potrebi povečanja obsega dela
v referatu, zaradi delovanja dislocirane
enote

Predvideni viri financiranja
proračun RS (I - Študijska
dejavnost – 1-3)

nadomestne zaposlitve informatika ter
strokovnih sodelavk bodo zagotavile
kontinurano in nemoteno delo v strokovnh
službah

Komentar oz. obrazložitev:
V letu 2007 naj bi UP VŠZI za izvedbo kliničnih vaj zagotovila približno 102 mentorja, ki bodo skupno opravili 44.680 kliničnih vaj. Zaradi večje učinkovitosti
dela mentorjev in zahtev učnih baz, potekajo dogovori med vodstvom šole in učnimi bazami, da se sredstva za izvajanje kliničnih vaj zagotovijo učnim
bazam šole, ki jih bodo uporabile za plačevanje mentorskega dela. V nekaterih primerih bo v učnih bazah ostal dosedanji način plačevanja mentorskega
dela, to je mentorjem po podjemnih pogodbah. Ker se kader na delovnih mestih v učnih bazah menja, je to stalen proces nadomeščanja in dodatnega
izobraževanja. Zaradi tega v letu 2007 načrtujemo 4 učne delavnice za dodatno izobraževanje mentorjev v učnih bazah. To je obenem prispevek UP VŠZI
k prenosu teoretičnega znanja iz zdravstvene nege v učne baze.
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5.1.2.7 Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)

Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

Predvideni viri financiranja

Rast raziskovalne dejavnosti:
zaposlitve v okviru pridobljenih
raziskovalnih projektov in v obsegu
odobrenih raziskovalnih ur za
določen čas trajanja raziskovalnih
projektov
Povečati število polno redno
zaposlenih raziskovalcev
(zmanjševanje odstotka dopolnilno
zaposlenih)

Popolnitev prostih delovnih mest v
okviru pridobljenih raziskovalnih
projektov na inštitutih: težnja je v
zaposlovanju raziskovalcev z
doktoratom

zagotovitev delovnega procesa

proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost - 2, 3)

povečati število polno redno
zaposlenih nosilcev raziskovalnih
programov in projektov programa

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

- proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost - 2, 3),
- drugo

Povečati število nepedagoškega
kadra skladno z načrtovanim
povečanjem pedagoške in
raziskovalne dejavnosti

povečati število zaposlenih v
tajništvu UP ZRS: vsebinsko
obstoječe, kvantitativno povečanje
nalog

ažurna izvedba vseh nalog

proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost - 10)
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5.1.2.8 Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)

Kratkoročni prednostni cilji

Izvedbene naloge v letu 2007

Pričakovani rezultati v letu 2007

Zagotavljanje zasedbe vodilnih
delovnih mest na članici

izvedba razpisa zaposlitev direktorja
(od 1. 7. 2007)

menjava vodstvenega kadra na UP PINT

Rast raziskovalne dejavnosti

izvedba postopkov za prenos
zaposlitev raziskovalnega kadra

povečanje števila raziskovalcev na UP
PINT

Predvideni viri financiranja
proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost – 2-10)
proračun RS (V –
Raziskovalna in razvojna
dejavnost – 2-10)

Komentarji oz. obrazložitve:
Na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju naravoslovja in tehnike, sklenjenega med UP, UP PEF in UP PINT, bodo v letu 2007 iz UP PEF preneseni
na UP PINT nekateri raziskovalni projekti oziroma programi in vsi mladi raziskovalci iz področja naravoslovja in tehnike. Prenos je izveden od 1. januarja
2007. Nadaljnji kratkoročni prednosti cilj v letu 2007 je zagotovitev ustrezne menjave kadra na delovnem mestu direktorja na UP PINT-a, saj sedanjemu
zaposlenemu poteče mandat s 30. 6. 2007.
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5.2

Kadrovski načrt

Tarifna skupina

Tabela 33: Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2006 in načrt za leto 2007

Delovno mesto oz.
naziv

a

b

Število zaposlenih na dan
31.12.2006

Rektor
Glavni tajnik
Dekan
Direktor
SKUPAJ DELOVNA MESTA
PO UREDBI O PLAČAH
DIREKTORJEV V JAVNEM
SEKTORJU
IX.

Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Lektor z doktoratom
Asistent z doktoratom
VIII. Lektor z magisterijem
Višji predavatelj
Asistent z magisterijem
VII. Predavatelj
Lektor

Število novih
zaposlitev v letu
2007, ki širijo
zasedbo delovnih
mest iz leta 2006

Število delavcev, s
Število
katerimi bo
upokojitev, ki se
prekinjeno delovno
ne nadomestijo z
razmerje in se ne
novimi
nadomestijo z novimi
zaposlitvami
zaposlitvami

Zaposleni
Število
v
(zasedena
v
v
v
zaposlenih FTE osebah v mesecih
v mesecih
delovna
osebah mesecih osebah
oseb
(v FTE)
mesta)
e
*
f
e
f
g
h
i
j
DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
1
1
1
1
1
0,67
0,33
0,99
2
2
2
0,5
3,5
3
2
1,57
0,76
4,56
7

17
35
104
14
6
36
39
44
10

6

5,24

1
(1,59)

9,05

0

0

0

0

VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
12
7,55
4,14
15,48
30
15,34
18,41
70,02
79
48,62
14,69
61,08
1
2
13
7,69
7,09
14,18
2,2
6,6
4
3,59
0,59
1,18
34
18,85
0,64
1,28
2
37
22,04
3,3
18,6
5
10
43
22,92
3,18
13,54
9
7,95
0,3
3,3
1,84
3,68
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Število zaposlenih na dan
31.12.2007

Zaposleni
Št.
(zasedena Zaposleni
zaposlenih
delovna
(osebe)
v FTE
mesta)
k
*
l
1
1
3
3

1
1
3
3

1
1
2,5
2,33

8

8

6,83

20
64
122
1
25
7
37
37
51
12

15
60
96
1
25
5
35
35
50
9

11,69
33,75
63,31
1
12,58
4,18
17,49
20,34
26,1
6,41

Tarifna skupina
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Število zaposlenih na dan
31.12.2006
Delovno mesto oz.
naziv

a

b
Asistent
Bibliotekar
Učitelj veščin
Strokovni sodelavec
Laborant, tehniški
VI.
sodelavec
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI
UČITELJI, SODELAVCI IN
LABORANTI

IX.

FTE

v
osebah
(v FTE)

v mesecih

f
26,91
2
2,22
0

e
4,6
0
0,45
0,42

f
15,9
0
4,95
0,84

3

2

1,49

1,86

8,72

358

307

187,17

90
(60,67)

231,07

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

0

h

0

i

12
(11,04)

RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI TER LABORANTI
2
5,4
0,075
0,9
(0,355)

Znanstveni svetnik

14

7

Višji znanstveni
sodelavec

7

6

2,88

1 (0,2)

2,4

Znanstveni sodelavec

29

17

9,17

14 (6,9)

69,1

0

1

0,2

3

2

1,75

Višji raziskovalnorazvojni sodelavec
Višji raziskovalnorazvojni asistent
Samostojni strokovni
sodelavec

VIII.

Zaposleni
Število
(zasedena
zaposlenih
delovna
oseb
mesta)
e
*
45
39
2
2
3
3

Število novih
zaposlitev v letu
2007, ki širijo
zasedbo delovnih
mest iz leta 2006

0

1

12

v mesecih
j

Število zaposlenih na dan
31.12.2007

Zaposleni
Št.
(zasedena Zaposleni
zaposlenih
delovna
(osebe)
v FTE
mesta)
k
*
l
45
39
31,51
2
2
2
4
4
2,67
4
4
0,42
5

4

3,35

26,28

436

384

236,8

0,355

12

7

5,12

8

7

3,08

37

28

14,165

0

0

2

2

1,75

1

1

1

6
(1,905)

1,205

1 (0,2)

0,2

Asistent z doktoratom

14

9

8,71

2

16

4
(1,325)

1,325

12

10

9,385

Mladi raziskovalec z
magisterijem

4

4

4

1

5

4

4

1

1

1
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Število zaposlenih na dan
31.12.2006
Delovno mesto oz.
naziv

a

b
Raziskovalec z
magisterijem
Asistent z magisterijem
VII. Mladi raziskovalec
Strokovni sodelavec v
humanistiki
Asistent
Raziskovalno-razvojni
asistent
Laborant (tehniški
VI.
sodelavec)
V. Laborant
SKUPAJ RAZISKOVALCI
IN SODELAVCI
IX.

IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
VIII. IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80
VII. IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40

Zaposleni
Število
(zasedena
zaposlenih
delovna
oseb
mesta)
e
*

Število novih
zaposlitev v letu
2007, ki širijo
zasedbo delovnih
mest iz leta 2006

FTE

v
osebah
(v FTE)

v mesecih

f

e

f

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

h

v mesecih

i

j

Število zaposlenih na dan
31.12.2007

Zaposleni
Št.
(zasedena Zaposleni
zaposlenih
delovna
(osebe)
v FTE
mesta)
k
*
l

13

12

7,095

2 (0,95)

10,6

3 (1,17)

1,17

12

12

6,875

6
20

3
20

1,55
20

10

65

2 (0,3)
4

0,3
4

4
26

5
27

1,25
26

4

4

1,48

3

3

1,43

18

15

10,525

24

21

16,525

2

2

1,2

2

3

1,2

1 (0,05)
7 (6,1)

0,15

39,8

0,1

0,1

0
0
73,96

38
(28,23)

220,8

1 (0,05)

0,15

27
(13,36)

134

102

1

1

1
1

1
1

0,28
0,35

0,28

1

1

1

1

1
3

1
3

1
3

ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH
1
1

1

6

152

13,16

144

127

9
0,84
1

1

1
4

1
4

7

88,78

0
0
0
0,35
0
0
0
0
0
1
4
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a

Število zaposlenih na dan
31.12.2006
Delovno mesto oz.
naziv

b
IK od 4,70 do 5,40
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80
IK od 2,65 do 3,60
IK od 2,2 do 3,10
IK od 1,80 do 2,50
IK 1,65 do 2,10

VI.
V.
IV.
III.
II.
I.
SKUPAJ ZAPOSLENI NA
SPREMLJAJOČIH
DELOVNIH MESTIH

Zaposleni
Število
(zasedena
zaposlenih
delovna
oseb
mesta)
e
*
25
25
10
9
64
64
11
11
21
21
2
2
2
2
2
2
2
2

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

FTE
f
25
8,95
63,45
9,5
19,5
1,63
2
2
2

Število novih
zaposlitev v letu
2007, ki širijo
zasedbo delovnih
mest iz leta 2006

Število delavcev, s
Število
katerimi bo
upokojitev, ki se
prekinjeno delovno
ne nadomestijo z
razmerje in se ne
novimi
nadomestijo z novimi
zaposlitvami
zaposlitvami

v
osebah
(v FTE)

v mesecih

e
1,5
6,25
10,5
1,5
1,5
0,37

f
12,5
63
99,5
11,5
16,5
4,4

g

v
v
v
osebah mesecih osebah
h

v mesecih

i

j

4,85
1
1

48
6
12

Število zaposlenih na dan
31.12.2007

Zaposleni
Št.
(zasedena Zaposleni
zaposlenih
delovna
(osebe)
v FTE
mesta)
k
*
l
27
27
26,5
16
15
15,2
71
71
69,1
11
11
10
22
22
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

147

146

140,66

23
(22,62)

213,4

0

0

10
(9,13)

82,84

161

160,00

154,15

646

561

407,03

152
(113,11)

674,32

1 (0,05)

0,15

49
(33,53)

122,28

749

679

486,56

Opomba: v tabelo smo vključili dodatna stolpca (št. zaposlenih oseb, označenih z *) z namenom prikaza razlike med dejanskim številom zaposlenih oseb in
zasedbo delovnih mest. Vidne razlike se izražajo zaradi kombiniranja pedagoškega, raziskovalnega in strokovnega dela.
Komentar oz. obrazložitev:
Kadrovski načrt UP za leto 2007 nam prikazuje skupno rast števila zaposlenih za 79,53 FTE. Rast števila FTE v letu 2007 je skladna z načrtovano rastjo
pedagoške in raziskovalne dejavnosti, tako se načrtuje, da se število pedagoškega in raziskovalnega kadra poveča za 64,45 FTE (kar predstavlja 81 %
delež od skupnega povečanja FTE). Skladno z načrtovanim povečanjem števila pedagoških in raziskovalnih delavcev je za nemoteno delovanje strokovnih
služb in podpornih dejavnosti na UP previdena porast števila zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih za 13,49 FTE. Predvidena rast na vodstvenih
delovnih mestih pa je načrtovana skladno z ustanovitvijo nove fakultete in potrebami po zapolnitvi prostih delovnih mest.
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Komentar oz. obrazložitev podatkov za rektorat UP in organizacijske enote:
a) rektorat UP:
V skladu s potrebo po racionalizaciji poslovanja se za zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture
rektorata načrtuje le zapolnitev prostih delovnih mest, ki so posledica fluktuacije delovne sile in
realizacija le ene nove zaposlitve, in sicer za zagotovitev dodatne strokovne pomoči na področju
investicij. Predvidene nadomestne zaposlitve v letu 2007 so:
- Svetovalec za pravne zadeve (zamenjavo delavca),
- Vodja kabineta rektorja (zamenjava delavca),
- Strokovni sodelavec – pripravnik kot strokovna pomoč v Kabinetu rektorja za pomoč pri
izvajanju odnosov z javnostmi med univerzo in okoljem (preoblikovanje progrma javnega dela
izvedenega v preteklem letu, sklenitev pripravništva od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007).
Predvidena pa je realiazcija zaposlitve Svetovalca za investicije (od 1. 7. 2007), zaradi zagotovitve
dodatne strokovne pomoči na področju spremljanja dejavnosti investicij na ravni UP.
Zaradi potreb po racionalizaciji se v letu 2007 ne bodo izvedle predvidene zaposlitve Višjega
strokovnega sodelavca za vpis, Univerzitetnega bibliotekarja in zasedba delovnega mesta
Predstojnika centra za šport UP. Posledično se bodo naloge rektorata UP na posameznih področjih
smiselno izvedle v ožjem obsegu. Najpomembnejše dejavnosti iz posameznih področij pa se bodo
poskušale izvesti s prerazporeditvijo delovnih nalog in prevzemanjem novih delovnih nalog med
obstoječimi zaposlitvami na rektoratu UP.
Ravno tako se bodo posamezne delovne naloge glavnega tajnika unvierze za obdobje od meseca
aprila do meseca septembra 2007, zaradi odhoda delavca, prerazporedile med obstoječimi
zaposlitvami na rektoratu UP.
b) organizacijske enote UP:
1. Univerzitetna knjižnica UP
Zaradi potreb po racionalizaciji se v letu 2007 ne bo izvedela predvidena zaposlitev univerzitetnega
bibliotekarja. Načrtovano postavitev osnov za ustanovitev univerzitetne knjižnice bo prevzela
strokovna sodelavka z opravljenim bibliotekarskim izpitom, ki bo skrbela za pripravo elaborata o
ustanovitvi univerzitetne knjižnjice ter nadaljnjo koordinacijo knjižnjične dejavnosti na ravni UP.
2. Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK)
V letu 2007 se na ravni organizacijske enote univerze načrtuje vzpostavitev kvalitetnega centra za
poučevanje tujih jezikov:
- lektor (100 % obseg zaposlitve od 1.1.2007 – 31.12.2007),
- lektor (33 % obseg zaposlitve od 1.2.2007 – 31.12.2007).
3. Center za šport Univerze na Primorskem
Zaradi potreb po racionalizaciji se v letu 2007 ne bo izvedela predvidena zapolnitev delovnega
mesta Predstojnika centra za šport UP. Kljub temu se 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 2007 na ravni univerze načrtuje ustanovitev Univerzitetnega centra za šport.
Koordinacijo, organizacijo in realizacijo začetnih aktivnosti elaborata o ustanovitvi Univerzitetnega
centra za šport bo nadaljeval visokošoslki učitelj za šport, ki bo prevzel dodatne delovne naloge v
ovkiru sedanje zaposlitve.
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Komentar oz. obrazložitev podatkov za članice UP:
Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
V skladu s potrebo po racionalizaciji poslovanja se za zagotavljanje ustreznega števila
pedagoškega in strokovnega kadra na UP FHŠ načrtuje le zapolnitev prostih delovnih mest, ki so
posledica fluktuacije delovne sile in realizacija nujno potrebnih novih zaposlitev za zagotovitev
doseganja predvidene rasti fakultete. Z razvojem in uvedbo novih študijskih programov ter
sorazmernim vsakoletnim povečanjem števila pedagoških delavcev (število pedagoških delavcev je
v letu 2006 naraslo na 101, število študentov pa je bilo 892) je za nemoteno delovanje strokovnih
služb fakultete načrtovana:
dodatno ½ zaposlitev strokovne sodelavke v kadrovski službi (gre za strokovno sodelavko, ki je
bila do sedaj že ½ zaposlena v kadrovski službi),
zaposlitev dodatnega-o bibliotekarja-ko, zaradi razvoja nove knjižnice fakultete (vrnitev delavke
iz porodniškega dopusta, ki bo zasedla novo delovno mesto),
½ zaposlitev strokovne sodelavke v službi za mednarodno sodelovanje, saj je letošnji program
dela na področju mednarodnega sodelovanja ambiciozno in razvojno še toliko bolj naravnan in
zahteven,
ter zaposlitev strokovne sodelavke za določen čas nadomeščanja delavke na porodniškem
dopustu.
Z ukrepi racionalizacije študijskega procesa sprejetih na 25. redni seji Senata UP FHŠ dne 22. 3.
2007 (kot začasne ukrepe za študijsko leto 2007/2008) je bilo potrebno spremeniti kadrovski načrt
za leto 2007, in sicer:
zmanjšalo se je število novih zaposlitev v letu 2007, ki širijo zasedbo delovnih mest iz leta 2006
za 7, 96 FTE, kar je posledica povečevanja skupin študentov pri obstoječih izbirnih predmetih
oziroma omejevanja razpisa novih izbirnih predmetov v okviru novih študijskih programov;
zmanjšal se je obseg pedagoške obremenitve obstoječih zaposlitev za 2,5 FTE, kar je
posledica izvedbe le enega od dveh izbirnih modulov (skupina štirih temeljnih predmetov v 4.
letniku študija na določenih študijskih programih) na dveh študijskih programih, kjer gre
pričakovati manjši vpis študentov v 4. letnik in posledično v posameznem modulu; študente se
bo tako poskušalo usmeriti samo v en modul, ki se bo izvajal; poleg tega je upad obsega
pedagoške obremenitve v FTEjih posledica ukrepa, da se vsako naslednjo skupino vaj
posameznega visokošolskega sodelavca ali lektorja pri istem predmetu ovrednoti le 50%
njegove obveznosti (in ne več 100% pedagoške obveznosti).
Fakulteta za management Koper (UP FM)
Visokošolski učitelji in sodelavci
Zaradi dane odpovedi bo izvedena ena nadomestna zaposlitev visokošolskega sodelavca/učitelja,
dve odsotnosti zaradi uveljavljanja porodniškega dopusta pa bodo zaposleni nadomestili s
prerazporeditvijo dela.
Zaradi novih študijskih programov bo potrebno zaposliti 7 FTE – visokošolske učitelje in 3 FTE –
visokošolske sodelavce.
Znanstveni delavci in raziskovalci
Zaradi pridobljenih novih raziskovalnih projektov, predvsem pa zaradi rasti raziskovalne dejavnosti
se je pojavila potreba po zaposlitvi 3 FTE znanstvenih delavcev in 2 FTE raziskovalnih sodelavcev.
Ena delavka, ki je leta 2006 opravljala pripravništvo na UP FM, je v postopku izvolitve v raziskovalni
naziv in bo delo nadaljevala na raziskovalnem področju.
Upravno-administrativni in strokovno-tehnični sodelavci
Zaradi že danih odpovedi pogodbe o zaposlitvi in porodniškega dopusta načrtuje UP FM zaposliti
(nadomestne zaposlitve):
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-

