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1 VIZIJA IN POSLANSTVO UNIVERZE
Vizija Univerze na Primorskem
Vizija Univerze na Primorskem je postati članica mreže odličnosti univerz v okviru skupnega Evropskega
visokošolskega prostora (EHEA), s kakovostno ponudbo študijskih programov, usmerjenih v sredozemski
prostor, z aktivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo in raziskovalcev v študijski proces ter z
mednarodno primerljivimi dosežki izobraževanja in raziskovanja.

Poslanstvo Univerze na Primorskem
Univerza na Primorskem je odprta
odprta v Sredozemlje, Srednjo in Jugovzhodno Evropo.
Univerza na Primorskem (UP) zavzema s tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in
državnimi inštitucijami položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega stika. UP predstavlja
laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja v prostoru JZ Slovenije potencial za preboj med
najhitreje razvijajoče se evropske regije.
S še večjo odprtostjo meja moramo tudi v raziskovanju pri mednarodnih kandidaturah izkoristiti
prednosti, ki nam jih omogoča geografska lega. Povezovati se velja s sosednimi državami v
sredozemskem prostoru, državami nekdanje Jugoslavije ter državami, ki še niso kandidatke za članstvo
v EU. Koordinacija nacionalnih (ali regionalnih) raziskovalnih programov skupaj z novimi inštrumenti
okvirnega raziskovalnega programa (mreže odličnosti, integrirani projekti) zagotavlja dovolj
raziskovalnega potenciala, povezanega v učinkovito infrastrukturno mrežo. Evropski projekti
predvidevajo prednosti in večje možnosti ob vključevanju držav kandidatk v skupni raziskovalni prostor
ter tudi instrumentov, ki naj v evropski raziskovalni prostor v večji meri pritegnejo tudi obetajoče
raziskovalce iz tretjih držav.
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.
Povezovanje raziskovalcev in skupno raziskovalno delo zagotavlja pogoje za prijave na različne evropske
projekte in omogoča oblikovanje interdisciplinarnih raziskovalnih programov in projektov, s katerimi bi
uspeli pokriti vse bolj sodobne razvojne niše ter zagotoviti dodano vrednost obstoječim programom.
Univerza na Primorskem zagotavlja kakovostne visokošolske študijske programe po bolonjskih
smernicah.
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, računalništva in informatike ter naravoslovja in informacijskih tehnologij
je sodobna in v svojem bistvu inovatorska. Njihova izvedba ni le inačica prevzetih modelov slovenskih ali
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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 prek 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 spin-off podjetij za specifične potrebe gospodarstva v okviru Univerzitetnega inkubatorja
Primorske.
Novi, raziskovalno usmerjeni podiplomski študijski programi ob tradicionalnih vsebinah (temeljna
raziskovalna znanja in tehnike) že vključujejo pobude po razvijanju in pridobivanju novih znanj na
področju raziskovalnega managementa, komunikacijskih znanj, mreženja in razvijanja timskega dela.
Pri tem je tudi pomembno, da poteka vzgoja mladih raziskovalcev v okviru določene raziskovalne
prakse, kar študentom omogoča, da se ob teoriji seznanjajo s praktičnimi vidiki in problemi raziskanih
vsebin.
Izobraževalna in raziskovalna področja Univerze na Primorskem dopolnjujejo ponudbo slovenskih,
srednjeevropskih in sredozemskih univerz.
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) 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 bogastvo naravne in kulturne dediščine
Sredozemske Slovenije.
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
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
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tako bo tudi v bodoče vzpodbujala vključevanje vseh pomembnih deležnikov (študenti, diplomanti,
zaposleni, delodajalci) v proces upravljanja in evalvacije kakovosti.
Univerza na Primorskem ima možnost in priložnost, da kot mlada in fleksibilna univerza v vsebinskem in
organizacijskem pogledu uspešno povezuje znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo ter na ta način v
slovenskem in mednarodnem merilu uveljavi načela ERA in EHEA, ki univerze postavljajo v središčno
vlogo razvoja na znanju temelječe družbe in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

2 PREDSTAVITEV
REDSTAVITEV UNIVERZE
2.1 Organiziranost
Državni zbor RS je dne 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil dne
7. 2. 2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03. Z vpisom v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru
je UP dne 17. 3. 2003 je UP postala pravni subjekt. Članice UP, z izjemo UP ŠD in UP FAMNIT, so bile v
sodni register vpisane 22. 4. 2003. Slednji sta bili v sodni register vpisani 3. 1. 2006 (UP ŠD) in 25. 7.
2007 (UP FAMNIT).
Odlok o ustanovitvi UP (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06) in Statut UP (Uradni list RS, št.
73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP.
Določila teh temeljnih aktov poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost
izvajanja študijskega procesa, integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov,
racionalnost organiziranosti in povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti
izobraževanja in raziskovanja. Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati dejstvo,
da je univerza ne le ena od državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner univerzitetnega
prostora Evropske unije (vključevanje v EHEA – European Higher Education in ERA – European Research
Area) in širšega mednarodnega prostora.
Statut UP omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih podrobneje uredijo z
internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje temeljnih in drugih
dejavnosti.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Članice UP so zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti
v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstveno-raziskovalnega programa,
za katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa nastopajo v pravnem prometu pri izvajanju
dejavnosti iz 2. odstavka 24. člena Statuta UP. Članice opravljajo te dejavnosti tako, da ne ovirajo
izvajanja javne službe in zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Za
izvajanje teh dejavnosti lahko članica zaposluje v skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor članice.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu (priloga 7.2).
2.1.1 Organi univerze in njihova delovna telesa
Organi UP so skladno s statutom UP rektor, senat, upravni odbor in študentki svet.
Tabela 22-1: Organi UP
ORGANI UP
Rektor UP

prof. dr. Rado Bohinc

Senat UP

predsednik: prof. dr. Rado Bohinc

Upravni odbor UP

predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalčič

Študentski svet UP

predsednik: Danijel Bandelj
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Rektor UP. Rektor UP je prof. dr. Rado Bohinc, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata dne 21. 11. 2007.
Rektor UP je za štiriletno mandatno obdobje imenoval dva prorektorja, in sicer:
- prorektor za študijske zadeve UP: doc. dr. Roberto Biloslavo,
Biloslavo
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: izr. prof. dr. Rado Pišot.
Pišot
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.
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 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 ima svoje posvetovalno telo – Svet zaupnikov UP,
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
Tabela 22-2: Komisije Senata UP
KOMISIJA
OMISIJA SENATA UP

PREDSEDNIK

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

doc. dr. Maja Čemažar

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

doc. dr. Roberto Biloslavo

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

izr. prof. dr. Rado Pišot

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Marija Mojca Terčelj

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno
sodelovanje UP (KMMS UP)

dr. Lucija Čok, znanstvena svetnica

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

(še ni imenovan)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

(še ni imenovan)

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

doc. dr. Marija Mojca Terčelj

Disciplinska komisija UP (DK UP)

(še ni imenovan)
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Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP, način
delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
2.1.2 Članice in odgovorne osebe članic
UP vključuje devet članic, in sicer (članice navajamo po zaporedju iz Statuta UP):
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ),
2. Fakulteta za management Koper (UP FM),
3. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT),
4. Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF),
5. Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica) – v postopku preoblikovanja v fakulteto,
6. Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI),
Raziskovalna zavoda
7. Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS),
8. Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT),
Drugi zavod
9. Študentski domovi (UP ŠD).
Tabela 22-3: Odgovorne osebe članic UP
ČLANICA UP

DEKAN/DIREKTOR

PRODEKANI

TAJNIK/SVETOVALEC
DIREKTORJA

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

doc. dr. Vesna
Mikolič, dekanja

izr. prof. dr. Darko Darovec,
prodekan za študijske zadeve;

Elide Hrvatin, univ.
dipl. prav., tajnik

izr. prof. dr. Stanko Pelc, prodekan
za študentske zadeve;
doc. dr. Krištof Jacek Kozak,
prodekan za mednarodno
sodelovanje in razvoj

Fakulteta za
management Koper
(UP FM)

prof. dr. Egon
Žižmond, dekan

doc. dr. Rok Strašek, prodekan za
izobraževanje – podiplomski študij;
prodekan za izobraževanje –
dodiplomski študij: do 21. 1. 2008
doc. dr. Roberto Biloslavo, nov
prodekan še ni bil imenovan;

doc. dr. Nada
Trunk Širca,
direktorica

izr. prof. dr. Slavko Dolinšek ,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo;
izr. prof. dr. Štefan Bojnec,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov
Fakulteta za
matematiko,
naravoslovje in
informacijske
tehnologije Koper (UP

prof. dr. Dragan
Marušič, dekan

doc. dr. Branko Kavšek, prodekan
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ČLANICA UP

DEKAN/DIREKTOR

PRODEKANI

TAJNIK/SVETOVALEC
DIREKTORJA

FAMNIT)
Pedagoška fakulteta
Koper (UP PEF)

Turistica – Visoka šola
za turizem Portorož
(UP Turistica)

izr. prof. dr.
Stanko Pelc,
dekan

viš. pred. mag. Darjo Felda,
prodekan za študijske zadeve;

prof. dr. Marija
Ovsenik,
dekanja

viš. pred. mag. Marjan Tkalčič,
prodekan za redni študij;

Tanja Marsič, univ.
dipl. prav., tajnik

izr. prof. dr. Mara Cotič, prodekanja
za znanstveno-raziskovalno in
umetniško delo
mag. Margareta
Benčič, tajnik

viš. pred. mag. Robert Trunkl,
prodekan za izredni študij;
doc.dr. Maja Uran, prodekanja za
znanstveno-raziskovalno dejavnost;
pred. mag. Tomi Brezovec,
prodekan za gospodarsko
dejavnost

Visoka šola za
zdravstvo Izola (UP
VŠZI)

doc. dr. Nadja
Plazar, dekanja

Prodekan za študijske in
študentske zadeve: do 16. 11.
2007 doc. dr. Darko Černe; v
novem mandatu prodekan še ni bil
imenovan;

Tjaša Vidic, univ.
dipl. prav., v. d.
tajnika

doc. dr. Maja Čemažar, prodekanja
za raziskovalno in razvojno delo
Raziskovalna zavoda
Znanstvenoraziskovalno središče
Koper (UP ZRS)

znanstveni
svetnik dr.
Darko Darovec,
direktor

-

Urška Leban,
svetovalka
direktorja

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

prof. dr. Andrej
Brodnik, direktor

-

-

Leon Horvatič, v.
d. direktorja

-

-

Drugi zavod
Študentski domovi
(UP ŠD)

2.1.3 Univerzitetna centra in infrastrukturni enoti
UP je v petih 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. Krajša predstavitev
univerzitetnih centrov in infrastrukturnih enot je v prilogi 7.6.
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Tabela
Tabela 22-4: Univerzitetni enote in centri
ENOTE IN CENTRI UP
SEDEŽ
Infrastrukturni enoti
Garibaldijeva 18 a, Koper
Računalniško-informacijski center UP (RIC UP)
Titov trg 4, Koper

Ameriški kotiček Koper (AK UP)
Univerzitetna centra
Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP
(CJMK UP)

Gortanov trg 7, Koper

Center za šport UP (CŠ UP)

Titov trg 4, Koper

V letu 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 članice UP vse bolj razvijajo tudi krajše
izobraževalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih
področjih. Te vključujejo predvsem javnoveljavne programe za izpopolnjevanje (33.a člen ZVIS 2006) in
dele študijskih programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZVIS 2006).
Poleg omenjenih javnoveljavnih študijskih programov posamezne članice izvajajo poletne šole, krajše
seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

ČLANICA
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI
1

Tabela 22-5: Študijska področja članic UP
ŠTUDIJSKO PODROČJE PO KLASIFIKACIJI ISCED 19971
(22) humanistične vede, (31) družbene vede
(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede
(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48)
računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in
ribištvo, (85) varstvo okolja
(14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede
(81) osebne storitve
(72) zdravstvo

ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)

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 (prve študente je vpisala v študijskem letu 2007/2008), s katero je 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.
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Tabela 22-6: Število študijskih programov ter število študentov in diplomantov
– pregled po vrsti programa
Število
Število
diplomantov
Vrsta programa3
študentov2
(2003-2007)
5.343
908

2.422
528

- univerzitetni programi
- visokošolski strokovni programi, 1. stopnja

759
1.672

153
57

- visokošolski strokovni programi

2.004

1.684

1.339
9
96

723
0
6

- magistrski programi, 2. stopnja

233

11

- magistrski programi

636

21

- specialistični programi
Skupaj

365
6.682

685
3.145

Dodiplomski študijski programi
- univerzitetni programi, 1. stopnja

Podiplomski študijski programi
- doktorski programi, 3. stopnja
- doktorski programi

Opombe:
Upoštevani so študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2007/08 (v prvem ali višjih letnikih).
Upoštevani so vsi študenti, vpisani v študijskem letu 2007/08, vključno z absolventi.
3 Stopnja programa je navedena pri »bolonjskih« študijskih programih.
1
2

V petih letih delovanja 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 2007/08 povzpelo na 43 razpisanih programov ter 62 akreditiranih študijskih
programov (na dan 31. 12. 2007).
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/04 je bilo vpisanih 4.665, v študijskem letu 2007/08 pa že 6.682 študentov (5.343 na
dopdiplomskih in 1.339 na podiplomskih programih).
Narašča tudi število diplomantov UP. V prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah
diplomiralo skupno 254 diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti podiplomskega študija
(specialisti študijskih programov UP FM). Leta 2007 se je število diplomantov povzpelo na 3.114 od tega
2.395 na dodiplomskih in 719 na podiplomskih programih. Med diplomanti podiplomskega študija je
bilo tudi 16 magistrov znanosti in trije doktorji znanosti (UP FHŠ in UP FM). V letu 2007 so zaključili
študij prvi diplomanti 2. stopnje, in sicer skupaj 11 diplomantov (2 na UP FHŠ in 9 na UP Turistici).
Na dodiplomskem študiju prevladujejo diplomanti visokošolskih strokovnih programov, v letu 2007 pa
se je – v primerjavi s prejšnjimi leti – povečalo število diplomantov univerzitetnih programov (v letu 2006
jih je bilo 5 %, v letu 2007 pa 27,81 %); večina le-teh so diplomanti univerzitetnega študijskega progama
1. stopnje UP FM. Na podiplomskem študiju prevladujejo diplomanti specialističnih študijskih programov
UP FM.
Vsi diplomanti UP prejmejo prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku.
Tabela 22-7: Študijska središča (dislocirane enote) na dan 31. 12. 2007
KRAJ IZVAJANJA
ŠTUDIJA

Nova Gorica

ČLANICA UP

NASLOV ŠTUDIJSKEGA SREDIŠČA
SREDIŠČA

UP FM

Mednarodni prehod 4, Šempeter pri Novi Gorici

UP VŠZI, UP Turistica

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica
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KRAJ IZVAJANJA

ČLANICA UP

ŠTUDIJA

NASLOV ŠTUDIJSKEGA SREDIŠČA
SREDIŠČA

Škofja Loka

UP FM

Podlubnik 1a, Škofja Loka

Črnomelj

UP Turistica

Kidričeva ul. 18a, Črnomelj

Sežana

UP Turistica

Bazoviška cesta 9, Sežana

Ljubljana
Celje

UP Turistica
UP FM

Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Ljubljanska cesta 5a, Celje

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 2-7 navajamo vse akreditirane dislocirane enote do 31. 12.
2007.
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, v posameznih središčih pa se
izvaja tudi redni študij (UP FM v Celju, UP Turistica v Sežani in UP VŠZI v Novi Gorici).
2.2.1 Vrste in število študijskih programov
2.2.1.1

Študijski programi za pridobitev izobrazbe

Dodiplomski študij. Od skupno 30 akreditiranih dodiplomskih programov je 19 »bolonjskih« (oz.
akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 11 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih pred
ZViS 2004). V študijskem letu 2007/08 članice izvajajo 24 študijskih programov, od katerih je večina
(15) »bolonjskih«, »predbolonjske« programe pa članice praviloma izvajajo le še v višjih letnikih (izjema
sta UP PEF in UP VŠZI).
Tabela 22-8 : Vrsta in število dodiplomskih študijskih programov
UN
UN, 1.
VS
VS, 1.
AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

SKUPAJ

UP FHŠ

4

41

8

7

-

-

-

-

12

11

UP FM
UP FAMNIT

1
-

-

1
4

1
2

1
-

op 2

1
-

1
-

4
4

2
2

UP PEF

2

2

-

-

1

1

-

-

3

3

3

3

5

4

1
5

1
5

2
30

2
24

ČLANICA

UP Turistica

-

-

1

-

1

11

UP VŠZI
Skupaj

7

6

14

10

1
4

1
3

Opombe:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2007) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2007
1 Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih (v 2. in/ali višjih letnikih).
2 V študijski program UP FM so v študijskem letu 2007/08 vpisani le še absolventi.
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Legenda:
UN = univezitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
UN, 1. = univerzitetni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. UP ima akreditiranih 32 podiplomskih študijskih programov, od tega 19 »bolonjskih«
(oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 13 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih
pred ZViS 2004). V študijskem letu 2007/08 članice izvajajo 19 programov (od tega 9 »bolonjskih«). Ker
je bil v študijskem letu 2006/07 interes za vpis v »bolonjske« programe 2. stopnje (strokovni magisterij)
manjši od pričakovanega, članice še vedno razpisujejo in izvajajo predvsem »predbolonjske« magistrske
(znanstveni magisterij) in doktorske programe.
Tabela 22-9 : Vrsta in število podiplomskih študijskih programov
SPEC
MAG
DR
MAG, 2.
DR, 3.
AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

AKREDITIRANI
(31. 12. 2007)

V IZVAJANJU
2007/08

ČLANICA

SKUPAJ

3

2

4
1

3
1

4
1

3
1

5
6

3
-

-

-

13
11

9
4

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

5

3

2

2

7

5

UP PEF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP Turistica

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

UP VŠZI
Skupaj

3

2

5

4

5

4

17

7

2

2

32

19

Legenda:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2007) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2007
SPEC = specialistični študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG = magistrski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
DR = doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

2.2.1.2

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov

Med javnoveljavne programe sodijo programi za izpopolnjevanje (33.a člen ZViS) ter t. i. deli študijskih
programov za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS). Udeleženci navedenih programov prejmejo potrdilo, ki
je javna listina.
Programe za izpopolnjevanje imata akreditirani dve članici, in sicer UP FM (en program) in UP PEF (štiri
programe). UP PEF je leta 2007 akreditirala študijski program za izpopoljevanje skladno z bolonjsko
deklaracijo in ZViS 2004.

ČLANICA

Tabela 22-10: Akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje
IME PROGRAMA

UP FM

Temljne vsebine managementa v izobraževanju

UP PEF

Pedagoško in andragoško izobraževanje
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika v prvem in drugem obdobju OŠ (1., 2. in 3. del)
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ČLANICA

IME PROGRAMA
Poučevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu
devetletne osnovne šole (bolonjski program)
Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok

V študijskem letu 2007/08 se izvajata dva programa UP PEF (Pedagoško in andragoško izobraževanje,
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika v prvem in
drugem obdobju OŠ).
Hkrati z akreditacijo »bolonjskih« študijskih programov 1. in 2. stopnje so članice akreditirale tudi dele
študijskih programov (skladno s 33a. oziroma 36. členom ZViS). Največ jih je bilo akreiditiranih v
študijskem letu 2005/06, trend rasti pa se še nadaljuje. Do januarja 2008 je akreditiranih skupaj 88
delov študijskih programov. Po zaključenem izobraževanju udeleženci prejmejo potrdilo, ki je javna
listina.
2.2.2 Število študentov in diplomantov po vrsti študijskih programov
V tabelah 2-11 in 2-12 so predstavljeni podatki o številu študentov in diplomantov dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov UP.