strokovni sodelavec za javna naročila – pripravnik (m/ž),
strokovni sodelavec za študentske zadeve (m/ž),
vodja službe za študijske zadeve (m/ž),
strokovna sodelavka za študijske zadeve (m/ž),
informatik (m/ž).

Zaradi reorganizacije delovnega procesa, širitve dejavnosti, predvsem na področju raziskovanja,
potrebe v referatu Celju, kjer izvajamo redni študij, povečane potrebe po zaposlitvah zaradi
prostorske razpršenosti v Kopru, morebitnih daljših bolniških odsotnosti nekaterih zaposlenih in
aktivnosti pri pridobivanju projektne dokumentacije za Servitski samostan načrtuje UP FM zaposliti:
- vodjo pravne službe – 1 mesto zaradi reorganizacije,
- vzdrževalca/računalniškega tehnika – 1 mesto, ob dodatno preverjeni potrebi po zaposlitvi,
- strokovno sodelavko za raziskovalno delo – 1 mesto zaradi aktivnega vključevanja
podiplomskih študentov v raziskovalne projekte, svetovanje,
- strokovnega sodelavca za študentske zadeve – pripravnika – 1 mesto zaradi velikega števila
študentov ter uradnih ur v referatu tudi popoldne,
- strokovnega sodelavca za študentske zadeve v Celju – pripravnik – 1 mesto zaradi velikega
števila študentov v Celju ter uradnih ur v referatu tudi popoldne,
- strokovnega sodelavca za splošne zadeve – pripravnik – 1 mesto za vodenje postopkov pri
pridobivanju dokumentacije za Servitski samostan,
- knjižničarja – 1 mesto - zaradi zagotavljanja izmenskega dela pri izposoji ob upoštevanju
bolniške odsotnosti (nadaljevanje pripravništva za določen čas).
Vir financiranja teh zaposlitev bo delno iz proračuna iz naslova javne službe in iz naslova
raziskovalne dejavnosti, delno pa iz lastnih sredstev, iz naslova javne službe financiranje iz
neproračunskih virov. Nove zaposlitve so predvidene za določen čas, z izjemo vodje pravne službe.
UP FM načrtuje zaposlovati predvsem pripravnike, z možnostjo sofinanciranja s strani Zavoda za
zaposlovanje RS. Hkrati z zaposlovanjem nezaposlenih oseb in iskalcev prve zaposlitve UP FM
soprispeva k uresničevanju državnega programa aktivne politike zaposlovanja.
Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
V programu dela UP PEF je pod cilji kadrovske politike že naveden kratkoročni prednostni cilj
zmanjševanja zaposlitev pedagoškega kadra kot posledica ukrepov za racionalizacijo poslovanja na
področju izobraževalne dejavnosti. Ta cilj se konkretizirana pri opredelitvi izvedbenih nalog v letu
2007 kot:
izvedba postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.
prekinitev pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Med ukrepi za finančno sanacijo poslovanja smo predvideli, da v študijskem letu 2007/2008 ne
bomo izvajali treh izbirnih predmetov, te na visokošolskem strokovnem študijskem programu
Predšolska vzgoja in enega na univerzitetnem študijskem programu Razredni pouk. Ob tem smo
predvideli 30 % znižanje stroškov izvajanje študijskega program Matematika in računalništvo na
račun skupnega izvajanja predmetov za več letnikov in cikličnega izvajanja celih letnikov, hkrati smo
znižali stroške dela dveh prevzemnikov dela na tem študijskem programu. Ker gre za ukrepe, ki se
bodo izvajali le tri mesece leta 2007, bodo glavni učinki teh ukrepov razvidni šele v letu 2008.
Ob tem poudarjamo, da smo vse ukrepe izvedli zgolj na podlagi ocen, ki naj bi jih predvideni ukrepi
prinesli v letu 2007. Dokler ne bo prišlo do konkretne uskladitve napovedi izvajanja študijskih
programov za študijsko leto 2007/2008, z vsemi prilagoditvami izvedbenih predmetnikov in manjšimi
spremembami študijskih programov UP PEF na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije,
preverjanja nosilstva predmetov, ustreznih kadrovskih rešitev, preverjanja zaposlenih z vidika
njihovih zaposlitev za določen ali nedoločen čas, s preverjanjem možnosti njihove dodatne
zaposlitve pri njihovih drugih delodajalcih itd. ne bomo mogli pripraviti konkretnih poimenskih
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podatkov in ne moremo še oceniti ali bodo ukrepi prinesli konkretno zmanjševanje števila
zaposlenih, in na katerih delovnih mestih, ali pa se bo spremenila le njihova obveznost.
V letu 2007 so izjemoma planirane dve novi zaposlitvi pedagoškega kadra, ki se jima ne moremo
izogniti. Gre za zaposlitev strokovnega sodelavca – laboranta za polovični delovni čas za določen
čas. Zaposlitev je bila izvedena že v mesecu januarju 2007. Delavec bo svojo delovno obveznost
dopolnjeval na eni oziroma več članicah univerze. Zaposlitev delavca na delovnem mestu
strokovnega sodelavca - laboranta ima namen kriti potrebe ur laboranta na študijskem programu
Matematika in računalništvo, na drugi strani pa tudi kritje nekaterih nujnih nalog s področja
vzdrževanja informacijskega sistema fakultete, saj UP PEF nima zaposlenega nobenega delavca s
tem delokrogom nalog. Gre za zaposlitev na prostih urah, ki jih, od kar je bil prejšnji laborant
zaposlen na delovnem mestu asistenta v študijskem letu 2006/2007, ne krije nihče.
Druga zaposlitev bo izvedena z novim študijskim letom 2007/2008 (s 1. 10. 2007), to je zaposlitev
visokošolskega sodelavca – asistenta za področje »Didaktika tehnike in tehnologije«, ki naj bi kril
nepokrite ure vaj na visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja in univerzitetnem
študijskem programu Razredni pouk. V študijskem letu 2006/2007 so te ure ostale nepokrite
oziroma je vaje brez plačila opravil visokošolski učitelj, ki je že polno obremenjen. Ti dve zaposlitvi
sta planirani iz proračunskih virov. Obe zaposlitvi iz proračunskih virov sta bili planirani v Poseben
delu finančnega načrta UP PEF za leto 207, in sicer v višini 2.197.296,38 SIT.
UP PEF je predvidela tudi eno novo zaposlitev iz neproračunskih virov. (Skupno je UP PEF v letu
2007 tako previdela tri nove zaposlitve). Ne gre za popolnoma novo zaposlitev, saj je bila na tem
delovnem mestu v letu 2006 zaposlena delavka, ki je konec leta 2006 podala odpoved pogodbe o
zaposlitvi. Novo delavko smo zaradi subjektivnih okoliščin v letu 2006 zaposlili za delovni čas krajši
od polnega, z januarjem 2007 pa za poln delovni čas za določen čas. Delavka bo svojo delovno
obveznost opravljala samo na UP PEF. Sredstva za to zaposlitev v višini 1.386.986,63 SIT smo
predvideli v Splošnem delu finančnega načrta UP PEF za leto 2007.
V tabeli je pri posameznih pedagoških nazivih opaziti povečanje oziroma zmanjšanje števila
pedagoških delavcev v primerjavi med 31. 12. 2006 in 31. 12. 2007, saj gre za predvideno
premeščanje delavcev s posameznega delovnega mesta zaradi napredovanj (ponovna izvolitev v
naziv, doseganje višje izobrazbe – znanstvenih naslovov »magister znanosti« oziroma »doktor
znanosti«). Zmanjševanje pedagoškega kadra (dveh asistentov in enega asistenta z doktoratom,
zaposlenih za delovni čas krajši od polnega) je posledica vrnitve delavke s porodniškega dopusta,