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

Tabela 22-11: Število študentov
študentov in diplomantov dodiplomskih študijskih programov UP
– pregled po članicah in vrsti programa
UN
UN, 1.
VS
VS, 1.
SKUPAJ

UP FHŠ

437

24 (39)

346

-

-

-

-

-

783

24
(39)

UP FM

-

-

491

202
(528)

113

95 (714)

1.182

50 (57)

1.786

347
(1.299)

UP FAMNIT

-

-

71

-

-

-

-

-

71

-

322

38
(114)

-

-

324

44 (183)

-

-

646

82
(297)

UP Turistica

-

-

-

-

1.080

227
(722)

455

-

1.535

227
(722)

UP VŠZI

-

-

-

-

487

35 (65)

35

-

522

35
(65)

Skupaj

759

62
(153)

908

202
(528)

2.004

401
(1.684)

1.672

50 (57)

5343

715
(2.422)

ČLANICA

UP PEF

Legenda:
UN = univezitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UN, 1. = univerzitetni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
VS = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
VS, 1. = visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Dodiplomski študij. Iz tabele 2-11 je razvidno, da je v študijskem letu 2007/08 nekoliko več študentov
vpisanih v »predbolonjske« programe (2.763 od 5.343 študentov). Treba je poudariti, da se ti programi v
študijskem letu 2007/08 praviloma izvajajo le še v višjih letnikih (izjemi sta UP PEF in UP VŠZI, ki
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programe izvajata tudi v 1. letniku), ter da je večina članic »bolonjske« programe prvič razpisala v
študijskem letu 2006/07. UP FM je »bolonjska« programa prvič razpisala že v študijskem letu 2005/06
in je tudi edina od članic z diplomanti dodiplomskih »bolonjskih« programov.

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

-

-

68

-

43

2 (3)

24

2 (2)

-

-

135

4 (5)

365

192
(685)

568

17
(21)

53

1 (3)

-

-

-

-

986

210
(709)

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

46

-

9

-

55

-

UP PEF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 (9)

ČLANICA

UP FHŠ
UP FM

ŠTUDENTI 2007/08

DIPLOMANTI V LETU
2007 (VSI DIPLOMANTI)

Tabela 22-12: Število študentov in diplomantov podiplomskih študijskih programov UP
– pregled po vrsti programa
SPEC
MAG
DR
MAG, 2.
DR, 3.
SKUPAJ

UP Turistica

-

-

-

-

-

-

163

9 (9)

-

-

163

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

365

192
(685)

636

17
(21)

233

11
(11)

1.339

223
(723)

Skupaj

96

3 (6)

9

-

Legenda:
SPEC = specialistični študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG = magistrski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
DR = doktorski študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004 (predbolonjski)
MAG, 2. = magistrski študijski programi 2. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)
DR, 3. = doktorski študijski programi 3. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004 (bolonjski)

Podiplomski študij. Število študentov in diplomantov podiplomskih programov se vsako leto povečuje.
Pri tem skozi vsa leta opažamo večji interes za vpis v »predbolonjske« študijske programe, slabši od
pričakovanega pa je vpis v »bolonjske« programe 2. stopnje.

2.3 Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
Področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokrivajo Služba za
mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP ter mednarodne pisarne, ki delujejo na posameznih
članicah univerze.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obsega odnose z domačimi (UP je sklenila sporazume o
sodelovanju z univerzami iz Ljubljane, Maribora in Nove Gorice) in s tujimi univerzami, s katerimi je UP že
podpisala sporazume o sodelovanju (od ustanovitve jih je sklenila 22, izmed katerih je 6 univerz iz Italije,
1 iz Avstrije, 2 s Hrvaške, 3 iz BiH, 4 iz Srbije, 1 s Poljske, 4 s Tajvana in 1 iz ZDA), navezavo novih stikov
in vzpostavitev sodelovanja s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami, sodelovanje pri
skupnih raziskovalnih projektih in skupnih študijskih programih, pripravo in izvedbo poletnih šol,
izmenjave študentov, učiteljev in raziskovalcev, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah,
kongresih in simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in organizacijah.
V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius,…) UP
omogoča izmenjave študentov, in sicer tako za opravljanje dela študija kot obvezne študijske prakse, ter
izmenjave visokošolskih učiteljev. V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru UP
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omogoča nacionalno mobilnost študentov, na podlagi dogovora o sodelovanju z Univerzo v Mariboru in
Univerzo v Novi Gorici pa tudi mobilnost visokošolskih učiteljev. Na nacionalnem nivoju je UP, skupaj z
Univerzo v Novi Gorici, aktivna v konzorciju za tehniško in naravoslovno izobraževanje, ki v sodelovanju z
gospodarskimi družbami Primorske podpira razvoj programov s področja naravoslovja in tehnike.
V letu 2007 je bila na UP vzpostavljena regionalna informacijska točka v okviru mreže centrov
mobilnosti ERA MORE – programa za pospeševanje mobilnosti raziskovalcev.
Do danes je UP pristopila v različna združenja in oblike sodelovanja evropskih in regijskih univerz
(Rektorska konferenca Alpe-Jadran, Inter-University Centre Dubrovnik, EuroMed Permanent University
Forum in drugi), prednostno na področju alpsko-jadranskega prostora. V tem okviru uspešno izvaja
nekatere skupne pobude na raziskovalnem in izobraževalnem področju, npr. skupni študijski programi,
programi mobilnosti in drugo mreženje znanja in človeškega potenciala, nove edukacijske metode in
tehnike, kot na primer d.school ipd.

2.4 Raziskovalna dejavnost
Raziskovalna in razvojna dejavnost UP se izvaja na skoraj vseh članicah, in sicer na obeh raziskovalnih
inštitutih, UP ZRS in UP PINT, ter na visokošolskih zavodih UP – UP FM, UP PEF, UP Turistici in UP VŠZI.
UP FHŠ se vključuje v raziskovalno delo UP ZRS predvsem na področju temeljnih raziskav, hkrati pa
razvija lastno dejavnost na področju razvojnih in aplikativnih projektov, s katerimi neposredno bogati
vsebine študijskih programov. Sodelavci UP FAMNIT so vključeni v raziskovalni program in projekte UP
PINT.
Kot rezultat uspešnega raziskovalnega dela in novih znanstvenih izhodišč se oblikujejo tudi novi študijski
programi na raziskovalnih področjih, ki jih razvija UP, in omogočajo uspešen prenos znanstvenoraziskovalnih podlag v pedagoški proces.
Na UP je od skupno 434 zaposlenih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in laborantov ter raziskovalcev in
sodelavcev zaposlenih 119 raziskovalcev v obsegu 83,1 FTE.
Raziskovalno delo na 7 raziskovalnih programih, temeljnih, aplikativnih, ciljnih, razvojnih in drugih
projektih poteka v okviru 12 raziskovalnih skupin, v katerih je registriranih 277 raziskovalcev:
− Inštitut za raziskovanje v managementu (UP FM),
− Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične študije (UP PEF),
− Turizem (UP Turistica),
− Raziskovalna skupina UP VŠZI (UP VŠZI; medicinsko področje in področje zdravstvene nege),
− Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo (UP ZRS),
− Inštitut za biodiverzitetne študije (UP ZRS),
− Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP ZRS),
− Inštitut za jezikoslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za kineziološke raziskave (UP ZRS),
− Inštitut za zgodovinske študije (UP ZRS),
− Raziskovalna skupina PINT (UP PINT).
Raziskovalni inštituti delujejo na naslednjih raziskovalnih področjih (po klasifikaciji ARRS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede / Matematika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede / Biologija
1.04.00 Naravoslovno matematične vede / Kemija
2.00.00 Tehniške vede
2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika
3.00.00 Medicinske vede
3.09.00 Medicinske vede / Psihiatrija
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4.00.00 Biotehniške vede
4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija
5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.03.00 Družboslovne vede / Sociologija
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
5.06.00 Družboslovne vede / Politične vede
5.09.00 Družboslovne vede / Psihologija
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.02.00 Humanistične vede / Arheologija
6.03.00 Humanistične vede / Antropologija
6.04.00 Humanistične vede / Etnologija
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.09.00 Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
6.10.00 Humanistične vede / Filozofija
6.12.00 Humanistične vede / Geografija
7.00.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje
Na UP se usposablja 34 mladih raziskovalcev, od tega 5 v gospodarstvu. Poleg raziskovalnega dela v
okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa se izvajajo tudi projekti v sodelovanju z
gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja.
Raziskovalni rezultati so predstavljeni na znanstvenih konferencah v organizaciji članic UP, objavljeni pa
so tudi v znanstvenih periodičnih publikacijah ter znanstvenih monografijah, ki jih izdajata Založba
Annales (UP ZRS) in Založba UP FM.

2.5 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 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 v nadaljevanju je razvidno, da so v letu 2007 visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti
predstavljali skoraj polovico zaposlenih (47 %), raziskovalni delavci in sodelavci skoraj petino (19 %),
zaposleni na spremljajočih delovnih mestih pa dobro tretjino (32 %) vseh zaposlenih na UP. Zaposleni na
vodstvenih delovnih mestih predstavljajo 1,3 % vseh zaposlenih.
Tabela 22-13: Zaposleni na UP v FTE (na dan 31. 12. 2007)
SKUPAJ
ZAPOSLENI
Po uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (skupaj)
Visokošolski učitelji in sodelavci ter laboranti (skupaj)
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ZAPOSLENI

SKUPAJ

- visokošolski učitelji

133,9

- visokošolski sodelavci in laboranti

71,5
83,1

Raziskovalci (skupaj)
- raziskovalni delavci

24,6
58,5

- raziskovalni sodelavci
Zaposleni na spremljajočih delovnih mestih (skupaj)

140,2

Skupaj (FTE)
FTE)

434,7

2.6 Premoženje in nepremičnine
V tabeli 2-14 so zbrani podatki o premoženju oziroma stavbah UP.
Tabela 22-14: Lastništvo stavb UP, uporaba in najem
ČLANICA UP

LOKACIJA

LASTNIŠTVO
ASTNIŠTVO

V LASTI
M2/NETO

V
NAJEMU
M2/NETO

2.750,00

-

MŠŠ – v uporabi
MŠŠ – v najemu
Hypo Group
Hansa Invest

1.013,93 1
-

47,20
801,70
293,62

Glagoljaška 8, Koper

Pošta Slovenije

-

UP PEF3

Cankarjeva 5, Koper

MŠZŠ- v uporabi

1.005,00 1

457,05
-

UP Turistica
Turistica4

Obala 11A, Portorož
Obirska 9, Ljubljana
Polje 42, Izola
Ulica padlih borcev 26,
Šempeter pri Novi
Gorici
Garibaldijeva 1, Koper
Garibaldijeva 18,
Koper
Zelena ulica 8, Izola

UP
Ratun d.o.o. Ljubljana
UP

3.400,00

-

2.000,00

141,5
-

-

200,00

525,00

-

220,00 1

-

-

180,00

360,00 1

-

50,00 1

-

-

80,00

80,00 1

-

-

505,00

-

160,00

UP FHŠ

Titov trg 5, Koper

UP

FM2

Cankarjeva 5, Koper
Cankarjeva 5, Koper
Trg Brolo 12, Koper
Ljubljanska 5a, Celje

UP FAMNIT

UP

UP VŠZI
UP ZRS5
- UP ZRS EIC
- Laboratorij Izola
- Inštitut kin.
Piran
- Inštitut IKARUS,
Valdoltra
- Pisarna
Pisarna Izola
- Inštitut za biod.
Ljubljana
- Inform. center
Rakitovec
- Inštitut za ded.
Ljubljana

Srednja
Agroživ. šola
UP
MOK-v uporabi
Labs d.o.o.

Bolniška 20, Piran

MŠŠ-v uporabi

Jadr. cesta 31,
Ankaran
Giordana Bruna 6,
Izola
Žibertova 1, Ljubljana

OBV-v uporabi

Rakitovec 44, Črni Kal

Rimska 1, Ljubljana

UIP d.o.o.
Prirodsl. muzej
Slov.- v uporabi
Agrarna skupn.
Rakitovec
ZVKD

75,25
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SKUPAJ UPORABA
M2/NETO

v lasti cca. 2.750,00
v uporabi 1.013,93
v najemu 1.142,52
Skupaj: 2.156,45
v najemu 457,05
v uporabi 1.005,00
v lasti 3.400,00
v najemu 141,54
Skupaj: 3.541,5
541,54
v lasti 2.000,00
v najemu 200,00
Skupaj: 2.200,00

v lasti 525,00
v uporabi 710,00
v najemu 925,00
Skupaj: 2.160,00
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ČLANICA UP

LOKACIJA

LASTNIŠTVO
ASTNIŠTVO

V LASTI
M2/NETO

V
NAJEMU
M2/NETO

UP PINT

Muzejski trg 2, Koper

MOK

-

UP ŠD Koper
UP ŠD Korotan

Santorijeva 7, Koper
Obala 11, Portorož
Nazorjeva ulica 11,
Izola

MOK
UP

2.780,00

57,00
-

MVZT-v uporabi

27,96 1

-

539,64

UP ŠD Stanovanje
REKTORAT UP:
ArmerijaArmerijaForesterija

Titov trg 4, Koper

UP

Pretorska palača

Titov trg 4, Koper

MOK-v uporabi

303,48 1

Titov trg 4, Koper
Garibaldijeva 18A,
Koper

MOK- v uporabi

71,00 1

Gortanov trg 4, Koper

ŠOUP- v uporabi

Organizacijska
enota AK UP
Organizacijska
enota RIC UP
Organizacijska
enota CJMK UP

UP

23,70
168,00 1

SKUPAJ ŠTEVILO
STAVB: 28

SKUPAJ UPORABA
M2/NETO
v najemu 75,25

-

v lasti 2.780,00
v uporabi 27,96
v najemu 57,00
Skupaj: 2.864,96
v lasti 539,64
v uporabi 303,48
Skupaj: 843,12
v uporabi 71,00
v lasti 23,70
v uporabi 168,00
v lasti: 12.018,34
m2
v uporabi: 3.299,37
m2
v najemu:
2.998
2.998,
998,32 m2
SKUPAJ: 18.316,03
18.316,03
m2

Pojasnilo k podatkom v tabeli 2-14: V teku so postopki urejanja lastništva, uporabe, najema oziroma drugih
statusnih razmerij, zato stanje premoženja, predstavljeno v tabeli 2-14, ni dokončno.
Opombe:
1

Prostori so dani v uporabo UP brez najemnine.

UP FM: v okviru prostorov v uporabi je všteta tudi skupna knjižnica UP FM in UP PEF v skupni izmeri 126,20
m2/neto (UP PEF: 42,06, UP FM: 84,13). Podatki ne vključujejo podatkov za prostore v dislociranih enotah v Škofji Loki in
2

Novi Gorici, ker ima fakulteta z organizatorji študija sklenjeno pogodbo o izvajanju storitev in prostorov ne najema.
3 UP PEF uporablja za izvedbo posameznih predmetov študijskih programov s specifičnimi potrebami (telovadnica,
plesna dvorana….) še nekatere druge prostore, za katere so sklenjene najemne pogodbe za krajša obdobja. Take
najemne pogodbe so sklenjene z: Gledališčem Koper, Atletskim klubom Koper, OŠ Koper, OŠ Hrvatini, Plesno šolo
Latino. Površina skupne visokošolske knjižnice UP FM in UP PEF (približno 105 m2) je prikazana v kvadraturi UP FM.
4 UP Turistica ima v najemu še naslednje prostore: Občina Črnomelj (Kidričeva ulica 18a, Črnomelj), Biotehnična
fakulteta UL (Jamnikova 101, Ljubljana), Regijsko visokošolsko središče v Ptuju (Krempljeva ulica 1, Ptuj), Ljudska
univerza v Sežani (Bazoviška cesta 9, Sežana), Mestna občina Slovenj Gradec (Glavni trg 1, Slovenj Gradec),
Visokošolsko in raziskovalno središče primorske Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica), Radenska –
zdravilišče Radenci (Zdraviliško naselje 12, Radenci). Podatek o številu m2 na teh lokacijah ni prikazan, ker ni
dostopen (v pogodbah z najemodajalcem je opredeljena le cena najema na uro).
5 UP ZRS je locirana na petih lokacijah in sicer v samem mestnem jedru Kopra, v Piranu, Izoli, Valdoltri in Ljubljani. S
podatki o okvirni vrednosti nepremičnin UP ZRS ne razpolaga.

2.7 Sredstva, s katerimi razpolaga univerza
UP po stanju na dan 31.12.2006 razpolaga s sredstvi v višini 26.888.508 EUR. Največji delež
predstavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, ki so na dan 31. 12. 2006 znašala
20.639.004 EUR oz. 77% vseh sredstev. V okviru obveznosti do virov sredstev predstavljajo lastni viri in
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dolgoročne obveznosti 79% vseh obveznosti do virov. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne
razmejitve pa tvorijo 31% obveznosti do virov.
Prihodki iz poslovanja predstavljajo največji delež celotnih prihodkov, pretežni del prihodkov iz
poslovanja predstavljajo prihodki iz naslova izvajanja javne službe.
V okviru celotnih prihodkov predstavljajo:
58% sredstva iz državnega proračuna RS,
3% sredstva iz evropskega proračuna,
33% sredstva za izvajanje dejavnosti druge javne službe,
6% sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu.
Iz proračunskih sredstev RS se v okviru UP financira izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva
in nacionalnega raziskovalnega programa. Prihodki iz proračunskih sredstev MVZT za izobraževalno
dejavnost predstavljajo v povprečju 37% celotnih prihodkov, prihodki za raziskovalno in razvojno
dejavnost iz sredstev MVZT oz. ARRS pa 16% celotnih prihodkov.
UP pridobiva finančna sredstva tudi iz naslova šolnin, drugih prispevkov za študij ter plačil za opravljene
storitve v okviru izvajanja javne službe. Prodaja blaga in storitev na trgu se nanaša na izvajanje
založniške dejavnosti, izvajanje storitev, ki niso del študijskega programa, ter izvajanje projektov, ki jih ni
možno šteti kot javno službo.

2.8 Okolje, v katerem deluje univerza
UP je v petih letih delovanja vzpostavila razvejano mrežo povezav z okoljem, in sicer tako z institucijami
v visokošolskem in raziskovalnem prostoru na nacionalni in mednarodni ravni, kakor tudi s širšim
družbenim okoljem, še zlasti z gospodarstvom. Z okoljem pa se UP povezuje tudi s ponudbo svojih
centrov (Ameriki kotiček in Center za jezike in medkulturno komunikacijo). Zavedamo se, 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.
Navedeno velja tudi za članice, ki povezave vzpostavljajo glede na specifiko svojih študijskih in
raziskovalnih programov in področij. Povezovanje in izmenjave potekajo prek vključevanja študentov v
okolje pri opravljanju strokovne prakse, nadalje prek skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov, z
vključevanjem gostujočih predavateljev iz gospodarstva v programe UP ipd.
Sodelovanje v slovenskem in mednarodnem visokošolskem prostoru smo predstavili že v poglavju 1.3,
zato se v nadaljenju osredotočamo na sodelovanje z gospodarstvom in drugimi organizacijami.
Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja
Primorske (UIP)
(UIP),
UIP) katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko
Primorskem. UIP je podjetniški
izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem
inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju idej študentov, raziskovalcev in profesorjev.
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 se skupaj s partnerji (solastniki,
regijskim gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi itd.) zavzema, da bo UIP postal integriran del
izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela na Primorskem in vodilni inkubator po številu uspelih
"spin-off" podjetij v Sloveniji.
UP je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2003 z ustanovitvijo posebnega telesa –
Sveta zaupnikov UP,
UP ki predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. 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).
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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) Zakonske
Zakonske in druge pravne podlage na področju visokega šolstva:
šolstva:
-

Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo ZViS-UPB3),
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 (ReNPVS; Ur.
l. RS, št. 94/07),
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 117/02, 1/04, 2/05,
34/05, 4/06, 76/06),
Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2007/2008 (Ur. l. RS,
št. 38/07),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/94, 45/98),
Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 5/94, 2/05),
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/05),
Odredba o višini šolnin za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (Ur. l. RS, št. 24/95),
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/07),
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta
2008 (Ur. l. RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06),
Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04),
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 64/04, 52/07),
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 25/06),
Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/04),
Merila za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 101/04),
Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 124/04),
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/04),
Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in storitev (Ur. l. RS, št.
56/98, 101/04),
Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 45/94, 78/98),
Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06),
Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04),
Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v Evropski regiji (Ur. l. RS, št.
14/99),
Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in
vrednotenja izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04, 6/2005),
Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/07),
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/05, 20/06, 65/06, 43/07),

22

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

-

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. Rs, št. 31/06),
Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/06),

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

-

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06, 112/07, 4/08 – neuradno
prečiščeno besedilo),
Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje od 2006 - 2010 (Ur. l.
RS, št. 3/06),
Pravilnik o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti
zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št. 12/05),
Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur. l. RS,
št.12/05),
Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l. RS,
73/06),
Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05, 26/06, 80/07),
Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
Pravilnik o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov (Ur.l. RS, št.
12/05),
Pravilnik o pogojih in postopkih izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja medresorskih
raziskovalnih projektov v okviru Ciljnih raziskovalnih programov (CRP) za podporo strateškega
razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa (Ur. l. RS, št. 12/05),
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 24/06),
Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št. 12/05,
49/05),
Pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne
opreme (Ur.l. RS, št. 12/05),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l. RS, št. 12/0,
24/06),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/05),
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 24/06),
Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij
(Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 24/06,
Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št. 12/05,
53/06),
Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05, 39/06)

ter drugi.
c) Pravne podlage UP:
UP:
-

Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07),
Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti (št. 0221-13/05, 19.12.2005),
Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa(0221-08/07,
4.6.2007),
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-

-

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. 0221-11/07, 16.7.2007),
Pravilnik o študentski izkaznici (št. 0221-07/07, 11.4.2007),
Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (št. 0221-06/05, 6.7.2005; 0221-11/06,
13.12.2006),
Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja UP ter oblikovanje tričlanskih strokovnih komisij
(30.11.2006 in 22.10.2007),
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. 0221-03/05,
8.6.2005; 0221-04/05, 6.7.2005; 0221-09/07, 13.6.2007),
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),
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),
Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev UP (0221-7/05, 21.9.2005),
Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (št. 02211/05, 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. 022110/06, 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),
Akt o delovanju Centra za šport UP (št. 0221-04/07, 4.4.2007),
Akt o delovanju univerzitetnih kateder (št. 0221-10/07, 11.7.2007),
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),
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov (št. 0221-9/07, 10.10.2007),
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP (0221-05/07, 11.4.2007),
Pravilnik o volitvah rektorja UP (0221-02/07, 21.3.2007),
Pravilnik o volitvah organov UP (0221-01/07, 14.2.2007),
Navodilo za izvajanje prijavo-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v študijske
programe UP (0221-16/06, 8.11.2006),
Akt o organiziranosti in sistemizaciji DM UP ter Spremembe in dopolnitve akta o organiziranosti in
sistemizaciji delovnih mest na UP (0221-02/07, 21.9.2007),
Navodila UP za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitve v združenja (16.1.2008).

in ostali podstatutarni akti UP in članic UP.
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3.1 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. Sodelovanje z
univerzami se bo uresničevalo na osnovi programov med sodelujočimi članicami univerz.
Mednarodnim študijskim programom s področja družboslovja in naravoslovja 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, v mobilnost pa naj bi
se vključilo vsaj 100 študentov UP.
2. Odgovornost za družbeni in gospodarski razvoj regije in države
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.
3. Uveljavljanje novih znanj in oblikovanje novih poklicev
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. 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.
programov. UP si trajno prizadeva za prenovo svojih študijskih
programov tako z vidika posodobljenih vsebin kot tudi oblik in metod poučevanja in učenja. UP si
prizadeva za oblikovanje interdisciplinarnih študijskih programov, ki bi jih izvajale članice UP, kakor
tudi za oblikovanje skupnih programov z visokošolskim zavodi v tujini. Na tak način UP uresničuje
svojo skrb za čimbolj kakovostno izobraževanje na vseh ravneh visokošolskega izobraževanja in
izpopolnjevanja. Pri tem pa ne zanemarja vidika učinkovitosti izvedbe in porabe sredstev RS v
smislu dobrega gospodarjenja.
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 (e-učenje in e-poučevanje) ter v izvajanje študija
vključila sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. UP bo vzpostavila sodoben in primerljiv
sistem 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) omogoča UP načrtno in koordinirano uveljavljanje smernic Bolonjskega procesa v
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Sloveniji. UP bo pristopila v različna združenja in oblike sodelovanja evropskih in regijskih univerz,
prednostno na področju sredozemskega prostora, ter v tem okviru spodbujala razvoj skupnih pobud
na raziskovalnem in izobraževalnem področju
7. Raziskovanje – temeljni pogoj za kakovost 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 in mednarodno okolje. UP si bo nadalje prizadevala za povečevanje deleža domicilnega
kadra ter za dvig kakovosti študija.
8. V okviru sistema globalnega financiranja univerz bomo 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) ter 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.
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. S pomočjo Sveta zaupnikov UP bodo oblikovane osnove za trdno, uresničljivo in učinkovito
sodelovanje in izmenjavo storitev ter s tem podlaga za vzajemno učenje in prenos znanj med UP in
uporabniki.
12. Investiranje v prostor in v boljše pogoje študija. S prostorsko stisko se še vedno srečujejo nekatere
članice UP, zlasti UP PINT, UP PEF in UP FM. V letu 2008 se bodo izvedli postopki za gradnjo UP PEF,
UP FM in UP ŠD, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa tudi gradnja Centra mediteranskih kultur UP
(CMK UP) v Kampusu Livade. Ta je namenjen naravoslovju, računalništvu in sodobnim tehnologijam,
uresničljiv pa je 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 in po pridobitvi ustrezne dokumentacije se bo začela izgradnja študentskih domov. 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.
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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.

3.2 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008
V nadaljevanju navajamo kratkoročne prednostne cilje UP.
Izobraževalna dejavnost
-

-

Zaključiti s prenovo vseh študijskih programov UP po bolonjskih smernicah.
Olikovanje in akreditacija novih študijskih programov, še zlasti programov 3. stopnje.
Oblikovanje in akreditacija interdisciplinarnih študijskih programov v sodelovanju z drugimi
članicami univerze.
Oblikovanje in akreditacija skupnih študijskih programov s slovenskimi in s tujimi univerzami.
Redno seznanjanje in poročanje Svetu zaupnikov o načrtovanih, potekajočih in zaključenih projektih
ter oblikovanje ekspertne skupine Sveta zaupnikov za področje študijskih programov z nalogo
spremljanja uspešnosti obstoječega in oblikovanje novega sodelovanja med gospodarstvom in
univerzo.
Odprava sistemskih in organizacijskih ovir za mobilnost študentov znotraj univerze.
Vzpostavljanje mehanizmov na ravni univerze za postopno izboljšanje pogojev študija za študente s
posebnimi potrebami.
Priprava smernic za razvoj vseživljenjskega izobraževanja ter oblikovanje novih in izvajanje
obstoječih programov vseživljenjskega izobraževanja.
Vzpostavitev skupnih izhodišč na ravni univerze za postopke priznavanja znanj, pridobljenih pred
vpisom v program.
Vzpostavitev enotnih izhodišč za kreditno vrednotenje obštudijskih dejavnosti in njihovo priznavanje
v okviru javnoveljavnih študijskih programov ter vpis obštudijskih dejavnosti v prilogo k diplomi.
Izvedba ukrepov za racionalizacijo poslovanja članic UP na področju izvajanja študijske dejavnosti.
Ustanavljanje novih članic UP.
Širitev študijskih področij univerze na področje umetnosti in prava.
Vzpostavitev novih univerzitetnih kateder na področjih, za katere je izkazan interes članic UP.
Vzpostavitev Podiplomske šole UP za izvajanje posameznih podiplomskih študijskih programov.

Znanstveno
Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnosti

-

-

Oblikovanje razvojnega programa UP za obdobje 2008-2013.
Oblikovanje programa znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela UP za obdobje 2008-2013.
Povečanje deleža raziskovalcev za 5% s pogoji za vodenje projektov.
Podvojitev števila raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter povečanje števila raziskovalnih
projektov (temeljnih, aplikativnih, podoktorskih, CRP).
Uspešno sodelovanje z institucijami v domačem in mednarodnem prostoru, s poudarkom na
območju Alpe-Adria.
Razvoj področja mednarodne znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti z vzpostavitvijo
podpore članicam UP za prijavo tovrstnih projektov (uspešno kandidiranje, koordiniranje in
pridobivanje projektov 7. OP).
Priprava podlag za pridobitev Centra odličnosti.
Uspešna integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (uresničevanje vertikalne
mobilnosti med raziskovalci in visokošolskimi učitelji).
Povečanje števila mladih raziskovalcev za tretjino in njihovo vključevanje v raziskovalno delo po
končanem usposabljanju.
Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z ARRS glede usposabljanja mladih raziskovalcev.
Povečanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov in uvajanje podiplomskih študentov
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-

v raziskovalno delo na članicah, kjer to do sedaj še ni vzpostavljeno.
Tesnejše povezovanje UP z gospodarstvom na znanstveno-raziskovalnem področju (v povezavi s
Svetom zaupnikov UP).
Spodbujanje izumiteljske in inovativne dejavnosti, razvoj spin-off podjetij in raziskovalnih zavodov.
Pregled tehnoloških zmogljivosti univerze za izvajanje razvojne dejavnosti članic.
Predstavitev raziskovalne in razvojne dejavnosti univerze – promocija znanosti UP.
Spremljanje in analiza uspešnosti znanstveno-raziskovalnega dela UP.
Sprejem in dopolnitev aktov za sistemsko urejanje in poenotenje delovanja UP na področju
znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela.
Informatizacija na področju znanstveno-raziskovalnega dela.
Informiranje članic UP o aktualnih temah s področja znanstveno-raziskovalnega dela.

Mednarodno in meduniverzitetno
meduniverzitetno sodelovanje
-

-

Povečanje mednarodne mobilnosti študentov (100 gostujočih študentov na UP).
Analiza vzrokov za nizko mobilnost visokošolskih učiteljev in raziskovalcev ter sprejem ukrepov za
njeno povečanje.
Analiza vzrokov za šibek interes za program nacionalne mobilnosti ter sprejem ukrepov za njeno
povečanje.
Začetek izvajanja mobilnosti strokovnega kadra.
Uresničevanje obstoječih in sklepanje novih meduniverzitetnih sporazumov o sodelovanju.
Povečanje obsega sodelovanja s partnerskimi univerzami Alpsko-jadranskega prostora.
Vzpostavljanje novih odnosov meduniverzitetnega in mednarodnega sodelovanja.
Povečanje obsega mednarodnih projektov na področju izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega
dela.
Vključevanje v mednarodna združenja, organizacije in mreže, skladno s pobudami članic in interesi
univerze.
Udeležba na mednarodnih konferencah in predstavitev UP na izobraževalnih sejmih doma
(Študentska arena) in v tujini (sejem Best 3 na Dunaju in podobni sejmi v sosednjih državah) ter
druge aktivnosti, namenjene promociji UP in privabljanju tujih študentov.
Organizacija delavnic (o novostih programov mobilnosti), seminarjev, konferenc in poletnih šol
(poletne šole v organizaciji članic UP, Poletna šola Bovec).
Povečanje števila štipendij za tuje študente.
Pospeševanje interkulturnosti v sredozemskem prostoru.

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 Alumni klubov na članicah, kjer le-ti še ne delujejo.
Vzpostavitev sklada za štipendiranje in druge finančne pomoči študentom.
Vzpostavitev kariernega centra za študijsko in poklicno usmerjanje študentov.

Spremljanje in zagotavljanje
zagotavljanje kakovosti
-

Priprava nabora kazalnikov iz svetovnih lestvic za rangiranje univerz in priprava zbira podatkov za UP
za leto 2008.
Spremljanje obstoječih poenotenih kazalnikov za samoevalvacijo članic in univerze na vseh
področjih, predvidenih z institucionalno samoevalvacijo.
Priprava internih aktov za spremljanje odziva pomembnih ciljnih skupin (diplomanti, zaposleni).
Priprava analize o izvajanju ankete za študente na UP ter sprejem ukrepov za izboljšave.
Priprava podlag za vzpostavitev enotnega sistema tutorstva kot sistema študijske pomoči
študentom.
Izvedba poskusne primerjave univerze z izbranima tujima univerzama (benchmarking).
Izvedba letne konference o kakovosti univerze (predstavitev rezultatov benchmarkinga, pregled
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kazalnikov kakovosti po posameznih članicah UP, predstavitev znanstvene produkcije in razvojne
dejavnosti članic, analiza izvajanja študentske ankete).
Zaposlovanje in kadrovska politika
-

-

-

-

-

Povečanje števila redno zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev (s polnim oz. pretežnim
delovnim časom) ter doseganje ravnovesja med številom redno zaposlenih ter dopolnilno zaposlenih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev in prevzemnikov dela na podlagi podjemnih pogodb.
Uveljavitev vzpodbud za aktivno vključevanje pedagoških delavcev v raziskovalne projekte in aktivno
vključevanje raziskovalcev v pedagoško delo ter sprejem ustreznih aktov.
Prednostno zaposlovanje in razvoj mlajšega kadra visokošolskih učiteljev in raziskovalcev.
Spodbujanje zaposlovanja priznanih strokovnjakov iz prakse ter skrb za prenos znanja v obe smeri.
Izvedba izobraževanj vseh zaposlenih s posebnim poudarkom na pedagoško-andragoškem
usposabljanju in izobraževanju za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije v pedagoškem
procesu in delovnih procesih nasploh (usposabljanja na članicah).
Spodbujanje vključevanja visokošolskih učiteljev in raziskovalcev s tujih univerz v izobraževalno in
znanstveno-raziskovalno ter umetniško delo.
Racionalnejše koriščenje strokovnega in administrativnega osebja za tekoče izvajanje dejavnosti
oziroma za zapolnitev kadrovsko podhranjenih strokovnih področij (mobilnost strokovnega kadra
znotraj univerze).
Preučitev možnosti za upoštevanje stalnega pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja (tudi na
področju uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij) v postopkih za izvolitev v naziv.
Začetek racionalizacije delovnih procesov v strokovnih in administrativnih službah univerze in njenih
članic.
Izvedba aktivnosti z namenom spremljanja in povečanja zadovoljstva zaposlenih.
Metodološko poenotenje in specifikacija načina izbire novih kadrov v postopku izbire delavcev ob
zaposlovanju, na univerzi in članicah univerze.
Informatizacija kadrovskega področja, ki vključuje vzpostavitev skupne programske opreme za
vodenje kadrovske evidence zaposlenih.
Izvedba postopkov za uveljavitev konkurenčne klavzule v pogodbah o zaposlitvi (glede izvajanja
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ter ustanavljanja znanstveno izobraževalnih institucij na
visokošolskih zavodih, ki niso javni zavodi).
Uveljavitev standarda kakovosti (CAF – Skupni ocenjevalni okvir za organizacije v javnem sektorju).

Investicije in investicijsko vzdrževanje
-

Tekoče izvajanje načrta investicij univerze v skladu z Dolgoročnim investicijskim načrtom UP za
obdobje od leta 2007 do leta 2011.
Izvedba postopkov za pridobitev novih prostorov za izvajanje dejavnosti posameznih članic in
infrastrukturnih centrov.
Povečanje bivalnih kapacitet študentskih domov.
Tekoče investicijsko vzdrževanje prostorov in opreme.
Izvedba postopkov za pridobitev še neizkoriščenega dela kredita za investicije, opredeljene v
Dolgoročnem investicijskem načrtu UP za obdobje od leta 2007 do 2011, na podlagi Zakona o
poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve
prostorskih pogojev.

Informatizacija univerze
-

Konsolidacija RIC UP.
Vzpostavitev poslovnega informacijskega sistema UP za področje kadrov, financ in računovodstva.
Poenotenje Študentskega informacijskega sistema UP (ŠIS).
Priprava poslovnega modela za uvedbo elektronskega toka dokumentov na UP.

Knjižnična dejavnost
-

Ustanovitev nove članice UP – Univerzitetne knjižnice UP (UP UK) z naslednjimi nalogami:
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-

-

koordinacija knjižnic in knjižnične informacijske dejavnosti na članicah UP (priprava skupnega
poslovnika o delu knjižnic in knjižnično informacijskega sistema UP (KIS UP), koordinirana
priprava programov, poročil, prijav na razpise, poenotenje metodologije zajemanja podatkov),
priprava in sprejem strateškega dokumenta o organiziranosti in delovanju enotnega
knjižničnega informacijskega sistema UP,
pridobivanje sredstev za izvajanje in razvoj knjižnične dejavnosti kot javne službe na UP,
vzpostavitev proračuna za izvajanje skupnih dejavnosti in nabavo e-informacijskih virov na ravni
univerze,
skupna predstavitev knjižničnega informacijskega sistema UP na spletnih straneh UP
(vsebinska dopolnitev in sprotno ažuriranje vsebin),
zagotovitev enotnega dostopa in uporabe vseh v KIS UP (pri članicah ali konzorcijsko)
nabavljenih ali oblikovanih e-virov,
ažurno dopolnjevanje baze bibliografij zaposlenih na visokošolskih zavodih.

Univerzitetni šport
-

-

Nadaljnje vzpostavljanje temeljnih pogojev za delovanje Centra za šport UP (imenovanje
predstojnika ipd.).
Vzpostavitev sodelovanja s podobnimi univerzitetnimi športnimi centri v Sloveniji in tujini (UM,
University of Exeter – Anglija,…).
Priprava ustreznih aktov za delovanje centra (poslovnik o delovanju programskega sveta,…).
Priprava izhodišč in podlag za umestitev športa med obvezne izbirne predmete v kreditni sistem
ECTS.
Pridobivanje dodatnih prostorskih kapacitet za izvajanje športnih programov (Izola in Portorož).
Nadaljevanje aktivnosti za oblikovanje univerzitetnih ekip (veslanje – osmerec, četverec; jadranje,
košarkar, rokomet).
Udeležba univerzitetnih ekip na tekmovanjih in srečanjih (državna prvenstva, evropska prvenstva,
veslaške in jadralne regate).
Priprava, usklajevanje in izvedba programov športnih vsebin v sodelovanju z Univerzitetno športno
zvezo Primorske in Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem.
Promocija UP skozi šport na srednjih šolah (organizacija športnih srečanj s srednješolskimi ekipami
iz Istre in Krasa).
Promocija in informiranje članic in študentov o športnih vsebinah, ki jih izvaja Center za šport UP v
sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Primorske in Študentsko organizacijo Univerze na
Primorskem.
Izobraževanje strokovnega kadra iz študentskih vrst za potrebe izvedbe programov.
Organizacija mednarodnega univerzitetnega športnega srečanja, jadralne in veslaške regate ipd.
Soudeležba pri organizaciji svetovnega prvenstva v futsalu.