ki je na fakulteti zaposlena za poln delovni čas.
Navedbe lahko sedaj dodatno obrazložimo. Stroški dela se na javnih zavodih, ob nespremenjenem
obsegu izvajanja dejavnosti (poudarjamo, brez dodatnih zaposlitev), iz leta v leto večajo. Osnovni
razlog za to je dejstvo, da se vsako leto dvigne osnovni koeficient K, preko katerega se odražajo
poleg osnovne plače tudi dodatki ki plači v skladu s področno kolektivno pogodbo. Poleg tega
morajo imeti visokošolski učitelji in sodelavci za opravljanje svojega dela veljavno izvolitev v naziv.
Vsaka izvolitev v naziv, ponovna izvolitev v naziv, ali izvolitev v višji naziv po predvideni dobi, jim
prinese napredovanje. Ob tem pripada delavcem vsako leto večji dodatek za minulo delo. Samo ti
razlogi povzročajo vsako leto veliko rast najprej osnovnih plač, nato plač z dodatki in vseh
prispevkov, davkov in ostalih dajatev povezanih s plačilom za delo, ki se izračunavajo v odstotku
sredstev za plače. Poleg tega imamo vedno tudi inflacijo, ki dviga druge posredne stroške dela –
prevoz na delo in z dela, regresirano prehrano, dodatno pokojninsko zavarovanje za javne
uslužbence, regres za letni dopust itd. Vse navedeno pomeni dvigovanje sredstev potrebnih za
izvajanje dejavnosti javnega zavoda, brez drugih vplivov.
Pri tolmačenju tabele je potrebno upoštevati, da so nekateri delavci navedeni dvakrat, in sicer
enkrat kot pedagoški delavci ali sodelavci, drugič pa kot znanstveni delavci ali sodelavci, tako so
obremenitve navedene v FTE-jih realne, število delavcev pa ne. Upoštevati je potrebno dejstvo, da
so pod raziskovalnimi delavci navedeni samo tisti pedagoški delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi
izrecno navedeno opravljanje raziskovalnega dela na določenem programu oziroma projektu. Vsi
pedagoški delavci pa kljub temu, da nimajo v pogodbi o zaposlitvi posebej opredeljenega
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raziskovalnega dela, to vseeno opravljajo, saj je le-to nujno potrebno za njihov strokovni razvoj in
napredovanje.
Zmanjševanje kadra na področju raziskovalne dejavnosti ima dva razloga. Prvi izmed teh je
posledica dejstva, da bodo na podlagi Dogovora o sodelovanju na področju naravoslovja in tehnike
sklenjenega 21. septembra 2005 med UP, UP PEF in UP PINT, v letu 2007 končno preneseni na
UP PINT nekateri raziskovalni projekti oziroma programi in vsi mladi raziskovalci. Prenos naj bi bil
izveden 1. 1. 2007. Drugi razlog pa je v prenehanju (rok trajanja pogodbe) nekaterih projektov
oziroma programov. Z nekaterimi pedagoškimi delavci, ki opravljajo raziskovalno delo na projektih
oziroma programih, ki se nadaljujejo tudi v naslednjem letu, predvidevamo sklenitev novih pogodb o
zaposlitvi v enakem obsegu, kot so bile sklenjene predhodne pogodbe o zaposlitvi.
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)
V letu 2007 se ne predvidevajo nove zaposlitve visokošolskih učiteljev ali sodelavcev, kljub uvajanju
novih študijskih programov na dodiplomski stopnji, saj so se – zaradi pričakovane zgodnejše
akreditacije novih študijskih programov, zaposlili in izvajali programe že v letu 2006.
Predvidevajo se zaposlitve 3 novih raziskovalcev za polni delovni čas, za čas trajanja projektov –
asistentov, zaradi pridobitve novih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2007 in 2008 ter zaradi
razvojne usmeritve UP Turistice v zvezi s preoblikovanjem v fakulteto in razvojem raziskovalne
dejavnosti.
Predvidevajo se tudi notranje strukturne spremembe (razporeditve na nova delovna mesta) zaradi
izpolnitve pogojev izvolitve v višje nazive oz. napredovanja v nazive pedagoških delavcev.
Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
V preteklih dveh letih je UP VŠZI razpisovala večje število delovnih mest visokošolskih učiteljev s
področja zdravstvene nege, vendar niso mogli zaposliti primernih učiteljev. Problem so reševali na
dva načina:
- z dopolnilnim zaposlovanjem habilitiranih učiteljev, ki so večinoma zaposleni na najbolj
odgovornih delovnih mestih v zdravstvenih ustanovah,
- s plačevanjem dela učiteljev po podjemnih pogodbah,
- s preobremenjevanjem zaposlenih učiteljev in sodelavcev.
Nove zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev so načrtovane za izvajanje:
- študijskega programa Zdravstvena nega, usklajenega z direktivami EU,
- ter novega visokošolskega strokovnega študijskega programa Prehranski svetovalec- dietetik.
V študijskem letu 2007/08 bodo ponovno razpisali delovna mesta šestih visokošolskih učiteljev
zdravstvene nege in treh sodelavcev, ki se bodo matično zaposlili na UP VŠZI. Del novih zaposlitev
na študijskem programu zdravstvena nega bo v začetku novega študijskega leta prešlo iz
podjemnih pogodb v redne zaposlitve. Potreba po visokošolskih učiteljih in sodelavcih s področja
zdravstvene nege se bo še dodatno povečala, ker bodo v dislocirani enoti Nova Gorica vpisali tudi
2. letnik študijskega programa.
S pričetkom izvajanja študijskega program Prehransko svetovanje – dietetika bo potrebno zaposliti
nove kadre. Potrebe so dodatno prikazane med izvedbenimi nalogami v razpredelnici. Obenem
bodo nekateri predmeti, ki se izvajajo tako na programu Zdravstvena nega in na Programu
Prehransko svetovanje – dietetika, imeli zadostno število ur za zaposlitev visokošolskega učitelja.
Po ponovnem načrtovanju števila novih zaposlitev v letu 2007 smo ugotovili zmanjšanje prvotno
načrtovanih potreb po številu novih zaposlitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UP VŠZI.
Tako bodo nove zaposlitve viskošolskih učiteljev in sodelavcev znašale 10,46 FTE.
Pri nepedagoških delavcih smo načrtovali enega strokovnega sodelavca za delo v referatu, zaradi
odprtja nove dislocirane enote in enega informatika zaradi tega, ker se bo sedanji informatik s
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pričetkom novega študijskega leta 100% usmeril v pedagoško delo. Obenem smo načrtovali tudi
dve nadomestitvi, zaradi odsotnosti dveh nepedagoških delavcev.
Vse nove zaposlitve so financirane iz državnega proračuna RS.
Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
V letu 2007 je načrtovanih nekaj prehodov zaposlenih na višja delovna mesta, in sicer predvsem
raziskovalcev z doktoratom, ki se bodo na podlagi izkazane uspešnosti na področju raziskovalnega
dela zaposlili na delovnem mestu znanstvenega sodelavca.
Do naraščanja zaposlovanja novih delavcev bo prišlo predvsem v začetku leta, in sicer zaradi
pridobitve projektov, financiranih iz državnega proračuna.
V okviru razpisa za mlade raziskovalce bo UP ZRS v letu 2007 predvidoma zaposlila 4 nove mlade
raziskovalce z različnih področij raziskovanja. Predvidena je ena upokojitev, in sicer v drugi polovici
leta.
Tabela 34: Izvolitve v naziv v letu 2007

Naziv

Redni profesor
Znanstveni svetnik
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Lektor
Višji predavatelj
Predavatelj
Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar

Število
zaposlenih, ki
jim bo v letu
2007 potekla
izvolitev v naziv
/
/
6
/
12
3
/
5
4
1
5
27
/
/
/
/
/

Načrtovano
število izvolitev
v naziv v letu
2007
5
/
15
2
35
15
4
7
10
3
6
53
/
/
/
40
/

Komentar oz. obrazložitev:
V tabeli so zajeti podatki o zaposlenih in pogodbenih delavcev, ki se jim v letu 2007 iztečejo
izvolitve in bodo predvidoma zaprosili za izvolitve v enake, večinoma pa v višje nazive, ter izvolitve,
za katere so se postopki začeli v letu 2006, pa na dan 31.12.2006 niso bili še zaključeni.
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Tabela 35: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih,
ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007

Podraven
6/2

raven 7

raven 8

Skupaj

podraven
6/1

Število
zaposlenih

raven 5

Pridobivanje izobrazbe na
različnih ravneh:

1

0

1

10

15

Strokovno
usposabljanje

Krajša
usposabljanja
in tečaji

48

95

Komentar oz. obrazložitev:
Sredstva, vložena v izobraževanje zaposlenih, so zagotovo pomembna in strateška investicija
vsakega delodajalca. Hkrati pa je pravočasno spremljanje novosti na področju zakonodaje s
področja dela strokovnih služb (visokega šolstva, izobraževanja, zaposlovanja in finančnega
področja) nujno za zagotovitev normalnega delovanja rektorata UP in strokovnih služb članic UP.
V skladu s tem želimo v letu 2007 nadaljevati aktivnosti na področju razvoja kadrov in zagotoviti
potrebna sredstva za izobraževanje kadrov s sodelovanjem strokovnih delavcev na različnih
seminarjih, delavnicah in drugih oblikah izobraževanja z namenom ažurnega spremljanja novosti na
področju visokošolske zakonodaje ter zakonodaje s področja zaposlovanja in financiranja. Skrb
strokovnih služb rektorata UP je tudi zagotovitev ustreznega ažurnega obveščanja članic UP o
novostih.
Skupne aktivnosti na področju izobraževanja so v letu 2006 prinesle tudi izboljšanje delovne klime
in krepitev medsebojnih odnosov vseh nepedagoških delavcev na celotni UP. Tako želimo tudi v
2007 organizirati skupno izobraževanje za nepedagoške delavce na ravni UP, in sicer na področju
uporabe osnovne in specifične programske ter računalniške opreme.
Zaradi nakupa in vzpostavitve novega informacijsko-računovodskega kadrovskega sistema na
univerzi in članicah v letu 2007 predvidevamo usposabljanje nepedagoškega kadra na tem
področju. Vir financiranja usposabljanja kadra je predviden ob vzpostavitvi informacijskega sistema
na UP in njenih članicah.
Številni novi zakoni na področju javnih financ in javnih naročil zahtevajo dodatno usposabljanje
nepedagoškega kadra na krajših usposabljanjih in tečajih, zato načrtujemo nekoliko povišane
vrednosti v primerjavi z letom 2006. Delavci strokovnih služb se bodo izobraževali za pridobivanje
znanj s področja javne uprave in upravljanja.

Tabela 36: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2007
Število
zaposlenih
Skupaj

Pridobivanje
izobrazbe na osmi
ravni

Strokovno
usposabljanje

Krajša
usposabljanja in
tečaji

Sobotno leto

92

146

172

1
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Tabela 37: Število registriranih razisovalcev
Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
Stanje 31. 12. 2006
Načrt 31. 12. 2007

479
589

161

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
vsi
mladi
raziskovalci
371
25
467
36
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6 FINANČNI NAČRT
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7

PRILOGE

7.1 Univerza v številkah
7.1.1

Izobraževalna dejavnost
Tabela 38: Število dosedanjih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004),
ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007, in načrt za študijsko leto 2007/2008
Dosedanji študijski programi

Članica

1

UP FHŠ

Geografija kontaktnih
prostorov (UN)
Kulturni študiji in
antropologija (UN)
Zgodovina (UN)
Slovenistika (UN)
Geografija kontaktnih
prostorov (MAG)
Geografija kontaktnih
prostorov (DR)
Zgodovina Evrope in
Sredozemlja (MAG)
Zgodovina Evrope in
Sredozemlja (DR)
Filozofija in teorija

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/2007

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2007/2008

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/2007

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2007/2008

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/2007

Specialistični
programi
za študijsko
leto
2007/2008

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2006/2007

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2007/2008

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2006/2007

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008

0

0

4

4

0

0

3

3

3

3

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-
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Dosedanji študijski programi
Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/2007

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2007/2008

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/2007

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2007/2008

Specialistični
programi za
študijsko leto
2006/2007

Specialistični
programi
za študijsko
leto
2007/2008

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2006/2007

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2007/2008

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2006/2007

Doktorski
programi
za
študijsko
leto
2007/2008

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

UP FM

1

1

0

0

2

2

1

1

1

1

Management (VS)
Management (SPEC)
Management (MAG)
Management (DR)
Management v
izobraževanju (SPEC)

1
-

1
-

-

-

1
-

1
-

1
-

1
-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

UP PEF

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

UP Turistica

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Hotelirstvo in turizem
2
(VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdravstvena nega (VS)

1
4

1
4

6

6

2

2

4

4

4

4

Članica

vizualne kulture (MAG)
Filozofija in teorija
vizualne kulture (DR)

Predšolska vzgoja
(VS)
Razredni pouk (UN)
Matematika in
računalništvo (UN)

SKUPAJ

Pojasnila k tabeli 38:
1
2

UP FHŠ bo v študijskem letu 2007/2008 stare študijske programe izvajala le v višjih letnikih (od 2. letnika dalje).
UP Turistica bo študijski program izvajala le v višjih letnikih (2. in 3. letnik).
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Tabela 39: Število novih in prenovljenih študijskih programov (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),
ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007, in načrt za študijsko leto 2007/2008
Novi in prenovljeni študijski programi
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2006/2007

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2006/2007

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2006/2007

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2006/2007

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008

UP FHŠ

0

0

4

7

3

3

0

0

Kulturni študiji in antropologija (UN)
Kulturni študiji in antropologija (MAG)
Geografija (UN)
Zgodovina (UN)
Italijanistika (UN)
Slovenistika (UN)
Filozofija(UN)
Dediščina Evrope in Sredozemlja (UN)
Arheološka dediščina Sredozemlja (MAG)
Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja (MAG)

-

-

1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

UP FM

1

1

1

1

0

4-6

0

0

Management (VS)
Management (UN)
Ekonomija za management (MAG)
Management in organizacija (MAG)
Management tehnologij
Management poslovne informatike
2
Ekonomija in finance (MAG)
2
Management (MAG)

1

1

-

-

1
-

1
-

-

1
1
1
1
1
1

-

-

-

-

Članica

1
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Novi in prenovljeni študijski programi

Članica

UP PEF

3

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2006/2007

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2006/2007

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2007/2008

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2006/2007

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/2008

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2006/2007

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/2008

0

0

0

0

2

0

2

0

Matematične znanosti (MAG)
Matematične znanosti (DR)
Računalništvo in informatika (MAG)
Računalništvo in informatika (DR)

-

-

-

-

1
1
-

-

1
1

-

UP FAMNIT

0

0

0

2

0

2-5

0

2

Matematika (UN)
Računalništvo in informatika (UN)
3
Računalništvo in informatika (MAG)
3
Matematične znanosti (MAG)
3
Računalništvo in informatika(DR)
3
Matematične znanosti (DR)
2
Morska biologija
2
Varstvo narave
2
Sredozemsko kmetijstvo

-

-

-

1
1
-

-

1
1
1
1
1

-

1
1
-

UP Turistica

0

3

0

0

1

1

0

0

Poslovni sistemi v turizmu (VS)
Management turističnih destinacij (VS)
Mediacija v turizmu (VS)
Turizem (MAG)

-

1
1
1
-

-

-

1

1

-

-

UP VŠZI

0

1

0

0

0

0

0

0

Prehransko svetovanje – dietetika (VS)