Financiranje univerze in njenih članic
-

Zagotovitev sredstev za kakovostno izvedbo študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje.
Sanacija finančnega poslovanja rektorata UP.
Sanacija finančnega poslovanja članice UP PEF.
Zagotovitev dokončnega finančnega pokritja investicijskega projekta Armerija-Foresterija.
Povečati prihodke iz raziskovanja in iz projektov za gospodarstvo.
Povečati prihodke iz izvajanja programov za izpopolnjevanje in drugega izobraževanja v sklopu
vseživljenjskega izobraževanja.
Pridobitev sredstev za financiranje razvoja knjižnične infrastrukture iz programov MVZT in EU.

Sodelovanje z okoljem
-

Preoblikovanje UIP v razvojni center UP.
Sodelovanje UP z gospodarstvom s pripravo podlag in mehanizmov za večji transfer tehnologij in
komercializacijo raziskav, in sicer:
priprava in sprejem internih aktov (pravilnikov in drugih) na UP in UIP,
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umestitev in re-pozicioniranje Sveta zaupnikov in Konzorcija za visokošolsko izobraževanje na
področju naravoslovja in tehnologij (Konzorcij NIT), v mehanizmih prenosa znanja;
Priprava in izvedba letnega plana Sveta zaupnikov (izvedba 10% več aktivnosti glede na leto 2007).
Oblikovanje ekspertne skupine Sveta zaupnikov za področje študijskih programov in raziskovanja z
nalogo spremljanja uspešnosti obstoječega in oblikovanje novega sodelovanja med gospodarstvom
in univerzo.
Nadaljnje izvajanje programa Konzorcija NIT 2007/08 (pridobitev 80% predvidenih sredstev in 80%
izvedba aktivnosti).
Nadaljnja krepitev in razširitev delovanja UIP pri ustanavljanju novih podjetij, inštitutov in drugih
oblik prenosa znanja in tehnologij iz akademske sfere v gospodarstvo in obratno, z razširitvijo
delovanja UIP na nova področja in ustanovitev vsaj 2 spin-off podjetij in novih inštitutov.
Izvedba Načrtovalske šole v sodelovanju z dvema podjetjema in večine članic UP.

-

-

-

-

Promocija univerze in stiki z javnostmi
-

-

Priprava krovne komunikacijske strategije UP.
Skupna promocija dodiplomskih študijskih programov članic UP (začetek februarja).
Organizacija dogodkov v okviru tedna univerze, in sicer: slavnostna akademija, namenjena
akademskemu zboru in drugim zaposlenim UP; priprava razvojne konference o partnerstvu univerze
z gospodarstvom; predstavitev najbolj uspešnih študentov UP.
Skupna promocija podiplomskih študijskih programov članic UP (konec maja in na začetku junija).
Oblikovanje strokovnih podlag za glasilo univerze.
Prenova spletnih strani univerze in upravljanja le-teh.

4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2008
V nadaljevanju so navedeni kratkoročni prednostni cilji za posamezna področja ter izvedbene naloge za
leto 2008. Pri vsaki nalogi so opredeljeni tudi pričakovani rezultati ter viri financiranja. Izvedba
dejavnosti se financira iz proračuna RS, proračuna lokalne skupnosti, evropskih programov in skladov,
drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe ter drugih virov. Izvajanje skupnih nalog univerze,
opredeljenih v Statutu UP, je financirano na podlagi Meril za razporejanje letnih sredstev UP (Merila). Kot
vir financiranja so zato pri skupnih nalogah navedena Merila.

4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
4.1.1

Visokošolsko izobraževanje

Skupni študijski programi so navedeni v dveh poglavjih, in sicer v poglavjih 4.1.1 (Visokošolsko
izobraževanje) in 4.4 (Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih).
KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

REKTORAT UP
Vodenje postopka
notranje akreditacije
študijskih programov
skladno z Navodili za

Svetovanje in strokovna
pomoč članicam pri
prenovi in oblikovanju
študijskih programov
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Formalno in tehnično
ustrezne vloge za
akreditacijo
študijskih

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

postopek obravnave
in sprejemanja
študijskih programov
na UP

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

1., 2. in 3. stopnje

programov 1., 2. in
3. stopnje in tekoča
izpeljava postopkov
akreditacije

Pregled tehnične in
formalne ustreznosti
študijskih programov in
vodenje postopka
notranje akreditacije

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Vzpostavitev enotnih
izhodišč za kreditno
vrednotenje
obštudijskih
dejavnosti študentov
in njihovo priznavanje
v okviru
javnoveljavnih
študijskih programov
ter vpis obštudijskih
dejavnosti v prilogo k
diplomi

Priprava predloga za
kreditno vrednotenje
obštudijskih dejavnosti
in njihovo priznavanje v
okviru javnoveljavnih
študijskih programov

Delovanje obstoječih
kateder in
vzpostavitev novih
univerzitetnih
kateder na področjih,
za katera je izkazan
interes članic UP

Delovanje Katedre za
večjezičnost in
medkulturnost (glej
poglavje 4.11.1.1 –
CJMK UP)

Delovanje Katedre za
večjezičnost in
medkulturnost (glej
poglavje 4.11.1.1 CJMK UP)

Evropski programi
in skladi

Analiza potreb po
vzpostavitvi novih
univerzitetnih kateder

Na podlagi analize
potreb ustanovljene
nove univerzitetne
katedre

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Vzpostavitev
Podiplomske šole UP
za izvajanje
posameznih
podiplomskih
študijskih programov
(programi, za katere
je izkazan interes
članic UP, da
koordinatorstvo za
izvajanje programa
prenesejo na
Podiplomsko šolo
UP)

Analiza potreb po
vzpostavitvi
Podiplomske šole UP

Dokument: Analiza
potreb po
vzpostavitvi
Podiplomske šole
UP ter analiza
organizacijskih oblik
Podiplomske šole
UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Spremljanje odziva
pomembnih ciljnih
skupin (diplomanti,
zaposleni)

Priprava internega akta o
izvajanju ankete za
diplomante UP

Sprejem internih aktov
na senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Usklajen in sprejet
predlog na Senatu
UP
Dopolnjena priloga k
diplomi na vseh
članicah UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava predloga
dopolnitev priloge k
diplomi s podatki o
obštudijskih dejavnostih
študentov

Analiza primerih
organizacijskih oblik
Podiplomske šole UP

Priprava internega akta o
izvajanju ankete za
zaposlene UP
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Vzpostavitev sistema
študijskega in
poklicnega
usmerjanja
študentov (karierni
center)

Oblikovanje strokovnih
podlag za sistem
študijskega in
poklicnega usmerjanja
študentov (karierni
center)

Oblikovane strokovne
podlage za
delovanje centra za
študijsko in
poklicno svetovanje
študentom (karierni
center)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Oblikovanje izhodišč za
vzpostavitev sistema
finančnih pomoči
študentom

Oblikovanje strokovnih
podlag za vzpostavitev
sklada za štipendiranje
in druge finančne
pomoči študentom

Oblikovane strokovne
podlage za sklad za
štipendiranje
študentov

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Krepitev sodelovanja in
izmenjav z bodočimi
zaposlovalci
diplomantov UP

Oblikovanje ekspertne
skupine Sveta
zaupnikov za področje
izobraževanja
(študijskih programov)

Boljša seznanjenost
gospodarstva in
drugih ustanov s
študijskimi
programi UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Redno seznanjanje
ekspertne skupine
Sveta zaupnikov o
novih študijskih
programih v
sodelovanju s
članicami UP in UIP

Vzpostavitev novih
oblik sodelovanja
med univerzo in
gospodarstvom ter
drugimi ustanovami

CILJI

FINANCIRANJA

Oblikovanje predlogov
novega sodelovanja v
povezavi s članicami
UP in UIP
Odprava sistemskih in
organizacijskih ovir
za mobilnost
študentov znotraj
univerze

Priprava internega akta za
urejanje področja
mobilnosti študentov
znotraj UP

Sprejet splošni akt za
urejanje področja
mobilnosti na UP in
začetek uporabe v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izboljšanje
organiziranosti in
urejenosti delovanja
univerze

Organizacija rednih
sestankov s prodekani
članic, zadolženimi za
področje izobraževanja
na članicah UP, ter
sestankov s
strokovnimi službami
članic UP, zadolženimi
za področje
izobraževanja

Tesnejše sodelovanje
med članicami in
bolj usklajeno
delovanje univerze
na področju
izobraževanja

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izpeljava postopka

Sprejet pravilnik in

Merila za

Izpeljava postopka
obravnave in sprejema
akta na ravni UP
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Vzpostavljanje
mehanizmov na
ravni univerze za
postopno izboljšanje
pogojev študija za
študente s
posebnimi
potrebami

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

sprejemanja pravilnika
o diplomskih delih na
drugi bolonjski stopnji

začetek uporabe v
študijskem letu
2008/09

razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava Navodil za
posredovanje
sprememb študijskih
programov in
informacij o
prilagoditvah izvajanja
študijskih programov
(Navodila)

Sprejeta Navodila na
Senatu UP in
začetek uporabe v
študijskem letu
2007/08

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava Navodil za
izvajanje študijskih
programov v tujem
jeziku (Navodila)

Sprejeta Navodila na
Senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava pravilnika, ki bo
urejal izvajanje
izrednega študija
(Pravilnik)

Sprejet Pravilnik na
Senatu UP in
začetek uporabe
Navodil v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava pravilnika, ki bo
urejal prehode med
študijskimi programi
(Pravilnik)

Sprejet Pravilnik na
Senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava sprememb in
dopolnitev Navodil za
postopek obravnave in
sprejemanja študijskih
programov na UP
(Navodila)

Sprejete spremembe
in dopolnitve
Navodil na Senatu
UP in začetek
uporabe Navodil v
študijskem letu
2007/08

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava pravilnika, ki bo
urejal izvajanje
podiplomskih
študijskih programov v
okviru Podiplomske
šole UP (Pravilnik)

Sprejet Pravilnik na
Senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izpeljava postopka
obravnave in sprejema
pravilnika za urejanje
področja študija
študentov s posebnimi
potrebami akta na
ravni UP

Sprejet pravilnik za
urejanje področja
študija študentov s
posebnimi
potrebami na UP in
začetek uporabe v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izvedba delavnice za
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

implementacijo
pravilnika na članicah
UP
Promocija študijskih
programov UP

Priprava in izvedba skupne
predstavitve
dodiplomskih
študijskih programov v
februarju 2008

Boljša prepoznavnost
dodiplomskih
študijskih
programov UP v
okolju

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava in izvedba skupne
predstavitve
podiplomskih
študijskih programov v
juniju 2008

Boljša prepoznavnost
podiplomskih
študijskih
programov UP v
okolju

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava in izid skupne
publikacije o
dodiplomskih
študijskih programih
(Vodnik po programih
2009/10)

Izid publikacije in
posredovanje le-te
kandidatom za vpis

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava Kataloga
študijskih programov
za študijsko leto
2008/09

Objava Kataloga na
spletnih straneh

Drugo

Ažurno dopolnjevanje
Kataloga z
informacijami o
novih programih

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

DELOVNE
DELOVNE SKUPINE
SKUPINE UP
Oblikovanje in sprejem
strategije glede
organiziranosti
poučevanja tujih
jezikov na UP v
srednjeročnem
obdobju

Vključevanje pouka jezikov
po akreditiranih
programih UP v paket
izbirnih vsebin
študijskih programov
Zaposlitve lektorjev v
skladu z Aktom o
organiziranosti in
sistemizaciji delovnih
mest na UP in s
sporazumi o
sodelovanju med
članicami UP

Vključitev tujih jezikov
CJMK UP v ponudbo
izbirnih vsebin (2. in
3. tujega jezika) v
okviru študijskih
programov UP, v
pravilnik, ki bo
urejal področje
mobilnosti
študentov znotraj UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprejem internega
akta na Senatu UP

Merila za
razporejanje

Članarina
študentov po
ceniku UP za
vključevanje v
pouk na CJMK
UP

Opredelitev obveznosti
študentov, ki se učijo
tujega jezika kot
dodatnega izbirnega
predmeta
Vzpostavitev enotnega
sistema in meril za

Priprava internega akta o
postopkih
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

samoevalvacijo UP
in njenih članic

Vzpostavitev sistema
kazalnikov za
primerjalno
presojanje univerze

Izvedba poskusne
primerjave univerze
z izbranima tujima
univerzama
(benchmarking)

Izboljšanje sistema
anketiranja
študentov na UP

Izvedba letne
konference o
kakovosti univerze

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
samoevalvacije na UP

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Začetek uporabe
internega akta v
letu 2008

letnih sredstev
UP

FINANCIRANJA

Priprava nabora
kazalnikov iz svetovnih
lestvic za rangiranje
univerz

Obravnava in potrditev
kazalnikov na
Senatu UP

Nadgradnja obstoječih
kazalnikov iz
institucionalnega
samoevalvacijskega
poročila s podatki za
tekoče (študijsko) leto

Priprava zbira
podatkov za tekoče
(študijsko) leto

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Predstavitev poročila o
izvedeni primerjavi
na letni konferenci
o kakovosti UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava sprememb in
dopolnitev obstoječega
pravilnika

Sprejem sprememb in
dopolnitev
pravilnika na
senatu UP in
začetek uporabe v
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Organizacija delavnice za
implementacijo
dopolnjenega
pravilnika

Izvedba delavnice pred
začetkom
študijskega leta
2008/09

Priprava programa
konference v delovni
skupini

Seznanjenost vodstva
in univerze v celoti s
primerljivimi
podatki o kakovosti
UP (kazalniki)

Priprava strokovnih
podlag za izvedbo
benchmarkinga
Izvedba primerjave

Priprava zbira
podatkov za tekoče
(študijsko) leto

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava poročila o
primerjavi
Priprava analize o
izvajanju ankete za
študente na UP

Organizacija in izvedba
konference

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Oblikovanje izhodišč za
nadaljnje delo na
področju kakovosti
UP
Analiza sistemov
tutorstva na UP in
priprava podlag za
vzpostavitev
enotnega sistema

Priprava splošnega akta o
sistemu tutorstva na
UP
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Sprejem splošnega
akta na Senatu UP
Začetek uporabe
splošnega akta v
študijskem letu

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

tutorstva kot
sistema študijske
pomoči študentom
Uvajanje e-učenja v
študijski proces

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

2008/09

Analiza obstoječega stanja
na področju standardov
dela v e-učilnici
Priprava splošnega akta o
standardih dela v eučilnici

Sprejem splošnega
akta na senatu UP
Začetek uporabe
splošnega akta v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

UP FHŠ
Prenova obstoječega
doktorskega
študijskega
programa Geografija
kontaktnih prostorov
v skladu z
bolonjskimi
smernicami

Priprava vloge za
akreditacijo programa
3. stopnje ter
posredovanje vloge v
postopek akreditacije

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5b)

Oblikovanje novih
podiplomskih
študijskih programov
UP FHŠ v skladu z
bolonjskimi
smernicami

Oblikovanje novih
študijskih programov 2. in
3. stopnje, in sicer:

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5b)

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5b)

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Slovenistika (2.),
Dediščina (3.),
Filozofija (3.),

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Italijanistika (2. in 3.)
Kulturni študiji in
antropologija (3.),
Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje (2.),
Upravljanje različnosti
ter javno upravljanje in
vodenje (3.)
Oblikovanje
interdisciplinarnih
študijskih programov
v sodelovanju s
članicami UP

Oblikovanje
interdisciplinarnih
študijskih programov
Slovenistika in
Italijanistika v
sodelovanju z UP PEF
Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije

Oblikovanje skupnih
študijskih programov
s tujimi univerzami

Oblikovanje skupnega
študijskega programa
3. stopnje Diversity
Management and
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Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Evropski programi
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Governance v
sodelovanju z Univerzo
v Gradcu, Univerzo v
Bologni in Univerzo v
Sofiji

akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

in skladi

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnega
študijskega programa
1. stopnje Medkulturno
jezikovno posredovanje
v sodelovanju z
Univerzo Ca'Foscari,
Italija in Univerzo
Grenoble, Francija
Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnega
podiplomskega
študijskega programa
Slovenistika v
sodelovanju z Univerzo
v Trstu, Italija, in
Univerzo v Bielsko Biali,
Poljska
Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnega
podiplomskega
študijskega programa
Medkulturna
komunikacija v
sodelovanju z Univerzo
v Trstu in Univerzo Ca'
Foscari iz Benetk,
Italija

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
4a)
Evropski programi
in skladi

POdpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
4a)
Evropski programi
in skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
4a)
Evropski programi
in skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnega
študijskega programa
2. stopnje Mednarodni
odnosi z UL FF in
Swansea University,
Velika Britanija
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Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
4a)
Evropski programi
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
šolstvo

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Spremljanje
zaposljivosti
diplomantov
fakultete

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

in skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Posredovanje vprašalnika
o zaposljivosti
diplomantom fakultete
v izpolnitev
Vzpostavitev »Alumni«
kluba diplomantov
Redno obveščanje
diplomantov o
dogodkih fakultete
preko e-pošte

Pridobitev informacij o
potencialnih
delodajalcih za
študente fakultete
in interesente ter s
tem ohranitev
odnosa z njimi

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

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

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Kontinuirano
usmerjanje
študentov pri študiju

Seznanitev študentov 1.
letnika s prednostmi
tutorskega sistema na
fakulteti ter
spodbujanje teh
študentov k udeležbi na
tutorskih srečanjih

20% večja udeležba
študentov na
tutorskih srečanjih
in s tem bolj
učinkovito
svetovanje tutorjev
študentom

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Obveščanje študentov o
novostih glede
študijskih programov in
s tem povezano tudi o
novih izbirnih
predmetih

90% oddaja
informativnih prijav
študentov za izbirne
predmete za
študijsko leto
2008/09

Obveščanje študentov o
novih možnostih
opravljanja študijske
prakse

Vzpostavitev stikov
študentov s
potencialnimi
delodajalci

Uvedba »študenta tutorja«
za tuje študente, ki so
na študijski izmenjavi

Tujim študentom
dodeljen študent
tutor kot pomoč pri
študijskih
obveznostih in
svetovanju tako
glede študija kot
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

tudi glede
socialnega in
družabnega
življenjskega okolja
Ohranjanje in utrjevanje
zadovoljstva
obstoječih študentov
s študijem na
fakulteti in
organiziranostjo
fakultete

Periodično izvajanje
ankete o zadovoljstvu s
študijem ter
organiziranostjo
fakultete
Tekoče in redno
komuniciranje s
študenti
Dostopnost do
pomembnih informacij
Odzivnost zaposlenih na
fakulteti na vprašanja,
želje in pobude
študentov

Povezovanje z drugimi
članicami UP pri
izvajanju notranje
mobilnosti

Izvedba akreditiranih
predmetov tujih jezikov
na Centru za jezike in
medkulturno
komunikacijo
Ponudba izbirnih
predmetov UP FHŠ
študentom ostalih
članic UP in ponudba
izbirnih predmetov
drugih članic na UP
FHŠ

Razvoj e-učenja in
poučevanja

Vzpodbujanje študentov
UP FHŠ za vzporedni
študij na študijskih
programih, ki jih
fakulteta izvaja

Priprava prvih modelov in
gradiv za e-učenje in
poučevanje

Seznanitev študentov
fakultete s prednostmi
vzporednega študija na
fakulteti preko tutorjev,
strokovnih sodelavk v
referatu za študentske
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Pridobitev novih
študentov na
podlagi širjenja
pozitivnih
informacij s strani
že vpisanih
študentov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

20% vseh vpisanih
študentov se
aktivno vključuje
tako v študijske kot
obštudijske
dejavnosti ter druge
projekte fakultete
Pri izbirnih predmetih
udeleženih vsaj 10
študentov ostalih
članic UP (znotraj
točkovno
kreditnega sistema)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
4a)
Drugo