-

1

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

1

5

5

10

6

10 - 15

2

2

Pojasnila k tabeli 39:
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1

UP FHŠ bo v študijskem letu 2007/2008 v 1. letnikih dodiplomskega študija izvajala le nove in prenovljene programe. Fakulteta ima akreditirane 4 študijske programe 2.
stopnje, vendar se študijski program Filozofija v študijskem letu 2006/2007 ne izvaja in tudi ne bo razpisan v študijskem letu 2007/2008.
2
Študijski programi so v postopku akreditacije. Razpisani bodo v primeru, da bo UP zanje pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo.
3
UP PEF: Študijski programi 2. in 3. stopnje Matematične znanosti in Računalništvo in informatika, ki jih v študijskem letu 2006/2007 izvaja UP PEF, bo v študijskem letu
2007/2008 izvajala na novoustanovljena fakulteta - UP FAMNIT
Legenda za vrsto študijskega programa: VS – visokošolski strokovni študijski program; UN – univerzitetni študijski program; SPEC – specialistični študijski program; MAG –
magistrski študijski program; DR – doktorski študijski program

Tabela 40: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007
in načrt za študijsko leto 2007/2008
Število programov
za izpopolnjevane
v študijskem letu
2006/2007

Število programov
za izpopolnjevane
v študijskem letu
2007/2008

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
2006/2007

Število študentov
v programih za
izpopolnjevanje
v študijskem letu
2007/2008

UP FM

0

19

0

190 - 285

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 marketinga (DP)
Sodobni koncepti marketinga (DP)
Temeljne vsebine managementa v izobraževanju (PI)

-

1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

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
10-15
10-15

UP PEF

1

6

34

175

Članica

167

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2007

1

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
2006/2007
34

Število študentov
v programih za
izpopolnjevanje
v študijskem letu
2007/2008
50

-

1

-

50

-

1

-

30

-

1

-

15

-

1

-

15

-

1

-

15

1

2

7

40

1

1
1

7

20
20

2

27

41

405 - 500

Število programov
za izpopolnjevane
v študijskem letu
2006/2007

Število programov
za izpopolnjevane
v študijskem letu
2007/2008

Pedagoško in andragoško izobraževanje (PI)
Poučevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu
1
devetletne OŠ(PI)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok (PI)
Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika (1. del) (PI)
Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika (2. del) (PI)
Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika (3. del) (PI)

1

UP Turistica
Turistični management (DP)
Management turističnih destinacij (DP)

SKUPAJ

Članica

Opomba: PI – program za izpopolnjevanje (33.a člen ZViS); DP – del akreditiranega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS).
Pojasnila k tabeli 40:
1

UP PEF: Program je v postopku akreditacije. Razpisan bo v primeru, da bo UP zanj pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo.

Tabela 41: Število vpisanih študentov v dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008
Članica
Visokošolski
strokovni študijski
programi

Visokošolski
strokovni študijski
programi

Dosedanji študijski programi
Univerzitetni
Univerzitetni
Specialistični
študijski programi
študijski programi študijski programi
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Magistrski
študijski programi

Doktorski
študijski programi
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UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
SKUPAJ

Redni
študij
06/07
34
131
382
229
776

Redni
študij
07/08
5
140
250
270
665

Izredni
študij
06/07
54
158
688
84
984

Izredni
študij
07/08
8
160
400
135
703

Redni
študij
06/07
479
276
755

Redni
študij
07/08
414
285
699

Izredni
študij
06/07
31
31

Izredni
študij
07/08
25
25

Štud.
leto
06/07
393
393

Štud.
leto
07/08
590
590

Štud.
leto
06/07
66
348
414

Štud.
leto
07/08
98
600
698

Štud.
leto
06/07
29
43
72

Štud.
leto
07/08
45
70
115

Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.

Tabela 42: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008
Članica
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje

Novi in prenovljeni študijski programi
Univerzitetni
Univerzitetni
Študijski
študijski programi
študijski programi
programi 2.
1. stopnje
1. stopnje
stopnje
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Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje
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UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
SKUPAJ

Redni
študij
06/07
358
358

Redni
študij
07/08
400
212
30
642

Izredni
študij
06/07
564
564

Izredni
študij
07/08
800
518
1.318

Redni
študij
06/07
126
203
329

Redni
študij
07/08
396
300
120
816

Izredni
študij
06/07
251
251

Izredni
študij
07/08
400
400

Redni
študij
06/07
34
1
27
48
109

Redni
študij
07/08
79
2
360
165
58
4
622

Izredni
študij
06/07
76
76

Izredni
študij
07/08
3
520
92
612

Štud.
leto
06/07
1
5
5

Štud.
leto
07/08
25
25

Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.
Pojasnila k tabeli 42:
1

Študenti podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika bodo v študijskem letu 2007/2008 nadaljevali študij na
novoustanovljeni Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT). Ti študenti so v študijskem letu 2007/2008 zato vključeni k UP
FAMNIT.
2
Vključeni so tudi predvideni študenti (40) v magistrskem študijskem programu 2. stopnje Management, ki je v postopku akreditacije.
3
Vključeni so tudi predvideni študenti (80+40) v magistrskih študijskih programih Management ter Ekonomija in finance, ki sta v postopku akreditacije.
4
Vključeni so tudi predvideni študenti v magistrskih študijskih programih 2. stopnje Morska biologija (45), Sredozemsko kmetijstvo (35) in Varstvo narave (35), ki so v postopku
akreditacije.

Tabela 43: Število diplomantov, ki so končali dosedanje študijske programe,
po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007
Dosedanji študijski programi
Članica

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij
Leto

Leto

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij
Leto
Leto

Univerzitetni
programi – redni
študij
Leto

Leto

Univerzitetni
programi –
izredni študij
Leto
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Leto

Specialistični
programi
Leto

Leto

Magistrski
programi
Leto

Leto

Doktorski
programi
Leto

Leto
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UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
SKUPAJ

2006
-

2007
-

2006
-

2007
-

2006
12

2007
40

2006
-

2007
-

2006
-

2007
-

2006
-

2007
2

2006
-

2007
6

83

80

179

150

-

-

-

-

155

180

4

10

2

3

15

20

20

20

30

38

-

-

-

-

-

-

-

-

75

65

150

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19
192

60
225

11
360

25
315

42

78

0

0

155

180

4

12

2

9

Tabela 44: Število diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe,
po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2007
Članica

Novi in prenovljeni študijski programi
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– redni študij

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– izredni študij

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje – redni
študij

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje – izredni
študij
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Študijski programi
2. stopnje – redni
študij

Študijski programi
2. stopnje – izredni
študij

Študijski programi
3. stopnje
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UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
SKUPAJ

Leto
2006
-

Leto
2007
-

Leto
2006
-

Leto
2007
-

Leto
2006
-

Leto
2007
-

Leto
2006
-

Leto
2007
-

Leto
2006
-

Leto
2007
-

Leto
2006

Leto
2007
-

Leto
2006
-

Leto
2007
-

1

20

6

50

-

10

320

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

1

20

0

0

0

10

320

300

0

0

0

30

0

0

Tabela 45: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2006/2007
in načrt za študijsko leto 2007/2008

Študijska skupina

1. skupina

Število
uvrščenih
1
članic

1

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija po
2
študijskih programih
Študijsko
leto 06/07
595

Študijsko
leto 07/08
705

Št. diplomantov
rednega dodiplomskega
študija po študijskih
2
programih
Leto 2006
Leto 2007
84

172

110

Št. študentov 2. stopnje
rednega študija po novih
študijskih programih
Študijsko
leto 06/07
-

Študijsko
leto 07/08
320

Št. diplomantov 2.
stopnje rednega študija
po novih študijskih
programih
Leto 2006
Leto 2007
-

-
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2. skupina
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina

4

1623

1.997

151

223

109

137

-

-

1

-

120

-

-

-

165

-

-

Pojasnila k tabeli 45:
1
2

UP FM je uvrščena v 1. študijsko skupino, UP FAMNIT v 4. študijsko skupino, vse ostale članice pa so v 2. študijski skupini.
Upoštevani so študenti oz. diplomanti dosedanjih študijskih programov ter prenovljenih študijskih programov 1. stopnje.

Tabela 46: Kazalniki za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2006/2007
in načrt za študijsko leto 2007/2008 – dodiplomski študij

Članica

5

Redni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)

Študijski program

Kazalnik : Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik dodiplomskega študija v %

1

173

Izredni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)
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Študijski program

Članica

UP FHŠ

UP FM

UP PEF
UP Turisitca
UP VŠZI
4
Skupaj univerza

Redni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)

Geografija kontaktnih prostorov UN
Kulturni študiji in antropologija UN
Slovenistika UN
Zgodovina UN
Dediščina Evrope in Sredozemlja UN, 1. st.
Italijanistika UN, 1. st.
Kulturni študiji in antropologija UN, 1. st.
Filozofija UN, 1. st.
Management, UN 1. st.
Management VS 1. st.
Razredni pouk UN
Matematika in računalništvo UN
Predšolska vzgoja VS
Hotelirstvo in turizem VS
Zdravstvena nega VS

61,2
89,6
61
64,6

Izredni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)

80

50
54
97,5
67,9
88,4
66
86
/

80
80
85
90
90
70
55
55
97,5
70
90
70
85
/

2
-

55
55

86,1
78
77
/

88
80
75
/

6
8,7
3,2
14,2
4
/

4
7
1,5
13,5
5
/

48,4
5,4
3,5
7,3
8
/

30
4
1,5
6,8
10
/

5,3
4
6,2
4

6,8
5,8
4

5,4
4
6
4

2

5

Kazalnik : Odstotek ponavljavcev
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
4
Skupaj univerza

vsi študijski programi
vsi študijski programi
vsi študijski programi
vsi študijski programi
vsi študijski programi

5

Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI

Management VS 1. st.
Predšolska vzgoja VS
Hotelirstvo in turizem VS
Zdravstvena nega VS

3

6,2
4
6
4
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Članica

Skupaj univerza

Redni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)

Študijski program

4

5

Kazalnik : Povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi
UP FHŠ
UP FM
UP PEF
4
Skupaj univerza

Vsi študijski programi
Management UN, 1. st.
Oba univerzitetna študijska programa

Izredni študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
06/07
07/08
(leto 2006)
(leto 2007)

/

/

/

/

5
5
/

5
5
/

/

/

3

Pojasnila k tabelama 46 in 47:
1
Odstotek prehodnosti pri posameznemu študijskemu programu ni naveden, če se 2. letnik študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 ne izvaja oz. ne bo izvajal v
študijskem letu 2007/2008.
2
Zaradi specifičnosti izvedbe izrednega študija v dodiplomskih študijskih programih UP FM (1. in 2. letnik se izvedeta v treh letih) podatek o prehodnosti v študijskem letu
2006/2007 ni naveden.
3
Upoštevani so le podatki o povprečnem številu let študija za študente, ki so pričeli študij v 1., začetnem letniku. Podatek o povprečnem številu let trajanja študija ni
naveden, če še ni diplomantov.
4
Odstotka za UP kot celoto zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo mogoče izračunati.
5
Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:
prehodnost iz 1. v 2. letnik:
o za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli s številom
študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006;
o za študijsko leto 2007/2008: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2007/2008 se deli s številom
študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2006/2007;
odstotek ponavljavcev:
o za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov;
o za študijsko leto 2007/2008: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi:
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom
diplomiranja (2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
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Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2007 med letom
diplomiranja (2007) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni študijski programi:
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006) in
letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
o Leto 2007: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2007 med letom diplomiranja (2007) in
letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov.

o
-

Tabela 47: Kazalnik (podiplomski študij) – prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik
študijskega programa za znanosti (v %)5
Študijsko leto 2006/2007
V
V nesofinanc.
sofinanciranih
študijskih
študijskih
programih
programih
Geografija kontaktnih prostorov
80
/
UP FHŠ
Zgodovina Evrope in Sredozemlja
81,2
/
Filozofija in teorija vizualne kulture
72,2
/
UP FM
Management
79
/
4
Skupaj univerza
/
/
Opomba: pri izračunu kazalnikov se upošteva dosedanje študijske programe ter nove in prenovljene študijske programe 1. stopnje.
Študijski program

Članica

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2007/2008
V sofinanciranih
študijskih
programih

V nesofinanc.
študijskih
programih

85
85
85
80
/

/
/
/
/
/

Tabela 48: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij
Kazalnik

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

Študijsko leto
2006/07

Načrt za
študijsko leto
2007/08

Študijsko leto
2006/07

Načrt za
študijsko leto
2007/08

UP FHŠ

1

5

-

-

UP FM

0

5

0

3

UP FAMNIT

-

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

UP PEF

1

UP Turistica
UP VŠZI

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

2

0

0

0

0

Skupaj UP

1

20

0

3

UP FHŠ

1

5

-

-

UP FM

1

5

0

3

UP FAMNIT

-

5

-

-

UP PEF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

UP Turistica
UP VŠZI

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

2

Skupaj UP

2

16

0

3

UP FHŠ

1

5

-

-

UP FM

9

15

0

10

UP FAMNIT

-

3

-

-

UP PEF

1

1

0

0

UP Turistica

0

0

0

0

UP VŠZI

2

Skupaj UP

0

1

0

0

11

25

0

10

Pojasnila k tabeli 48:
1
Na podlagi oddane vloge v študijskem letu 2006/2007 pričakujejo enega študenta iz Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki se je odločil opravljati na UP
PEF določene študijske obveznosti v okviru nacionalne mobilnosti.
2
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. Pri tem
je treba poudariti, da je program Zdravstvena nega usklajen z direktivami EU, ki ne predvideva izbirnosti. Zaradi navedenih razlogov je možna rešitev meduniverzitetna
izmenjava študentov za celotno študijsko leto. Študente bomo aktivno spodbujali k odločitvi za izmenjavo med visokimi zdravstvenimi šolami v Sloveniji za celotno študijsko
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leto. Upamo na večjo uspešnost kot lani, ko izmenjave zaradi nezanimanja študentov nismo realizirali. Študijski program Prehransko svetovanje – dietetika, katerega
začetek izvajanja bo v študijskem letu 2007/2008 sicer vsebuje izbirne vsebine v prvem letniku, vendar zaradi začetka izvajanja študijskega programa izbiranje predmetov na
ostalih članicah UP ali ostalih slovenskih univerzah ne pričakujejo.

Tabela 49: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij
Redni študij
Študijsko leto
2006/07

Načrt za
študijsko leto
2007/08

Študijsko leto
2006/07

Načrt za študijsko
leto 2007/08

UP FHŠ

0

3

0

2

UP FM

-

-

0

5

Kazalnik
Članica UP
1

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

UP FAMNIT

-

6

-

-

UP Turistica

0

2

0

1

Skupaj UP

0

11

0

8

UP FHŠ

0

10

9

20

UP FM

-

-

0

5

UP FAMNIT

-

1

-

-

UP Turistica

0

2

0

1

Skupaj UP

0

13

9

25

UP FHŠ

1

5

1

5

UP FM

-

-

0

10

1

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

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

Izredni študij

UP FAMNIT

-

1

-

-

UP Turistica

2

4

0

4

Skupaj UP

3

10

1

19

Pojasnila k tabeli 49:
1

Podiplomski študijski programi UP FHŠ spodbujajo mobilnost oziroma izbirnost predmetov in vsebin tako znotraj slovenskih kot na tujih univerzah, zato se večji del
podiplomskih študentov UP FHŠ odloča, da bo vsaj en predmet opravil oziroma obiskoval na drugem visokošolskem zavodu.
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7.1.2

Raziskovalna dejavnosti

Tabela 50: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2006 in načrt za leto 2007

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP PINT
SKUPAJ

Leto

Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007
Leto 2006
Načrt za leto 2007

Raziskovalni
program
2004-2008
Št.
Št.
FTE
letno
/
/
/
/
2
1,35
2
1,35
/
/
/
/
2
0,4
1
0,2
/
/
/
/
/
/
/
/
3
7,8
3
7,8
/
/
1
0,7
7
10,05

Infrastrukturn
i programi
2004-2008
Št.
Št.
FTE
letno
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
1
/
/
/
/
1
1

Temeljni
projekti
Št.
FTE
letno

Št.
/
/
2
3
/
/
2
2
/
1
/
1
9
15
/
/
22

/
/
1,17
2,56
/
/
0,4
0,4
/
0,5
/
0,79
10,03
14,03
/
/
18,28
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Aplikativni
projekti
Št.
/
/
5
5
/
/
1
1
/
1
/
1
2
9
2
7
24

Št.
FTE
letno
/
/
1,65
1,88
/
/
0,2
0,2
/
0,5
/
1
1,61
6,25
1,3
3,39
13,22

Podoktorski
projekti
Št.
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
5
6
/
1
8

Št.
FTE
letno
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
3,08
5,36
/
1
7,36