Izvedba akreditiranih
predmetov tujih
jezikov na Centru za
jezike in
medkulturno
komunikacijo, in
sicer italijanskega,
angleškega,
nemškega, ruskega
in francoskega
jezika, raven A1
Priprava poskusnih
gradiv za e-učenje
in poučevanje pri
petih predmetih

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest za
vzporedni študij na
vseh študijskih
programih

Ni finančnih
posledic

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

zadeve, v priročniku za
študente ter na
srečanjih študentov z
dekanjo in predstojniki
študijskih programov
Obdržati študente, ki se
v 1. letnik vpisujejo v
3. prijavnem roku in
jih vzpodbujati k
nadaljevanju študija
na fakulteti

Redna srečanja študentov
s predstojniki študijskih
programov z namenom
približanja predmetnih
vsebin kot tudi
prednosti študija na
naši fakulteti

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

Ni finančnih
posledic

Sistematično in aktivno
komuniciranje s
študenti
Vključevanje študentov 1.
letnikov v obštudijske
dejavnosti ter v
projekte študentskih
društev
Vzpodbujanje študentov
k zaključku študija,
tako na
magistrskem kot
doktorskem študiju

Sprotno obveščanje
študentov glede
postopka prijave teme
ter priprave
magistrskega dela oz.
doktorske disertacije

8 študentov zaključi
študij na
magistrskem
študiju ter 15 na
doktorskem študiju

Ni finančnih
posledic

Oblikovanje spletnega
foruma
podiplomskih
študentov

Vzpostavitev spletnega
foruma

Izmenjava mnenj,
tekoče
komuniciranje
glede aktualnih
vprašanj v zvezi s
študijem

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Večja povezanost med
študenti in učitelji
Organizirano in tekoče
izpeljati študijski
proces tako v 1.
letnikih kot tudi v
višjih letnikih na
vseh dodiplomskih
in podiplomskih
študijskih programih

Vpis 1. generacije
študentov v nov
študijski program 1.
stopnje Medijski študiji
(redni in izredni)

Približno 80%
prehodnost v 2.
letnike

Vpis študentov v 1. in višje
letnike ostalih
študijskih programov

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

Vpis kandidatov za
vzporedni študij, kot
diplomante in po
merilih za prehode v 3.
letnike
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85% prehodnost v višje
letnike

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1a)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Vpis podiplomskih
študentov v višje
letnike

95% prehodnost v 2.
letnike

Spodbujanje
neposrednega vpisa
študentov mag. študija
na doktorske študijske
programe
Promocija
dodiplomskih in
podiplomskih
študijskih programov
in fakultete nasploh
po Sloveniji in v
zamejstvu

Priprava promocijskih
zgibank in plakatov za
dodiplomske in
podiplomske programe
Predstavitev fakultete
oziroma študijskih
programov po srednjih
šolah
Posredovanje
informativnega gradiva
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 in
oglaševanje
informativnih dnevov
na radijih, v časopisih
in na televiziji
Organizacija strokovnih
ekskurzij, predavanj
priznanih
strokovnjakov in drugih
prireditev, namenjenih
tudi širši javnosti
Sprotno obveščanje
novinarjev o aktualnih
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30% večja neposredna
prehodnost
študentov mag.
študija na doktorski
študij

70% povprečna
zapolnitev
razpisanih vpisnih
mest v 1. prijavnem
roku na
dodiplomskem
študiju
75% zasedenost
vpisnih mest na
razpisanih
študijskih
programih
podiplomskega
študija
Večja prepoznavnost
fakultete in
študijskih
programov med
dijaki ter v širši
javnosti
Večja osveščenost
javnosti o
podiplomskih
študijskih
programih fakultete

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5b)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Zaključen postopek
širitve fakultete na
področje umetnosti

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

FINANCIRANJA

dogodkih na fakulteti
(tiskovne konference,
elektronska
sporočila…)
Organizacija prireditev s
strani študentov
fakultete (Čista
desetka, Dnevi
humanistike, literarni
večeri…)
Vključevanje študentov pri
oblikovanju podobe
fakultete v širši javnosti
Razširitev študijskega
področja UP FHŠ na
področje ISCED 21
(umetnost)

Oblikovanje in akreditacija
programa 2. stopnje
Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje kot
podlage za širitev
študijskih področij UP
FHŠ na področje
umetnosti

Drugo

UP FM
Akreditacija študijskih
programov 2. in 3.
stopnje

Priprava vlog za
akreditacijo dveh novih
študijskih programov 3.
stopnje: Management
ter Ekonomija za
management

Začetek postopka
akreditacije
študijskih
programov

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 4)

Začetek postopka
akreditacije
programov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)

Začetek postopka
akreditacije
programov

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 4)

Priprava študijskega
programa 2. stopnje s
področja pravnih ved
Prenova študijskih
programov bolonjske
1. stopnje:
visokošolski
strokovni študijski
program
Management,
univerzitetni
študijski program
Management

Oblikovanje strategije
prenove akreditiranih
študijskih programov

Prenova študijskih
programov bolonjske
2. stopnje

Oblikovanje strategije
prenove akreditiranih
študijskih programov
Management,
Ekonomija in finance

Oblikovanje modela novih
študijskih programov

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Priprava vloge za
akreditacijo

Oblikovanje modela novih
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Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

študijskih programov

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

službe

Priprava vlog za
akreditacijo
Spremljati izvajanje
študijskih programov

Načrtovanje in spremljanje
izvedbe predmetov

Dokument Poročilo o
izvedbi predmetov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Mesečno poročanje
študijskih središč o
izvedbi izobraževalnega
procesa

Dokument Poročilo o
izvedbi
izobraževanja na
študijskih središčih

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 3)

Spremljanje dejanske
obremenitve študentov

Dokument Poročilo o
dejansko
porabljenem času
za študij

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Spremljati zadovoljstvo
študentov, učiteljev
in diplomantov s
potekom
izobraževalne
dejavnosti

Redno letno anketiranje
študentov, učiteljev in
diplomantov

Informiranje študentov in
zaposlenih

Večja informiranost o
zadovoljstvu
študentov, učiteljev
in diplomantov s
potekom
izobraževalne
dejavnosti

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3; IV – Razvojne
naloge – 3)

Informativni dnevi
2008/09

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3, 4a)

Dokument Publikaciji
Dodiplomska in
Podiplomska šola
FM za študijsko leto
2008/09
Dokument Študijski
vodnik 2008/09
Izboljšati učinkovitost in

Spremljanje učinkovitosti
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Vsaj 80 % prisotnost

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Proračun RS (IV –

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

uspešnost
izobraževalnega
procesa

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

uvedbe enovitega
sistema predavanj in
vaj v 1. letniku rednega
študija dodiplomske
šole

na predavanjih
Vsaj 60 % prehodnost
iz prvega v drugi
letnik VS in UN
programa – redni
študij

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Razvojne naloge
– 3)

Spremljanje učinkovitosti
uvedbe ciklične izvedbe
študija na izrednem
študiju dodiplomske
šole

Vsaj 60 % prehodnost
na dodiplomski šoli
– izredni študij

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Oblikovanje smernic za
izvajanje študijskih
programov

Urnik za študijsko leto
2008/09 bo
oblikovan do
30 7. 2008

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Evropski programi
in skladi

Uvesti sodobne oblike
izobraževanja

Razvoj koncepta
projektnega dela,
demonstratorstva in
tutorstva

Dokument Pravila o
razvojnem delu,
demonstratorstvu
in tutorstvu

Evropski programi
in skladi

Vključevanje
strokovnjakov iz prakse
v izobraževalno
dejavnost

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

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Analiza uporabe eizobraževanja v
študijskem procesu

Dokument: Eizobraževanje na
UP FM: prednosti,
slabosti in
perspektive

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 3)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Evropski programi
in skladi

Oblikovanje on-line
predmetov v
angleškem jeziku

Oblikovana 2 on-line
predmeta v
angleškem jeziku
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Evropski programi
in skladi
Proračun RS (IV –

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Razvojne
naloge-4)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Oblikovati strategije UP
FM na področju
izobraževanja

Razširitev študijskega
področja UP FM na
področje ISCED 38
(pravo)

Oblikovanje kriterijev za
ocenjevanje na UP FM

Dokument Matrika
ocenjevanja na UP
FM

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge
– 3)

Analiza vsebin študijskih
programov s področja
ekonomije,
organizacijskih in
poslovnih ved ter prava

Dokument Strategija
UP FM na področju
izobraževanja

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Analiza modelov študijskih
programov s področja
ekonomije,
organizacijskih in
poslovnih ved ter prava

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1, 2,
3)

Analiza
internacionalizacije
poslovnih šol

Evropski programi
in skladi

Analiza trga in tržnih
strategij za študijske
programe s področja
ekonomije,
organizacijskih in
poslovnih ved ter prava

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Oblikovanje programa 2.
stopnje s področja
prava

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Evropski programi
in skladi
Začetek postopka
akreditacije
programa 2.
stopnje s področja
prava

Evropski programi
in skladi

UP FAMNIT
Razvoj novih študijskih
programa 1. stopnje

Priprava vloge za
akreditacijo novega
študijskega programa
1. stopnje Mehatronika
in posredovanje vloge
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Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-4)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

v postopek akreditacije

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Svetu RS za visoko
šolstvo
Razpis programa v
študijskem letu
2009/10

Vzpostavitev pogojev za
kakovostno izvajanje
akreditiranih
dodiplomskih in
podiplomskih
študijskih programov

Razpis vseh treh letnikov
univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje
Matematika ter
Računalništvo in
informatika v
študijskem letu
2008/09
Izvedba vpisa v 2008/09

Razpis 1. letnika
univerzitetnih študijskih
programov 1. stopnje
Biodiverziteta in
Sredozemsko
kmetijstvo v
študijskem letu
2008/09

Zapolnjena vsa vpisna
mesta za 1. in 2.
letnik študija in vsaj
50% vpisnih mest
za 3. letnik študija
na posameznem
programu

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Izvajanje vseh letnikov
v študijskem letu
2008/09
Zapolnjena vsa vpisna
mesta
Začetek izvajanja
študijskih
programov v
študijskem letu
2008/09

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Izvedba vpisa v 2008/09
Razpis 1. in 2. letnika
magistrskih študijskih
programov 2. stopnje
Matematične znanosti,
Računalništvo in
informatika ter Morska
biologija v študijskem
letu 2008/09
Izvedba vpisa v 2008/09

Razpis 1. letnika
magistrskih študijskih
programov 2. stopnje
Varstvo narave in
Sredozemsko
kmetijstvo v
študijskem letu
2008/09

Zapolnjenih vsaj 2/3
vpisnih mest na
posameznem
programu
Izvajanje vseh
študijskih
programov in
letnikov v
študijskem letu
2008/09
Zapolnjenih vsaj 2/3
vpisnih mest na
posameznem
programu

Izvedba vpisa v 2008/09

Začetek izvajanja
študijskih
programov v
študijskem letu
2008/09

Razpis vseh treh letnikov
doktorskih študijskih
programov 3. stopnje

Zapolnjenih vsaj 20%
vpisnih mest na
posameznem
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Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 5a)
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 – 5c)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Matematične znanosti
ter Računalništvo in
informatika v
študijskem letu
2008/09

programu
Izvajanje vseh letnikov
v študijskem letu
2008/09

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Izvedba vpisa v 2008/09
UP PEF in UP FAMNIT
Izvedba ukrepov za
racionalizacijo
izvajanja štiriletnega
univerzitetnega
študijskega
programa
Matematika in
računalništvo
(študijski program
akreditiran pri UP
PEF)

Izvajanje pedagoških
predmetov študijskega
programa na UP PEF in
strokovnih predmetov
na UP FAMNIT (v vseh
štirih letnikih
študijskega programa)

Znižanje primanjkljaja
UP PEF na področju
izvajanja študijske
dejavnosti

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo do
septembra 2008

Drugo

UP PEF
Prenova obstoječih
programov UP PEF
po bolonjskih
smernicah in v
skladu z novelo ZVIS
ter predložitev
programov v
postopek
akreditacije do maja
2008

Priprava vlog za
akreditacijo
programov 1. in 2.
stopnje Razredni pouk
ter posredovanje vlog v
postopek akreditacije
Priprava vloge za
akreditacijo
prenovljenega
pedagoškega
študijskega programa
1. stopnje Predšolska
vzgoja ter
posredovanje vloge v
postopek akreditacije

Izvedba razpisa za vpis
za prenovljene
študijske programe
v študijskem letu
2009/10

Priprava študijskega
programa 2. stopnje v
sodelovanju z UP
FAMNIT s področja
matematike in
računalništva za
izobraževanje učiteljev
osnovnih in srednjih
šol po »zaporednem«
modelu
Priprava študijskih
programov 2.
stopnje za

Priprava vlog za
akreditacijo novih
študijskih programov in
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Zaključen postopek
akreditacije
programov na

Drugo
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

izobraževanje
učiteljev osnovnih in
srednjih šol po
»zaporednem«
modelu študija

Priprava novih
pedagoških
študijskih programov
vseh stopenj

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

posredovanje vlog v
postopek akreditacije

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo
Razpis programov v
študijskem letu
2009/10

Priprava vlog za
akreditacijo novih
študijskih programov
Edukacijske vede (1., 2.
in 3. stopnja)
Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa
2. stopnje Zgodnje
učenje in poučevanje
Priprava vlog za več
interdisciplinarnih
študijskih programov 2.
stopnje Učenja in
poučevanja (eno- in
dvopredmetnih)
Posredovanje vlog v
postopek akreditacije

Zaključen postopek
akreditacije
študijskih
programov
Edukacijske vede
1., 2. in 3. stopnje
na Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Drugo

Začet postopek
akreditacije
študijskega
programa 2.
stopnje Zgodnje
učenje in
poučevanje
Začet postopek
akreditacije več
interdisciplinarnih
študijskih
programov 2.
stopnje Učenja in
poučevanja (eno- in
dvopredmetnih)
Izvedba razpisa za vpis
za programa 1.
stopnje Edukacijske
vede v študijskem
letu 2009/10

Spremljanje in
zagotavljanje
kakovosti
izobraževalnega dela

Izvedba anketiranja
študentov in evalvacija
pridobljenih rezultatov
Kolegialne hospitacije in
usposabljanje
pedagoških delavcev za
izvajanje študija na
daljavo
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Spoznanja o slabostih
in prednostih
preteklega in
tekočega
pedagoškega dela
in smernice za
izboljševanje
usposobljenosti
pedagoških
delavcev ter
izboljševanje
kakovosti dela s

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

študenti
Ustanavljanje novih
kateder

Preučitev možnosti
povezovanja
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev s
posameznih strokovnih
področij in priprava
pobud in podlag za
ustanovitev kateder

Predlog akta o
ustanovitvi
strokovnih kateder

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Izvajanje akreditiranih
dodiplomskih
študijskih programov
(univerzitetna
Razredni pouk ter
Matematika in
računalništvo,
visokošolski
strokovni Predšolska
vzgoja)

Izvajanje predavanj,
seminarjev, vaj in
drugih oblik
pedagoškega dela,
opredeljenih v
študijskih programih
(redni in izredni študij)

Vpisani novi študenti,
študenti z
izpolnjenimi pogoji
za vpis v višje
letnike in vpis v
višje letnike, ter
novi diplomanti, ki
bodo v letu 2008
zaključili študij

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Izvedba razpisa in vpisa v
2008/09

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP Turistica
Priprava programa 3.
stopnje

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa
Posredovanje vloge v
postopek akreditacije

Priprava skupnega
programa 1. stopnje
(VS) Management
malih turističnih
podjetij z Višjo šolo
za hotelirstvo in
turizem Bled (v fazi
preoblikovanja v
samostojni
visokošolski zavod)

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa

Priprava
interdisciplinarnega
programa 1. stopnje
(VS) Zdravje in
turizem z UP VŠZI

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa

Priprava skupnega
programa 2. stopnje

Priprava vloge za
akreditacijo

Posredovanje vloge v
postopek akreditacije

Posredovanje vloge v
postopek akreditacije
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Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Zaključen postopek
akreditacije

Drugi prihodki za
izvajanje

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Turizem in prosti čas
s Fakulteto za šport
in turizem, Novi Sad
(Srbija)

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

študijskega programa
Posredovanje vloge v
postopek akreditacije

Razvoj skupnih
dodiplomskih in
podiplomskih
študijskih programov
s področja turizma z
Univerzami v Banja
Luki, Tuzli, Prištini,
Skopju, Podgorici,
Novem Sadu,
Beogradu, Moskvi,
Alma Ati, Sofiji,
Miamiju,
Stockholmu

Organizacija in izvedba
koordinacijskih
sestankov s partnerji

Izboljšati kakovost
izobraževalnega dela

Spodbujanje vseh
zaposlenih k
podiplomskemu študiju
in raziskovalnemu delu

Usklajevanje vsebin
Usklajevanje elementov
izvajanja programa
med partnerji

programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

dejavnosti javne
službe

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

Evropski programi
in skladi

Vključitev najmanj
dveh sodelavcev v
podiplomski študij

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Skupne mednarodne
konference

Izvajanje samoevalvacije
in evalvacije izvajanja
študijskih programov
Izenačitev obsega izvedbe
študijskih programov
na rednem in izrednem
študiju
Obvezna priprava temeljne
študijske literature
(učbenik ali skripta ali
delovno gradivo) za vse
predmete

Izvedena
samoevalvacija in
evalvacija študijskih
programov
Izenačena zahtevnost
rednega in
izrednega študija
Pripravljena temeljna
študijska literatura
za vse predmete

Pripraviti podlage za
uvedbo eizobraževanja v
izobraževalnem
procesu UP Turistice

Izvedba pilotne študije ter
priprava strategije
uvajanja eizobraževanja

Objava rezultatov
pilotne študije

Razviti šolske trening
centre

Ustanovitev šolske
potovalne agencije

Zagon šolske
potovalne agencije

Priprava strokovnih podlag
za razvoj šolskega
hotela

Izdelane strokovne
podlage za razvoj
šolskega hotela
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Pripravljen načrt
uvajanja in prvi
predmeti z
uvedenim
konceptom eizobraževanja

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Začetek izvajanja
novega
univerzitetnega
študijskega
programa 1. stopnje
Turizem

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Pridobitev ustreznega
hotela

Znana lokacija hotela

Izvesti razpis in vpis v
študijskem letu
2008/09

Popolna zasedenost
razpisanih vpisnih
mest

Proračun RS – (I –
študijska
dejavnost – 1-4)

Začetek izvajanja
študijskega
programa v
2008/09

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo do
septembra 2008

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 14)

UP VŠZI
Prenova študijskega
programa 1. stopnje
Zdravstvena nega

Priprava vloge za
akreditacijo programa
ter posredovanje vloge
v postopek akreditacije

Izvedba razpisa za vpis
za prenovljen
študijski program v
študijskem letu
2009/10
Razvoj in akreditacija
novih študijskih
programov 1. in 2.
stopnje

Zaključen postopek
akreditacije
študijskega programa
2. stopnje Zdravstvena
nega na Senatu za
akreditacijo pri Svetu
RS za visoko šolstvo

Razpis programa in
začetek izvajanja v
študijskem letu
2008/09

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 5a)

Priprava in uskladitev
izhodišč za nov
študijski program 2.
stopnje Prehransko
svetovanje – dietetika

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo (razpis
programa v
študijskem letu
2009/10 ali
2010/11)

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 4a)

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa
ter posredovanje vloge
v postopek akreditacije
Priprava in uskladitev
izhodišč za pripravo
novih študijskih
programov 1. in 2.
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Sprejeta izhodišča za
pripravo novih
študijskih
programov 1. in 2.

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

stopnje Radiološka
tehnologija

stopnje Radiološka
tehnologija

izvajanje
dejavnosti javne
službe

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 4a)

V knjižnici dostopno
večje število
celovitih učnih
gradiv kot v
preteklem letu

Proračun RS

Proračun RS

Priprava
interdisciplinarnega
programa 1. stopnje
(VS) Zdravje in turizem
z UP Turistico
Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Izboljšati kakovost
izobraževalnega
procesa s
povečanjem obsega
kakovostnih učnih
gradiv

Spodbujanje nosilcev
predmetov k pripravi
celovitih učnih gradiv
za študente

Povečati učinkovitost
študijskega procesa

Vzpodbujanje študentov k
čimprejšnjemu
diplomiranju

Skrajšanje časa
trajanja študija

Krepitev partnerskega
odnosa z učnimi
bazami

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

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4b)

Nadaljnje uvajanje
informacijskokomunikacijskih
tehnologij in
elektronskega
poučevanja v
pedagoški proces

Spodbujanje njihove
uporabe pri
organiziranih oblikah
pedagoškega procesa

Večji obseg uporabe
kot v preteklem
letu

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Izvedba vseh procesov
za nemoten pričetek
izvajanja študijskega
programa 2. stopnje
Zdravstvena nega

Organizirati sestanek z
nosilci predmetov 1.
letnika

Kakovostna izvedba
študijskega
programa 2.
stopnje
Zdravstvena nega

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Ažurno spremljanje
dinamike nastajanja
učnih gradiv

Povečanje števila
diplomantov

(I – Študijska
dejavnost – 4a)

(I – Študijska
dejavnost – 4a)

Spodbujanje njihove
uporabe pri razvojnoraziskovalnem delu

Nabaviti manjkajočo
opremo, potrebno za
izvedbo elektronskih
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Kakovostna izvedba
študijskega
programa
Zdravstvena nega
(3. letnik programa
bomo v študijskem
letu 2008/09
izvajali prvič)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Kakovostna izvedba
študijskega
programa
Prehransko
svetovanje –
dietetika (prva
izvedba 2. letnika v
študijskem letu
2008/09)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Priprava informativne
zgibanke za študijski
program 2. stopnje

Informativna zgibanka
v slovenskem in
angleškem jeziku

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 4a)

Nadaljevanje prenove
spletne strani

Spletna stran,
opremljena z
manjkajočimi
vsebinami

FINANCIRANJA

predavanj, seminarjev
in seminarskih ter
laboratorijskih vaj
Dopolnjevanje potrebnega
študijskega gradiva v
knjižnici šole
Izvedba vseh procesov
za kakovostno
izvedbo študijskega
programa
Zdravstvena nega v
dislocirani enoti
Nova Gorica

Najem dodatnih učilnic in
ostalih potrebnih
prostorov za izvajanje
pedagoškega procesa
Dokončna usposobitev
referata za študente in
podvojitev tedenskega
števila uradnih ur
Dopolnjevanje potrebnega
študijskega gradiva v
knjižnici Franceta
Bevka v Nova Gorica
Nadaljnja širitev in
izboljševanje kakovosti
sodelovanja z učnimi
bazami itd.

Izvedba vseh procesov
za nemoteno
izvedbo študijskega
programa
Prehransko
svetovanje –
dietetika

Organizirati sestanek z
nosilci predmetov 2.
letnika
Nabaviti manjkajočo
opremo, potrebno za
izvedbo seminarskih,
laboratorijskih in
eksperimentalnih vaj
Priprava vsega potrebnega
za izvedbo in izvedba
praktičnega
usposabljanja v
delovnem okolju
(sklenitev formalnih
dogovorov z učnimi
bazami, usposabljanje
in habilitacija
mentorjev itd.)

Izboljšati prepoznavnost
šole v slovenski in
mednarodni
skupnosti
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4.1.1.1

Načrt vpisa v 1. letnik 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2008/09

V skladu z navodili MVZT so v tabeli predstavljene novosti pri vpisu v 1. letnik študijskih programov 1., 2.
in 3. stopnje za študijsko leto 2008/09, in sicer so navedeni novi študijski programi ter povečanje števila
vpisnih mest glede na preteklo leto. Novi študijski programi ne nadomeščajo starih študijskih programov
UP.
Tabela 4.14.1-1: Novi in opuščeni programi 1., 2. in 3. stopnje na UP
– načrt za študijsko leto 2008/09
2008/09
PREDVIDENO ŠTEVILO
ČLANICA

RAZPISANIH MEST V

IME NOVEGA

IME OPUŠČENEGA

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

ŠTUDIJSKEM LETU

2008/09
REDNI
IZREDNI

1. stopnja
UP FHŠ
UP FAMNIT
UP Turistica

Medijski študiji
Sredozemsko kmetijstvo
Biodiverziteta
Turizem1

-

40
45
45
40

30
40

-

20
20
20

30

-

-

-

2. stopnja
UP FAMNIT
UP VŠZI

Varstvo narave
Sredozemsko kmetijstvo
Zdravstvena nega1
3. stopnja

-

-

1

Študijski program bo razpisan, če bo pravočasno zaključen postopek preoblikovanja UP Turistice v fakulteto.
2
Študijski program je še v postopku akreditacije. Razpisan bo, če bo UP pravočasno prejela soglasje k programu.

Tabela 4.14.1-2: Vsi razpisani dodiplomski študijski programi UP
v študijskem letu 2008/09

ČLANICA

ŠTUDIJSKI
TUDIJSKI PROGRAM

VRSTA

TRAJANJE

PROGRAMA

(V LETIH)

ŠTEVILO RAZPISANIH
VPISNIH MEST ZA 1.
LETNIK, ŠTUD. L.
2008/09
REDNI

IZREDNI

ŠTUDIJ

ŠTUDIJ

3
3
3
3

40
45
45
40

30
40

3
3
3
3
3

30
30
30
45
45

-

»Bolonjski« študijski programi, ki se v št. l. 2008/09 prvič razpisujejo
UP FHŠ
UP FAMNIT
UP Turistica

Medijski študiji
Biodiverziteta
Sredozemsko kmetijstvo
Turizem2

UN
UN
UN
UN

Drugi »bolonjski« študijski programi v študijskem letu 2008/09
UP FHŠ

Dediščina Evrope in Sredozemlja
Italijanistika
Filozofija
Kulturni študiji in antropologija
Zgodovina

UN
UN
UN
UN
UN
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ČLANICA

UP FM
UP FAMNIT

UP Turistica
UP VŠZI

ŠTUDIJSKI
TUDIJSKI PROGRAM

VRSTA

TRAJANJE

PROGRAMA

(V LETIH)

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

UN
UN
UN
VS
UN
UN
VS
VS
VS
VS

ŠTEVILO RAZPISANIH
VPISNIH MEST ZA 1.
LETNIK, ŠTUD. L.
2008/09
REDNI

IZREDNI

ŠTUDIJ

ŠTUDIJ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

45
45
70
170
45
75
50
100
50
30

120
190
90
90
-

4
4
4
4
4
3
3

60
45
60
105

60
45

Dosedanji (»predbolonjski«) študijski programi v študijskem letu 2008/09
2008/09
UP FHŠ

UP PEF
UP VŠZI

Zgodovina1
Slovenistika1
Geografija kontakntih prostorov1
Razredni pouk
Matematika in računalništvo
Predšolska vzgoja
Zdravstvena nega

UN
UN
UN
UN
UN
VS
VS

Razpisana so le vpisna mesta po merilih za prehode.
2 Študijski program je predviden v razpisu za vpis, ki ga je sprejel Senat UP. Program bo vključen v razpis za vpis, v kolikor bo UP
Turistica ob prejemu soglasja Sveta RS za visoko šolstvo že preoblikovana v fakulteto.
1

V nadaljevanju podajamo pojasnila k tabelama 4.1-1 in 4.1-2.

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Dodiplomski študij
UP FHŠ za študijsko leto 2008/09 razpisuje po 45 vpisnih mest za redni študij na študijskih programih
1. stopnje 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. V študijskem letu 2008/09 fakulteta prvič razpisuje študijski program 1.
stopnje Medijski študiji, in sicer 45 vpisnih mest na rednem študiju ter 30 mest na izrednem študiju; to
je tudi edini študijski program, na katerem UP FHŠ razpisuje tudi izredni študij. Fakulteta se bo v letu
2008 usmerila v kakovostno izvedbo razpisanih programov ter v priprave na e-učenje in omenjeno obliko
študija v prihodnje ponudila interesentom. Na ta način si bo UP FHŠ zagotovila dodaten vir financiranja.
Na dosedanjih programih (z izjemo programa Kulturni študiji in antropologija) UP FHŠ razpisuje le vpisna
mesta po merilih za prehode.
Podiplomski študij
Na podiplomskih študijskih programih bo fakulteta za študijsko leto 2008/2009 razpisala vpisna mesta
za izredni študij na treh magistrskih in doktorskih študijskih programih, in sicer: Geografija kontaktnih
prostorov, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Filozofija in teorija vizualne kulture.
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Fakulteta za management Koper (UP FM)
Dodiplomski študij
UP FM bo v študijskem letu 2008/09 izvajala obstoječa »bolonjska« dodiplomska študijska programa
Management (VS in UN).
Podiplomski študij
Na podiplomskem študiju bo UP FM tudi v študijskem letu 2008/09 razpisala dva specialistična
študijska programa (Management, Management v izobraževanju) ter magistrski in doktorski študijski
program Management.
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Dodiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2008/09 izvajala dodiplomska študijska programa 1. stopnje
Matematika ter Računalništvo in informatika, ki sta bila prvič razpisana v študijskem letu 2007/08,
novost pa sta nova univerzitetna študijska programa 1. stopnje Biodiverziteta in Sredozemsko
kmetijstvo, ki ju v študijskem letu 2008/09 razpisuje prvič.
Podiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2008/09 razpisala 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). Novost glede
na študijsko leto 2007/08 sta študijska programa 2. stopnje Sredozemsko kmetijstvo in Varstvo narave.
Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Dodiplomski študij
UP PEF bo v študijskem letu 2008/09 izvajala že obstoječe dodiplomske pedagoške študijske programe.
Na dveh obstoječih študijskih programih (univerzitetni študijski program Razredni pouk in visokošolski
strokovni študijski program Predšolska vzgoja) je bilo povečano število razpisnih mest s 45 na 60, na
obstoječem univerzitetnem študijskem programu Matematika in računalništvo pa se je število razpisnih
mest zmanjšalo na 30. UP PEF v študijskem letu 2008/09 ne bo izvajala nobenega novega
pedagoškega študijskega programa, ki bi nadomestil obstoječe študijske programe, ali popolnoma
novega programa. Novost v razpisu 2008/09 je le izvajanje izrednega študija univerzitetnega
študijskega programa Razredni pouk vpis po merilih za prehode v 3. letnik (45 razpisnih mest).
Podiplomski študij
Izvajanje 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 2. in 3. stopnje Matematične znanosti ter
Računalništvo in informatika, so se takoj po ustanovitvi nove članice UP, to je Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije, prenesli na to članico. Slednja je s študijskim letom 2007/08
lahko začela izvajati tudi nova študijska programa 1. stopnje Matematika in Računalništvo in
informatika, katerih postopke akreditacije je izpeljala UP PEF.
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož (UP Turistica)
Dodiplomski študij
UP Turistica bo v študijskem letu 2008/09 izvajala študijske programe 1. stopnje Management
turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu. Študij razpisuje na sedežu šole v
Portorožu in na dislociranih enotah. Načrtovana novost v študijskem letu 2008/09 je razpis novega in
hkrati prvega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem, ki pa zavisi od postopka
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preblikovanja UP Turistice v fakulteto. K pogojem za preoblikovanje je UP Turistica že prejela soglasje
Sveta RS za visoko šolstvo.
Podiplomski študij
Na podiplomskem študiju v študijskem letu 2008/09 ni predvidenih novosti. Tako kot v tekočem
študijskem letu bo tudi prihodnje leto razpisan magistrski študijski program 2. stopnje Turizem.
Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Dodiplomski študij
UP VŠZI v študijskem letu 2008/09 razpisuje visokošolska strokovna študijska programa Zdravstvena
nega in Prehransko svetovanje – dietetika (1. stopnja). Študijski program Zdravstvena nega bodo
izvajali na sedežu šole v Izoli in v dislocirani enoti šole v Novi Gorici.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2008/09 načrtuje članica razpisati prvi magistrski študijski program 2. stopnje
Zdravstvena nega, ki je trenutno še v postopku akreditacije na Svetu RS za visoko šolstvo.

4.1.1.2

Kazalniki uspešnosti izobraževalne dejavnosti

Pri kazalnikih uspešnosti so predstavljeni podatki o prehodnosti, ponavljalcih in trajanju študija, podatki
o meduniverzitetni mobilnosti ter podatki o številu gostujočh učiteljev v programih UP.
Prehodnost, ponavljavci, trajanje študija
Podatki po posameznih članicah in študijskih programih so predstavljeni v prilogi »Izobraževalna
dejavnost«.
Iz primerljivih podatkov za dodiplomski študij je razvidno, da se je na rednem študiju v študijskem letu
2007/08 izboljšala skupna prehodnost v »bolonjskih« študijskih programih in »predbolonjskih«
visokošolskih strokovnih študijskih programih, medtem ko se je ta poslabšala v »predbolonjskih«
univerzitetnih študijskih programih. Izjema je univerzitetni študijski program Razredni pouk UP PEF, kjer
je prehodnost v študijskem letu 2007/08 visoka. Prehodnost na ravni UP (redni študij) ostaja glede na
preteklo študijsko leto primerljiva.
Če primerjamo posamezne študijske programe, je še dodatno izboljšanje že sicer visoke prehodnosti
opaziti v visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja UP PEF, izboljšala pa se je
prehodnost v »bolonjskih« študijskih programih UP FM. Na UP FM so z namenom izboljšanja prehodnosti
v študijskem letu 2007/08 pričeli izvajati 1. letnik rednega študija v obliki manjših skupin, v katerih
potekajo predavanja in vaje z enim izvajalcem. Tak način zahteva od študentov več sprotnega dela, zato
se pričakuje boljše rezultate prehodnosti.
Ugotavljamo, da je prehodnost višja predvsem v tistih študijskih programih, kjer se razpisana vpisna
mesta zapolnijo že v prvem in drugem roku prijavno-sprejemnega postopka, medtem ko je v programih,
kjer se veliko število mest zapolni šele v tretjem roku prijavno-sprejemnega postopka, prehodnost nižja.
Ocenjujemo, da se v teh primerih veliko študentov vpiše le zaradi pridobitve statusa študenta in nimajo
interesa za nadaljevanje študija.
V študijskem letu 2008/09 članice UP 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 v vseh podiplomskih študijskih programih visoka, razen v programu Geografija kontaktnih
prostorov na UP FHŠ. Vzrok temu je, da nihče od študentov, vpisanih v 1. letnik, ni napredoval v 2. letnik,
saj so se odločili, da zaenkrat ne bodo nadaljevali študija. Prehodnost bosta v prihodnjem študijskem
letu poskušali izboljšati obe članici (FHŠ in FM). Na UP FM so v študijskem letu 2007/08 s tem
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namenom za študente pripravili posebne oblike pomoči, in sicer izvedbo dodatnih ciklov predavanj in vaj
za ponovitev oz. utrditev vstopnih znanj ter seminarjev in delavnic za utrditev in poglobitev znanj.
Meduniverzitetna mobilnost študentov
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«.
Tabela 4.14.1-3: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti
ter mobilnosti med članicami UP
REDNI ŠTUDIJ
KAZALNIK

ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08
Število študentov članic, ki so izbrali
najmanj en predmet na drugi članici UP
(skupaj)

NAČRT ZA
ŠTUDIJSKO
LETO

2008/09

IZREDNI ŠTUDIJ

ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08

NAČRT ZA
ŠTUDIJSKO
LETO

2008/09

1

25

1

10

- dodiplomski študij

1

21

1

4

- podiplomski študij

0

4

0

6

3

24

8

21

- dodiplomski študij

3

18

0

4

- podiplomski študij

0

6

8

17

13

29

0

28

- dodiplomski študij

13

25

0

11

- podiplomski študij

0

4

0

17

Število študentov članic, 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
članicah UP (skupaj)

Komentar:
Podatki kažejo, da se le malo študentov UP odloča za opravljanje dela študijskih obveznosti na drugi
članici UP (2 v študijskem letu 2007/08) oziroma na drugih samostojnih visokošolskih zavodih v
Sloveniji (11 v študijskem letu 2007/08). Prav tako je nizko število študentov drugih slovenskih univerz
oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki na članicah UP izbere vsaj en predmet (13 v študijskem
letu 2007/08). Članice UP za študijsko leto 2008/09 načrtujejo izbljšanje kazalnikov meduniverzitetne
mobilnosti in mobilnosti med članicami UP.
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva
Podrobni podatki o gostujočih visokošolskih učiteljih iz gospodarstva po članicah so predstavljeni v
prilogi »Izobraževalna dejavnost«.

59

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

Tabela 4.14.1-4: Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva
na dodiplomskem in podiplomskem
podiplomskem študiju
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
ŠTUDIJSKO
KAZALNIK

LETO

2007/08
(LETO 2007)
Število gostujočih visokošolskih učiteljev
iz gospodarstva v študijskih programih
Število gostujočih visokošolskih učiteljev
iz domačih raziskovalnih zavodov v
študijskih programih
1V

NAČRT ZA
ŠTUDIJSKO LETO

ŠTUDIJSKO
LETO

NAČRT ZA
ŠTUDIJSKO LETO

2008/09

2007/08
(LETO 2007)

16 (20)1

21

14 (23)

24

28 (29)

32

18 (25)

31

2008/09

oklepaju so podatki za koledarsko leto 2007.