Število
CRPov

Število
znanstvenih
sestankov/
konferenc

Število
drugih
projektov

/
/
15
17
/
/
6
4
1
1
1
1
14
17
2
7
47

/
/
9
19
/
3
2
1
/
/
/
1
4
9
/
2
35

/
/
8
18
/
1
3
7
3
1
/
4
10
12
1
3
46
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Komentar k tabeli 50:
UP FHŠ. Visokošolski učitelji in sodelavci UP FHŠ sodelujejo v raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih UP ZRS kot nosilci ali sodelavci v programskih oz. projektnih
skupinah. UP FHŠ sodeluje z UP ZRS pri organizaciji znanstvenih sestankov in konferenc.
UP FM. V letu 2007 bodo raziskovalci nadaljevali z zastavljenim načrtom raziskovalnega programa z naslovom Management in informatizacija izobraževanja in zaposlovanje,
ki ga vodi prof. dr. Dušan Lesjak ter na osnovi tega začeli pripravljati nove raziskovalne programe, ki jih bo UP FM prijavila takoj, ko bo odprt nov razpis, predvidoma leta 2008.
Kot partnerska institucija bo UP FM še naprej izvajala raziskovalni program Hitra proizvodnja, management izdelovalnih tehnologij. Nadaljevala bo z izvajanjem vseh tekočih
raziskovalnih projektov, svoje raziskave pa bodo raziskovalci izvajali tudi v okviru internih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so že zastavljeni, nekatere pa bodo še na
novo zastavili. V letu 2007 je načrtovana prijava na različne nacionalne razpise za raziskovalne projekte.
Leta 2005 je UP FM začela izvajati projekt Mladinskega raziskovanja, v okviru katerega sodelujejo osnovne in srednje šole v Obalno Kraški regiji. Leta 2006 so obalne občine
ponovno zaupale ta projekt UP FM, ki ga bo izvedla pretežno leta 2007. UP FM je leta 2006 pridobila prve naročene raziskave drugih uporabnikov znanja, npr. UMAR, Služba
vlade za razvoj. Načrtuje, da bo tovrstne raziskave izvajala tudi leta 2007.
Leta 2007 bo UP FM organizirala že osmo mednarodno znanstveno konferenco MIC'07 – Management International Conference 2006 »Managing Global Transitions:
Globalisation – Localisation – Regionalisation«, na kateri pričakuje udeležbo več kot 300 znanstvenikov iz celega sveta. Maja 2007 bo UP FM soorganizator mednarodne
znanstvene konference CES 2007 - Chinese Economist Society z naslovom »Economic Transition at Midlife: Lessons from the Development of Markets and Institutions.«. V
začetku januarja 2007 pa je že potekala mednarodna konferenca ICSEI 2007, ki jo je UP FM soorganizirala.
UP FAMNIT. Bodoči sodelavci UP FAMNIT-a sodelujejo v različnih raziskovalnih projektih, pripravljajo znanstvene sestanke in konference v sklopu drugih članic UP – UP
PINT, UP ZRS in izven - IES, IMFM. Raziskovalno razvojni projekti se izvajajo, dokumentirajo in financirajo v sklopu dejavnosti institutov.
V letu 2007 bo ob vzpostavitvi vseh organov UP FAMNIT stekel postopek registracije raziskovalne skupine, tako da bo lahko fakulteta kandidirala na javne razpise v okviru
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa. Prvenstveno pa stremi k tesnejšemu sodelovanju z gospodarstvom in v tem smislu k pridobivanju raziskovalnorazvojnih projektov kot vira financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti.
UP PEF. V letu 2007 je predvidena rast raziskovalnega dela na UP PEF, ki pa je zasnovana na osnovi izkušenj predhodnih let. Logično posledično pa se ob povečanju števila
raziskovalnih projektov povečuje tudi organizacija domačih in mednarodnih srečanj, na katerih raziskovalci predstavijo svoje raziskovalno delo ter izmenjujejo izkušnje z
domačimi in tujimi strokovnjaki.
Število znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev se povečuje, kar je logična posledica pridobitve novih raziskovalnih projektov. Glavne usmeritev raziskovanja so na
področju edukacije, preučevanja sodobnih metod poučevanja in prenašanja znanja z uporabo sodobnih lastno razvitih informacijskih tehnologij.
UP Turistica. 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 uspešno in učinkovito opravljanje dela je potrebno vzpostaviti model
organiziranosti projektnega dela na šoli, ki bo definiral pravila in način izvajanja projektnega dela. S projektom PUT (Pilotni projekt Sistema za centralno vodenje (P)rojektov in
podatkov (U)P (T)uristice) želimo na 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.
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Tabela 51: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2006 in načrt za leto 2007
Patenti
Članica

UP ZRS

SKUPAJ

Obdobje

Leto 2006
Načrt za leto
2007

Število
prijav

Blagovne znamke

Število
podeljenih

Število
prodanih

Število
registriranih

Inovacije

Število
prodanih

Število

/
2

/
2

/
/

/
1

/
1

/
1

2

2

/

1

1

1
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7.1.3

Mednarodna dejavnosti in sodelovanje v evropskih projektih

Tabela 52: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju
za študijsko leto 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2007/2008

Kazalnik
Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji

Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo pri pedagoškem
procesu

Članica

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
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Dodiplomski študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
12
15
23
32
/
1
8
10
5
5
/
/
/
/
/
/
48
63
10
15
44
50
/
/
2
3
4
5
/
/
/
/
/
/
60
73
20
20
3
6
/
/
5
6
6
6
/
/

Podiplomski študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
/
5
/
2
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8
3
5
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
6
25
25
4
6
/
5
/
/
/
/
/
/
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Kazalnik

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

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini

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

Članica

UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
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Dodiplomski študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
/
/
/
/
34
38
10
15
13
13
/
/
9
10
2
4
/
/
/
/
/
/
34
42
/
/
/
/
/
1
/
/
1
2
/
/
/
/
/
/
1
3
/
/
1
1
2
2
1
/
10
5
6
/
1
/
/
/
/
/
/

Podiplomski študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
/
/
/
/
29
36
6
10
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6
12
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
2
3
/
/
/
/
2
4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
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Kazalnik

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

Članica

Skupaj UP
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VSZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP

Dodiplomski študij
Študijsko
Načrt za
leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
7
19
/
/
2
2
3
3
2
/
10
5
6
/
1
/
/
/
/
/
/
8
20

Podiplomski študij
Načrt za
Študijsko leto
študijsko leto
2006/2007
2007/2008
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1

Pojasnila k tabeli 52:
1

Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo v študijskem letu 2006/2007, 2 ne bosta sodelovala v pedagoškem procesu; v
letu 2007/2008 pa 12;
2
Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino v študijskem letu 2006/2007, 3 ne bodo sodelovali v pedagoškem
procesu; v letu 2007/2008 pa 13.
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7.1.4

Knjižnična dejavnost
Tabela 53: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2006 in načrt za leto 2007

Visokošolska
knjižnica
članice UP

UP FHŠ

UP FM

UP PEF

UP Turistica

UP VŠZI

UP ZRS

Leto 2006

1241

Delež aktivnih
uporabnikov z
univerz (študenti,
visokošolski učitelji
in sodelavci,
raziskovalci in
strokovni
sodelavci)
95,7%

Načrt za leto 2007

1400

95%

1000

8000 (UP)

Leto

Število aktivnih
uporabnikov
knjižnice

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

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki

Število
računalnikov, preko
katerih uporabniki v
knjižnici lahko
dostopajo do
informacij

1026 / 4

6827 (UP)

6
20

Leto 2006

4608

1

50%

1704 / 12

6827 (UP)

12

1

Načrt za leto 2007

4800

1

50%

1800 / 14

8000 (UP)

12

1

Leto 2006

4608

1

50%*

422 / 12

6827 (UP)

12

1

Načrt za leto 2007

4800

1

50%*

500 / 12

8000 (UP)

12

1

Leto 2006

2813

96,5%

1007

6827 (UP)

2

Načrt za leto 2007

2900

97%

1050

8000 (UP)

2

Leto 2006

289

14,2%

1091

6827 (UP)

4

Načrt za leto 2007

400

25%

1000

8000 (UP)

4

Leto 2006

196

89,3%

755

6827 (UP)

2

Načrt za leto 2007

220

90%

800 / 1

8000 (UP)

4
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Visokošolska
knjižnica
članice UP

Skupaj UP
1

Leto

Leto 2006
Načrt za leto 2007

Število aktivnih
uporabnikov
knjižnice

9147
9720

Delež aktivnih
uporabnikov z
univerz (študenti,
visokošolski učitelji
in sodelavci,
raziskovalci in
strokovni
sodelavci)
66%
68%

Podatek za skupno knjižnico UP FM in UP PEF.
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Letni prirast
tiskanih enot
gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki

Število
računalnikov, preko
katerih uporabniki v
knjižnici lahko
dostopajo do
informacij

6005
6150

6827
8000

22
38
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7.2 Seznam okrajšav
-

AK UP: AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERA MORE: EUROPEAN RESEARCH AREA – MOBILITY RESEARCHERS – EVROPSKI
PROGRAM MOBILNOSTI ZA RAZISKOVALCE
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
KIN UP: KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KMMS UP: KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KOST UP: STATUTARNA KOMISIJA UP
KP UP: KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KSSK UP: KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI
IZOBRAŽEVALNEGA, RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KŠTZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KŠZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KZRD UP: KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LPD: LETNI PROGRAM DELA
MF: MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MVZT: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MZZ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
RIC UP: RAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOKOVI KOPER
UP TURISTICA: TURISTICA, VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
6. OP: 6. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
7. OP: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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