Komentar:
Članice UP izvedbo študijskih programov popestrijo z vključitvijo strokovnjakov (visokošolskih učiteljev) iz
gospodarstva ter iz domačih raziskovalnih zavodov. V študijskem letu 2007/08 se bo v študijske
programe vključilo 76 strokovnjakov, in sicer 44 na dodiplomskih in 32 na podiplomskih programih.
Članice UP bodo z vključevanjem strokovnjakov nadaljevale tudi v prihodnje; v študijskem letu 2008/09
načrtujejo sodelovanje 108 strokovnjakov, in sicer 53 na dodiplomskih in 55 na podiplomskih
programih.
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, UP Turistica), pa tudi krajše
seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
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 določil 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.
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4.1.2.1

Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

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

Analiza obstoječega stanja
na področju izvajanja
programov
vseživljenjskega
izobraževanja s predlogi
usmeritev

Obravnava analize
stanja s predlogi
usmeritev za
področje
vseživljenjskega
izobraževanja na
Senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Vzpostavitev skupnih
izhodišč na ravni
univerze za postopke
priznavanja znanj,
pridobljenih pred
vpisom v program

Priprava pravilnika o
priznavanju formalnega
in neformalnega
izobraževanja

Sprejet pravilnik in
začetek uporabe v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izvedba
izpopolnjevanja za
medijske
strokovnjake in
učitelje v
zamejstvu in
izseljenstvu

Evropski programi
in skladi

Priprava dokumenta
Publikacija
vseživljenjskega
učenja

Drugo (lastna
sredstva)

Izpeljava postopka
obravnave in sprejema
akta na ravni UP
UP FHŠ

Izvajanje delov
akreditiranih
študijskih programov
za različne ciljne
skupine

Izvedba dela
akreditiranega
študijskega programa
Slovenistika 1. stopnje

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP FM
Oblikovanje koncepta
promocije
vseživljenjskega
učenja

Spremljanje dela Komisije
za priznavanje znanja in
spretnosti

Razvoj in izvedba novih
študijskih programov
za izpopolnjevanje
oziroma delov
študijskega
programa ter
priprava publikacije
Vseživljenjsko
izobraževanje

V sklopu prenove
študijskih programov
predvidevati dele
študijskih programov

Akreditacija delov
študijskih
programov

Drugo (lastna
sredstva in
sredstva
udeležencev)

Trženje formalnih oblik
izobraževanja

Izvedba delov
študijskih
programov,
vključevanje
udeležencev v
posamezne
akreditirane
predmete

Drugo (lastna
sredstva in
sredstva
udeležencev)

Priprava publikacije
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Oblikovati ponudbo
izobraževanj po
»nabirnem« sistemu
KT

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Vzpostavitev izobraževanja
po »nabirnem« sistemu
KT in spremljanje
njegove izvedbe

Vključitev vsaj 15
udeležencev
izobraževanja

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Evropski programi
in skladi

UP FAMNIT
Izvajanje delov
akreditiranega
študijskega
programa 1. stopnje
Matematika

Izvajanje naslednjih delov
programa: Finančna
matematika;
Kriptografija; Statistika

Vpis po cca 5
udeležencev za
vsak del programa

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Izvajanje delov
akreditiranega
študijskega
programa 1. stopnje
Računalništvo in
informatika

Izvajanje naslednjih delov
programa: Programer;
Sistemski
administrator;
Jezikovne tehnologije;
Administrator IKT
podprtega
izobraževanja;
Računalniško
informacijski
varnostnik; Računsko
intenzivne metode in
aplikacije; Oblikovalec
IKT podprtega
izobraževanja

Vpis po cca 5
udeležencev za
vsak del programa

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Izvajanje študijskega
programa
Izpopolnjevanje
učiteljev in učiteljic
razrednega pouka za
poučevanje
italijanskega jezika (1,
2. in 3. del) v
študijskem letu
2007/08 ter izvedba
razpisa za vpis v
program za študijsko
leto 2008/09

Izvedba programa z že
vpisanimi kandidati
v študijskem letu
2007/08 ter vpis
po 15 kandidatov
za vsak del
programa v
študijskem letu
2008/09 in
ponovna izvedba
programa

Proračun RS (IX –
Drugo)

Izvajanje študijskega
programa Pedagoško in
pedagoško andragoško
izobraževanje v
študijskem letu
2007/2008 ter izvedba

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

Proračun RS (IX –
Drugo)

UP PEF
Izvajanje študijskih
programov
izpopolnjevanja
strokovnih delavcev v
vzgoji in
izobraževanju v RS
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

razpisa za vpis za
študijsko leto 2008/09

2008/09 ter
ponovna izvedba
programa

(kotizacije
udeležencev)

Izvedba razpisa za vpis
študijskega programa
Pedagoška izobrazba
za vzgojitelje in
vzgojiteljice predšolskih
otrok za študijsko leto
2008/09

Vpis 30 kandidatov v
študijskem letu
2008/09 ter
začetek izvedbe
programa

Proračun RS (IX –
Drugo)

Izvedba razpisa za vpis
študijskega programa
Poučevanje predmeta
naravoslovje v šestem
in sedmem razredu OŠ
za študijsko leto
2008/09

Vpis 50 kandidatov v
študijskem letu
2008/09 ter prva
izvedba programa

Proračun RS (IX
Drugo)

FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
(kotizacije
udeležencev)

UP Turistica
Razvoj programov
vseživljenjskega
učenja

Priprava izhodišč za
oblikovanje in izvajanje
delov programov
vseživljenjskega učenja

Pripravljena izhodišča

Oblikovanje novih delov
akreditiranih
programov na
dodiplomski ravni

Priprava dokumentacije za
akreditacijo

Akreditacija

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Akreditacija programa
za izpopolnjevanje
Animacija v turizmu
in hotelirstvu

Priprava dokumentacije za
akreditacijo

Akreditacija

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

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

Izvajanje programa za
izpopolnjevanje

Razpis in izvedba
programa za
izpopolnjevanje

Priprava razpisa, vpis
kandidatov in
izvedba programa
za izpopolnjevanje

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Razpis dela programa
in kakovostna
izvedba dela

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5)

Potrditev izhodišč na
Senatu UP Turistice

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP VŠZI
Priprava vseh podlag za
izvedbo in izvedba
dela javnoveljavnega

Organizacija sestanka z
nosilci predmetov dela
programa
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

študijskega
programa 2. stopnje
Zdravstvena nega
(Temeljne vsebine iz
nadzora okužb ali
Temeljne vsebine iz
organiziranja in
vodenja)

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
Nabava manjkajoče
opreme, potrebne za
izvedbo elektronskih
predavanj, seminarjev
in seminarskih ter
laboratorijskih vaj

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

javnoveljavnega
študijskega
programa

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

FINANCIRANJA

Dopolnitev potrebnega
študijskega gradiva v
knjižnici
Izvedba izbranega dela
programa

Komentar:
UP FM v študijskem letu 2006/07 ni izvajala študijskih programov za izpopolnjevanje, ki so kot del
študijskih programov kreditno ovrednoteni. Članica bo razpis za vpis predvidoma objavila v študijskem
letu 2007/08, kandidati pa se bodo lahko programov za izpopolnjevanje in delov študijskih programov
udeležili v drugi polovici študijskega leta 2007/08.
UP PEF v študijskem letu 2007/08 izvaja za Ministrstvo za šolstvo in šport dva od štirih najavljenih
študijskih programov za izpopolnjevanje (Pedagoško in pedagoško andragoško izobraževanje ter
Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika 1., 2. in 3. del),
ostali najavljeni programi se ne bodo izvajali zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. Isti
programi bodo ponujeni v izvajanje tudi v študijskem letu 2008/09, vendar pa je izvedba teh programov
odvisna od odobritve in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije ter od števila
prijavljenih kandidatov.

4.1.2.2

Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in
izobraževanju na UP PEF

V sklop dejavnosti za uresničevanje kratkoročnega 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 2007/08 izvedla programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju, in sicer predpisane programe, posodobitvene programe 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 2008/09, vendar je izvedba teh
programov odvisna od odobritve in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport ter od števila prijavljenih
kandidatov.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

Izvajanje predpisanih Priprava in izvedba predpisanega
programov
24 urnega programa
Računalništvo
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PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS
(IX – Drugo)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

Izvajanje
posodobitvenih
programov

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Priprava in izvedba 24 urnega
predpisanega programa iz
Matematične delavnice

Dve izvedbi programa Proračun RS
s 35 udeleženci
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
predpisanega programa
Program iz obdelave gradiv –
kovine

Ena izvedba
programa z 20
udeleženci

Proračun RS
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
Ena izvedba
predpisanega programa
programa z 20
Program iz obdelave gradiv – les
udeleženci

Proračun RS
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
predpisanega programa
Program iz obdelave gradiv –
umetne mase

Ena izvedba
programa z 20
udeleženci

Proračun RS
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
predpisanega programa
Program iz tehnike in
tehnologije

Ena izvedba
programa z 20
udeleženci

Proračun RS
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 16 urnega
programa Glasbeni čas v igri in
slikovnem zapisu

Dve izvedbi programa Proračun RS
s 30 udeleženci
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
programa Tehnika v 4. in 5.
razredu devetletke

Dve izvedbi programa Proračun RS
s 16 udeleženci
(IX – Drugo)

Priprava in izvedba 24 urnega
programa Tehniški dnevi za
razredno stopnjo

Dve izvedbi programa Proračun RS
s 16 udeleženci
(IX – Drugo)

Drugo (kotizacije
udeležencev)

Drugo (kotizacije
udeležencev)

Drugo (kotizacije
udeležencev)

4.1.3 Oblike neformalnega učenja
Mednarodne poletne šole so predstavljene v poglavju 4.4 (Mednarodna dejavnost in sodelovanje v
evropskih projektih).
KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP FHŠ
Priprava celovitega
programa dela Centra

Priprava programov za
izvajanje različnih
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

za vseživljenjsko
izobraževanje

Izvajanje tečajev
slovenščine za tujce

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

modulov s področja
geografije, zgodovine,
antropologije, kulturnih
študijev, filozofije
(humanističnih ved)
Organizacija 15. poletnih
tečajev slovenskega
jezika na Slovenski
obali »Halo, tukaj
slovenski Mediteran!«

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

programih

Izvedba 15. poletnih
tečajev
slovenskega jezika
na Slovenski obali
»Halo, tukaj
slovenski
Mediteran!« za 50
udeležencev

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2b)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Evropski programi
in skladi
Drugo

Izvajanje Poletne
terenske šole
Rakitovec

Organizacija
interdisciplinarne
ekskurzije ob
slovenskih mejah

Priprava modula za
izvedbo poletne šole,
raziskovalne
seminarske naloge
študentov in
oblikovanje skupnega
terenskega fonda

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

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Izvedba interdisciplinarne
ekskurzije ob
slovensko–italijanski
meji

Udeležba študentov
vseh študijskih
programov na
ekskurziji

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Priprava dokumenta
Analiza priznavanja
znanj in spretnosti
v študijskem letu
2006/07

Drugo (lastna
sredstva)

Priprava dokumenta
Sistem indikatorjev
za presojanje
postopkov
priznavanja znanj
in spretnosti

Drugo (lastna
sredstva)

10 do 20 udeležencev

Proračun RS (I –

Drugo

Drugo

UP FM
Dodelati sistem
priznavanja znanj in
spretnosti

Analiza prakse na
področju priznavanja
znanj in spretnosti v
študijskem letu
2006/07
Dodelava obrazcev in
postopkov sistema
priznavanja znanj in
spretnosti
Vzpostavitev stalnega
spremljanja postopkov
priznavanja znanj in
spretnosti

UP FAMNIT
Organizacija zimske šole

Izvedba zimske šole MARS
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Matematično
raziskovalno srečanje
2008 (MARS) za
dijake slovenskih
srednjih šol

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
2008 v mesecu
februarju

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

poletne šole MARS

Študijska
dejavnost 4a)

FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Organizacija poletne šole
Matematično
raziskovalno srečanje
2008 (MARS) za
dijake slovenskih
srednjih šol

Izvedba poletne šole
MARS 2008 v mesecu
avgustu

Organizacija tedenskih
seminarjev »Vesele
urice programiranja«
za dijake slovenskih
srednjih šol

Izvedba tedenskih srečanj,
priprava tem,
predavateljev itd.

Organizacija srečanj z
učenci osnovnih šol
(OŠ), ki jih zanimata
matematika in
računalništvo

ŠOUP-ove delavnice
(dvotedenska
srečanja na temo
odprte kode)

10 do 20 udeležencev
poletne šole MARS
2008

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

10 do 20 udeležencev
na vsakem
tedenskem
srečanju,
zainteresirati
dijake srednjih šol
za programiranje

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Priprava seznama OŠ,
določitev urnika ter
ugotoviti predvideno
število udeležencev na
posamezni OŠ

Učence osnovnih šol
seznaniti z
matematiko in
računalništvom na
zabaven način

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Priprava tem, izbira
predavateljev,
reklamiranje srečanj v
obalnih medijih itd.

Okoli 15 udeležencev
na vsakem
srečanju, širjenje
uporabe
odprtokodne
programske
opreme itd.

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugo (ŠOUP)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

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

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Priprava kataloga
usposabljanj in

Zbrati podatke in
oblikovati katalog

Izdaja kataloga

Drugi prihodki za
izvajanje
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

izpopolnjevanj na
področju
funkcionalnega
izobraževanja v
turizmu

usposabljanj in
izpopolnjevanj na
področju
funkcionalnega
izobraževanja v turizmu

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

Priprava programov po
razpisni dokumentaciji
oz. zahtevah naročnika

Izvedba programov

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Povečana kakovost
kliničnih mentorjev
in povečanje
števila kliničnih
mentorjev

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Organizacija in izvedba
taylor-made
programov za
posamezne
naročnike

dejavnosti javne
službe
Drugo

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Drugo

UP VŠZI
Povečanje števila
mentorjev za izvedbo
kliničnih vaj

Izpopolnjevanje kliničnih
mentorjev z
izobraževanji za
mentorje (predvidenih
šest izobraževanj)

Drugo (lastna
sredstva)

Komentar:
UP FM. Poleg navedenih oblik neformalnega učenja načrtuje UP FM v letu 2008 izvedbo različnih
strokovnih seminarjev, tečajev tujih jezikov za poslovne namene ter tečajev računalniškega
usposabljanja.

4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

REKTORAT UP
Oblikovanje razvojnega
programa (RP) UP za
obdobje 2008-2013

Priprava RP

Oblikovanje Programa
znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega dela

Priprava programa

Usklajevanje RP s
članicami UP (izvedba
delavnic)

Usklajevanje programa s
članicami UP
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Sprejet RP UP 20082013 na organih
UP (Senat UP,
Upravni odbor UP)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprejet Program
znanstvenoraziskovalnega in
umetniškega dela

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

UP za obdobje 20082013

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP za obdobje
2008-2013 na
Senatu UP

Spodbujanje
izumiteljske in
inovativne
dejavnosti, razvoj
spin-off podjetij in
raziskovalnih
zavodov

Vzpostavitev
institucionalnih pogojev
za spodbujanje
izumiteljske (patenti) in
inovativne dejavnosti,
razvoja spin-off podjetij
in raziskovalnih
zavodov, ki jih skupaj z
univerzo vzpostavljajo
raziskovalci

Sprejem Pravilnika o
upravljanju z izumi
in ustanavljanju
podjetij in
raziskovalnih
zavodov na UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Spremljanje in analiza
uspešnosti
znanstvenoraziskovalnega dela
UP

Priprava samoevalvacije z
obstoječimi kazalniki
za članice in UP na
znanstvenoraziskovalnem
področju, predvidenih z
institucionalno
samoevalvacijo

Samoevalvacijsko
poročilo z analizo
stanja na
znanstvenoraziskovalnem
področju in
primerjava na
nacionalnem nivoju
v povezavi z
razvojem
informacijsko
podprtega sistema

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Predstavitev
znanstvene
produkcije na letni
konferenci o
kakovosti UP (v
sodelovanju s SZI
UP in protokolom
UP)
Sprejem in dopolnitev
aktov za sistemsko
urejanje in
poenotenje delovanja
UP na področju
znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega dela

Dopolnitve Pravilnika o
pripravi in zagovoru
doktorske disertacije na
UP
Priprava predloga
tehničnih navodil UP za
izdelavo in zagovor
doktorske disertacije (v
sodelovanju s SZI UP)
Oblikovanje in
vzpostavitev evidence
doktorskih tem in
disertacij

Informatizacija na
področju znanstveno-

Evidentiranje elementov
za informatizacijo
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Sprejete dopolnitve
Pravilnika o pripravi
in zagovoru
doktorske
disertacije na UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprejeta tehnična
navodila UP za
izdelavo in zagovor
doktorske
disertacije
Vzpostavljene evidence
doktorskih tem in
disertacij
Oblikovanje
informacijskega

Merila za
razporejanje
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

raziskovalnega dela

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

spremljanja evidenc s
področja znanstvenoraziskovalnega dela
(programi, projekti,
mladi raziskovalci) v
sodelovanju z RIC UP in
z možnostjo nadgradnje
že vpeljanih novih
informacijskih sistemov

sistema za področje
znanstvenoraziskovalnega dela

letnih sredstev
UP

Informiranje članic UP o
aktualnih temah s
področja znanstvenoraziskovalnega dela

Organizacija okroglih miz,
predavanj z vabljenimi
strokovnjaki s področja
znanstvenoraziskovalnega dela

Izvedba vsaj dveh
okroglih miz ali
predavanj s
področja
znanstvenoraziskovalnega dela

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Povečanje deleža
raziskovalcev za 5% s
pogoji za vodenje
projektov

Spodbujanje raziskovalcev
k večji znanstveni
produkciji

Povečanje uspešnosti
prijav na
nacionalnih in
mednarodnih
razpisih

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Razvoj raziskovalnih
jeder na
raziskovalno manj
razvitih članicah UP
Podvojitev števila
raziskovalnih in
infrastrukturnih
programov ter
povečanje števila
raziskovalnih
projektov (temeljnih,
aplikativnih,
podoktorskih, CRP)

Priprave na poziv ARRS za
financiranje javne službe
(raziskovalni programi)

Prijava raziskovalnih in
infrastrukturnih
programov za novo
programsko
obdobje ter prijava
temeljnih,
aplikativnih,
podoktorskih in
CRP projektov

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Uspešno sodelovanje z
institucijami v
domačem in
mednarodnem
prostoru

Spodbujanje povezovanja
z raziskovalnimi
organizacijami v
domačem in
mednarodnem okolju, s
poudarkom na
institucijah z območja
Alpe-Adria

Skupne prijave
raziskovalnih
projektov na
nacionalnih in
mednarodnih
razpisih

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava podlag za
pridobitev Centra
odličnosti

Oblikovanje vsebin za
prijavo Centra odličnosti
na razpis 2008, ki ga bo
koordiniral UP ZRS

Prijava Centra
odličnosti

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Uspešna integracija
znanstveno-

Proučitev možnosti za
redefiniranje

Povečanje deleža
visokošolskih

Merila za
razporejanje

Spodbujanje članic UP k
povezovanju pri prijavah
na razpise
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

raziskovalnega in
pedagoškega dela

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
neposredne delovne
obveznosti visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev
Oblikovanje predloga
ustrezne stimulacije
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev v okviru
Pravilnika o
napredovanju

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

učiteljev med
raziskovalci in
raziskovalcev med
visokošolskimi
učitelji v skladu s
povečanjem
raziskovalnega dela
(pridobljeni projekti)

letnih sredstev
UP

FINANCIRANJA

Spremljanje in
spodbujanje vertikalne
mobilnosti med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji
Tesnejše povezovanja
UP z gospodarstvom
na znanstvenoraziskovalnem
področju

Oblikovanje ekspertne
skupine Sveta zaupnikov
UP za področje
raziskovanja
Redno poročanje Svetu
zaupnikov UP o
načrtovanih, potekajočih
in zaključenih projektih
v sodelovanju s
članicami UP in UIP

Izvajanje skupnih
raziskovalnih
projektov
Predstavitev
znanstvenoraziskovalnega dela
UP gospodarstvu na
konferenci v
organizaciji UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo
(gospodarstvo)

Oblikovanje predlogov
novega sodelovanja v
povezavi s članicami UP
in UIP
Pregled tehnoloških
zmogljivosti UP za
izvajanje razvojne
dejavnosti

Vpogled v stanje
tehnoloških zmogljivosti
in raziskovalnih
kompetenc UP, ki ga
pripravlja in koordinira
UP ZRS

Predlog novih razvojnih
projektov izhajajočih
iz ugotovljenega
stanja

Drugo

Povečanje števila
mladih raziskovalcev
za tretjino in njihovo
vključevanje v
raziskovalno delo po
končanem
usposabljanju

Spodbujanje mladih
raziskovalcev za
vključevanje v
raziskovalno delo
skladno s povečanjem
števila raziskovalnih
projektov

Uspešno vključevanje
mladih raziskovalcih
v raziskovalno delo
članic UP po
zaključenem
usposabljanju
(pridobitev
podoktorskih
projektov)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izpolnjevanje
pogodbenih
obveznosti z ARRS
glede usposabljanja
mladih raziskovalcev

Priprava javnega razpisa
za mlade raziskovalce,
ki se bodo usposabljali
pri znanih mentorjih v
letu 2008

Izvedba javnega
razpisa za mlade
raziskovalce v letu
2008 pri znanih
mentorjih

Drugo (članice UP)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Organizacija seminarja s
področja podjetništva v
sodelovanju z UIP

Izvedba seminarja s
področja
podjetništva

Povečanje obsega
raziskovalnega dela
podiplomskih
študentov in uvajanje
podiplomskih
študentov v
raziskovalno delo na
članicah, kjer to še ni
vzpostavljeno

Oblikovanje predloga za
uvedbo in izvajanje
obvezne raziskovalne
prakse podiplomskih
študentov v okviru novih
in obstoječih
podiplomskih študijskih
programov (v
sodelovanju z KZRD UP
in KŠZ UP)

Uvedba obvezne
raziskovalne prakse
podiplomskih
študentov oz.
povečanje le-te, kjer
je že uvedena

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Razvoj področja
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne dejavnosti z
vzpostavitvijo
podpore članicam UP
za prijavo tovrstnih
projektov

Spremljanje razpisov

Povečanje števila
prijav, koordinacije
in sprejetih
mednarodnih
projektov UP s
poudarkom na 7. OP
in programu Interreg

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izdaja informativne
publikacije o
znanstvenoraziskovalnem delu
univerze

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Administrativna pomoč in
svetovanje pri pripravi
prijav projektov
Evidentiranje prijavljenih
in odobrenih projektov

Evropski programi
in skladi
Drugo

(opomba: za realizacijo
tega cilja je potrebna
dodatna zaposlitev –
svetovalec za
mednarodno
raziskovalno delo)
Predstavitev
raziskovalne in
razvojne dejavnosti
univerze – promocija
znanosti UP

Oblikovanje vsebin s
predstavitvijo
znanstvenoraziskovalnega dela v
sodelovanju s članicami
UP in priprava za tisk
Priprava vsebin v
sodelovanju s članicami
UP za izvedbo
konference s
predstavitvijo
najpomembnejših
dosežkov UP na
področju znanosti

Izvedba predstavitvene
konference UP

UP FHŠ
Povezovanje z UP ZRS
na področju
raziskovalnega dela

Sodelovanje pri prijavah
raziskovalnih projektov
na UP ZRS
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Prijavljeni raziskovalni
projekti v okviru UP
ZRS z visokošolskimi

Drugo
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Soorganizacija
znanstvenih sestankov z
UP ZRS

učitelji UP FHŠ kot
nosilci ali sodelavci
projektov

Publiciranje znanstvenih
del pri založbi Annales
UP ZRS

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Soorganizacija vsaj 7
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju z UP
ZRS
Objava znanstvenih
prispevkov v
periodični znanstveni
publikaciji Annales
in objava monografij
v zbirkah Annales
visokošolskih
učiteljev UP FHŠ

Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Evidentiranje in
usklajevanje vsebin
sodelovanja z
gospodarskimi subjekti

Zasnova aplikativnih
raziskav

Ni finančnih
posledic

Sodelovanje s
turističnimi
organizacijami

Oblikovanje turistične
terminologije

Oblikovana turistična
terminologija kot
prispevek
sodelovanja pri
temeljnem projektu
UP ZRS J6-7273 »Večjezični korpus
turističnih besedil«

Drugo

Sodelovanje s
turističnimi
organizacijami

Promocija dediščine
Slovenske Istre

Uspešno izvajanje
projektov Koprčani
se predstavijo –
Koprske akademije,
Istrske štorje, Štorje
od murja in
marinajov

Drugo

Potrjena dokumenta in
registracija treh
novih skupin na
ARRS

Drugo (lastna
sredstva)

Analiza uspešnosti
trenutnega programa

Prijava na razpis ARRS

Drugo (lastna
sredstva)

Identifikacija ključnih
raziskovalnih področij

1 nov program

UP FM
Urediti postopke za
vodenje raziskovalne
dejavnosti

Oblikovanje strategije za
oblikovanje novih RS ter
oblikovanje skupin
Oblikovanje strategije za
prijavo na razpise

Prijava na razpis za
raziskovalne in
infrastrukturne
programe

Izbira in usklajevanje
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1 prenovljen program
1 infrastrukturni
predlog
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

članov skupine
Zasnova vsebine
programa
Oblikovanje programa
infrastrukturne skupine
(znotraj programa UP)
Prijava na ostale
razpise ARRS

Spremljanje razpisov
Informiranje
raziskovalcev
Uskladitev prijav
Oblikovanje projektov

Povečanje obsega
sodelovanja z
gospodarstvom

Identifikacija potencialnih
uporabnikov in
obveščanje
raziskovalcev

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

Drugo (lastna
sredstva)

Izvedba 8 projektov za
gospodarstvo

Drugo (lastna
sredstva)

Izvedba 10 svetovalnih
dni

Aktivno pridobivanje novih
projektov
Evalvacija izvedenih
projektov in svetovanj
Izdelava strategije
vključevanja
podiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte
UP FM

Priprava strateškega
dokumenta z naslovom
»Strategije za
vključevanje
podiplomskih študentov
v raziskovalne projekte
UP FM«

Oblikovan dokument
»Strategije za
vključevanje
podiplomskih
študentov v
raziskovalne
projekte UP FM«

Drugo (lastna
sredstva)

Vključitev 10
doktorskih in 50
magistrskih
študentov v
raziskovalno delo
Razvoj koncepta
Raziskovalne šole UP
FM

Priprava strateškega
dokumenta
»Raziskovalna šola UP
FM«

Dokument
»Raziskovalna šola
UP FM«

Drugo (lastna
sredstva)

Ureditev postopkov v
zvezi z delovanjem
Komisije za
znanstvenoraziskovalno delo
študentov UP FM
(KZRDŠ)

Oblikovanje dokumentov,
ki opredeljujejo način
dela in postopke znotraj
KZRDŠ UP FM

Potrjena Navodila

Drugo (lastna
sredstva)

Ureditev postopkov za

Oblikovanje dokumentov,

Potrjena Navodila

Drugo (lastna
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

delovanje
raziskovalnih delavnic
in seminarjev,
namenjenih
podiplomskim
študentom in mlajšim
asistentom

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

ki opredeljujejo
postopke

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

sredstva)

Vzpostavitev sistema
spremljanja
raziskovalnega dela
študentov

Priprava primerjave z
drugimi institucijami

Organizacija študentske
konference FREM 08
(Festival raziskovanja
ekonomije in
managementa)

Priprava navodil glede
poteka konference

Prijave na razpise
znanstvenoraziskovalnih in
razvojnih projektov EU

Vzpostavitev sistema
informiranja
raziskovalcev o razpisih

Oblikovanje načina
spremljanja in praktična
izvedba

Izboljšana spletna stran
konference

Vzpostavitev mreže
partnerjev
Povezovanje z
institucijami za podporo
prijavam

Pilotna izvedba
trimesečnega
spremljanja
raziskovalnega dela
doktorskih študentov

Drugo (lastna
sredstva)

Organizacija
študentske
konference, potrjena
navodila in
prenovljena spletna
stran

Drugo (lastna
sredstva)

Prijava 1 projekta kot
koordinator in 1
projekta kot partner
v okviru 7. OP

Drugo (lastna
sredstva)

Prijava 1 projekta na
razpis Interreg

Spremljanje razpisov
Organizacija
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc

Priprava in izvedba
konferenc

Izvedba 1 mednarodne
in 1 nacionalne
konference

Evalvacija po končani
konferenci

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost - 5;
ARRS)
Drugo (lastna
sredstva)

Prijave na javna
naročila iz EU in
Slovenije

Raziskava možnosti
pridobivanja informacij
glede razpisov javnih
naročil

Pridobitev javnih
naročil v znesku
100.000 EURO

Drugo (lastna
sredstva)

Identifikacija ustreznih
izvajalcev
Oblikovanje prijav
UP FAMNIT
Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Evidentiranje in
usklajevanje vsebin
sodelovanja z

Izvedba aplikativnih
raziskav
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

gospodarskimi subjekti
UP PEF
Zasnova in priprava
vsebine
raziskovalnega
programa UP PEF
Edukacijske vede

Izbira članov skupine,
zasnova vsebine
programa

Izdelan osnutek
raziskovalnega
programa
Edukacijske vede

Ni finančnih
posledic

Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Usklajevanje vsebin in
elementov sodelovanja z
gospodarskimi subjekti

Izvedbene aplikativne
raziskave

Drugo

Predstavitev rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela
širši javnosti ter
povečanje objav
strokovnih in
znanstvenih člankov
in monografij

Priprava in izvedba
znanstvenih sestankov
in sodelovanje na
znanstvenih in
strokovnih sestankih oz.
simpozijih

Izvedba 2 znanstvenih
sestankov

Proračun RS (V Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)

Ustanovitev znanstvene
revije Edukacija

Imenovanje uredniškega
odbora, opredelitev
uredniške politike,
pridobivanje in
recenziranje prispevkov,
načrtovanje in tisk revije

Prva številka revije
Edukacija

Proračun RS (V Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)

Uspešno delo na
projektih CRP

Izvajanje projekta CRP V5
– 0232

Zaključena tretja faza
projekta V5 – 0232

Izvajanje projekta CRP V5
– 0272

Zaključena tretja faza
projekta V5 – 0272

Proračun RS (V Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 3)

Izvajanje projekta CRP V2
– 0373

Zaključena tretja faza
projekta V2 – 0373

Uspešno izvajanje
raziskovalnega
projekta VIRBUS
(Leonardo da Vinci –
Erasmus)

Izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Zaključena zadnja faza
projekta

Evropski programi
in skladi

Uspešno izvajanje
projekta Lingua II –
Flachi

Izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Zaključena peta, šesta
in sedma faza
projekta

Evropski programi
in skladi

Izdaja znanstvene in
strokovne
monografije

Drugo

Priprava monografij

UP Turistica
Povečanje števila
raziskovalnih
projektov in
programov

Oblikovanje in prijava
raziskovalnih projektov
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Pridobitev in izvajanje
2 temeljnih
raziskovalnih
projektov

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Povečanje znanstvenoraziskovalne
uspešnosti

Objave strokovnih
znanstvenih člankov,
udeležba na
mednarodnih
znanstvenih
konferencah in izdaja
znanstvenih monografij

Objava vsaj 3
znanstvenih del na
raziskovalca

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Ustanovitev Znanstveno
raziskovalnega
središče za turizem

Ureditev pravnega statusa

Izvedba pridobljenih
projektov

Drugo
(gospodarstvo)

Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom in
drugimi uporabniki
znanja od lokalnega
do nacionalnega
nivoja

Oblikovanje vsebin
sodelovanja in
pridobivanje novih
projektov

Pridobitev 1
aplikativnega
projekta

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

Pridobitev 2 CRP
projektov

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

Začetek izdajanja
mednarodnega
časopisa Academica
Turistica

Oblikovanje vsebin,
priprava za izdajo

Izdaja vsaj 4 številk
časopisa

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP VŠZI
Krepitev sodelovanja z
lokalnimi skupnostmi
– Mestna občina
Koper, Občina Izola in
Občina Piran

Priprava ustrezne
dokumentacije glede na
zahteve razpisa in
prijava na razpise
Mestne občine Koper,
Občine Izola in Občine
Piran

Pridobitev projekta

Ni finančnih
posledic

Zasnova in
priprava vsebin
raziskovalnega
programa

Identifikacija ključnih
področij v sodelovanju z
drugimi raziskovalnimi
organizacijami

Izdelan osnutek
raziskovalnega
programa in prijava
na razpis kot
sodelujoča
organizacija

Ni finančnih
posledic

Pridobitev projektov

Ni finančnih
posledic

Izbira in usklajevanje
članov skupine
Zasnova vsebine
programa
Povečanje
raziskovalnega dela

Priprava ustrezne
dokumentacije in prijava
na javne razpise za
temeljne, aplikativne in
podoktorske projekte
(prijava vsaj 1
temeljnega in 1
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

podoktorskega projekta)
Razvijanje novih
študijskih programov
2. stopnje

Priprava in ugotavljanje
znanstvenoraziskovalnih podlag
predlaganih študijskih
programov

Oblikovanje
znanstvenoraziskovalnih podlag
predlaganih
študijskih programov

Ni finančnih
posledic

Uspešno izvajanje
ciljnega
raziskovalnega
projekta M1-0151

Izvajanje projekta po
predvidenem načrtu

Uspešna izvedba
načrtovanih raziskav,
objava rezultatov v
mednarodnih
znanstvenih revijah

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

Uspešno izvajanje
temeljnega
raziskovalnega
projekta J7-9743

Izvajanje projekta po
predvidenem načrtu

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

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

Organizacija
mednarodnih
znanstvenih
konferenc

Priprava in izvedba
konferenc

Izvedba vsaj 1
mednarodne
konference

Proračun RS (I Študijska
dejavnost – 4a)
Drugo (lastna
sredstva)

UP ZRS
Povečanje raziskovalnih
zmogljivosti Inštituta
za zgodovinske
študije (IZŠ)

Vključevanje v
raziskovalne procese

Izvedba predvidenih
projektov

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1;
ARRS, MORS)
Evropski programi
in skladi
(Interreg, 7. OP)

Povečanje skupnega
števila raziskovalnih
projektov Inštituta za
sredozemsko
kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) z
raziskovalnimi
organizacijami v
domačem in
mednarodnem okolju

Opravljanje aktivnosti
projekta SEE-ERA.NET

Uspešno opravljene
projektne aktivnosti
in podpisana
pogodba o
sodelovanju z
inštituti na
Hrvaškem in v Črni
gori

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8;
ARRS)

Povečano sodelovanje
Inštituta za
kineziološke
raziskave (IKARUS) z

Usklajevanje pomembnih
znanstvenih vsebin

Izvedba temeljnih in
ciljnih raziskav,
izvedba prijav

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2)
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

domačimi in tujimi
raziskovalnimi
ustanovami

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Evropski programi
in skladi
Proračun lokalne
skupnosti (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)

Prijava raziskovalnega
programa v okviru
Inštituta za
kineziološke
raziskave (IKARUS)

Evidentiranje
raziskovalcev in
vsebinsko usklajevanje
prijave

Pridobljena sredstva za
začetek izvajanja
raziskovalnega
programa

Ni finančnih
posledic

Nadaljevanje
kvalitetnega dela
programske skupine
Biodiverziteta v okviru
Inštituta za
biodiverzitetne študije
(IBŠ)

Prijava na nov razpis

Izvajanje raziskovalne
dejavnosti

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)

Prijava nove
programske skupine v
okviru Inštituta za
jezikoslovne študije
(IJŠ)

Prijava na nov razpis

Odobritev prijave in
priprave na začetek
izvajanja
raziskovalnega
programa

Ni finančnih
posledic

Prijava nove
programske skupine v
okviru Inštituta za
sredozemsko
kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) v
sodelovanju z
Inštitutom za
biodiverzitetne študije
(IBŠ)

Prijava na nov razpis

Odobritev prijave in
priprave na začetek
izvajanja
raziskovalnega
programa

Ni finančnih
posledic

Kakovostna izvedba
obstoječih projektov
Inštituta za
biodiverzitetne študije
(IBŠ) ter pridobitev
novih

Raziskovanje,
evidentiranje,
objavljanje (1 temeljni
projekt – partner IBŠ) in
1 temeljni projekt
nosilec IBŠ)

Pozitivna evalvacija
projektov, ustrezno
število objav doma in
v tujini

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2;
ARRS)

Širjenje prostorov in
pridobitev nove
raziskovalne opreme
za izvajanje
laboratorijskih
raziskav (Inštitut za
biodiverzitetne

Nadaljnje opremljanje
laboratorija za
molekularno genetske
raziskave

Izvajanje raziskovalne
dejavnosti v
laboratoriju

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2;
ARRS)

Drugo

Drugo
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Povečanje sodelovanja
Inštituta za dediščino
Sredozemlja (IDS) z
javno upravo

Svetovalne storitve na
področju varovanja
kulturne dediščine

Izvedba pilotskih
projektov in
aplikativnih raziskav

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

Povečanje uspešnosti
Inštituta za dediščino
Sredozemlja (IDS) pri
kandidaturi za
nacionalne
raziskovalne projekte

Priprava strategije
dolgoročnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi
ustanovami in priprava
aplikacij

Priprava aplikacij,
raziskave arheološke
dediščine

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

Uspešna integracija
znanstvenoraziskovalnega in
pedagoškega dela
(uresničevanje
vertikalne mobilnosti
med raziskovalci in
visokošolskimi
učitelji)

Pričetek izvedbe
študijskega programa
Sredozemsko kmetijstvo
na UP FAMNIT,
mobilnost raziskovalcev
Inštituta za
sredozemsko kmetijstvo
in oljkarstvo – UP
FAMNIT

Izvedba vpisa v
študijskem letu
2008/09

Ni finančnih
posledic

Uspešna integracija
znanstvenoraziskovalnega in
pedagoškega dela
(uresničevanje
vertikalne mobilnosti
med raziskovalci in
visokošolskimi
učitelji)

Pričetek izvedbe
študijskega programa
Biodiverziteta na UP
FAMNIT, mobilnost
raziskovalcev Inštituta
za biodiverzitetne
študije – UP FAMNIT

Izvedba vpisa v
študijskem letu
2008/09

Ni finančnih
posledic

Povečanje sodelovanja
Laboratorija za
fizikalne in kemijske
analize z
gospodarstvom

Prijava CRP-ov na
področju namakanja in
izboljšav pri tehnoloških
postopkih predelave
oljčnega olja v skladu s
potrebami Društva
oljkarjev Slovenske Istre
(DOSI) in druištva Štorta

Izboljšava kakovosti in
tehnoloških procesov

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 11;
MKGP, ARRS)

Usklajevanje vsebin
sodelovanja z
gospodarstvom

Skupna prijava
raziskovalnih
projektov

CILJI

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

študije, Inštitut za
sredozemsko
kmetijstvo in
oljkarstvo)

Povečanje sodelovanja
Inštituta za
sredozemsko
kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) z
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Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9;
Jadranska
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

gospodarstvom
(CIMOS d.d.)

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

pobuda)

Povečanje števila
mladih raziskovalcev
in njihovo
vključevanje v
raziskovalno delo v
okviru Inštituta za
sredozemsko
kmetijstvo in
oljkarstvo (ISKO) po
končanem
usposabljanju

Izbira 2 novih mladih
raziskovalcev

Zaposlitev 2 mladih
raziskovalcev

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 4;
ARRS)

Povečanje števila
mladih raziskovalcev
v okviru Inštituta za
kineziološke
raziskave (IKARUS)

Kandidatura mentorja za
pridobitev mladega
raziskovalca

Dobljeno mesto
mladega
raziskovalca

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 4;
ARRS)

Nadaljevanje
usposabljanja mladih
raziskovalcev v okviru
Inštituta za
biodiverzitetne študije
(IBŠ)

Pomlajevanje struktur

Strokovno
usposabljanje

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 4;
ARRS)

Kvalitetno mednarodno
sodelovanje Inštituta
za biodiverzitetne
študije (IBŠ)

Pridobitev mednarodnih
bilateralnih projektov
(Češka, ZDA) in ostalih
oblik sodelovanja ter
pridobitev novih in
nadaljevanje z
mednarodnimi projekti
(7. OP, INTERREG,
LIFE+, MEDA GO TO
EUROPE)

Navezave stikov z
raziskovalci iz tujine

Povečanje uspešnosti
pri kandidaturi
Inštituta za dediščino
Sredozemlja (IDS) na
mednarodnih
projektih promocije
kulturne dediščine

Priprava strategije
dolgoročnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi
ustanovami in priprava
aplikacij

Razstavna dejavnost,
založniška dejavnost

Povečanje uspešnosti

Priprava strategije

Doktorski študij mladih
raziskovalcev (2 mlada
raziskovalca)

Objave znanstvenih
izsledkov

Pridobivanje materiala
za raziskovalno delo
Usposabljanje in
razvijanje stikov
Pridobitev novih
projektov in
povečanje prihodkov
iz evropskih skladov

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8;
bilateralne
pogodbe)
Evropski programi
in skladi (6. in 7.
OP)
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)
Evropski programi
in skladi
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)
Drugo

Priprava aplikacij,
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Inštituta za dediščino
Sredozemlja (IDS) pri
kandidaturi za
mednarodne projekte
arheoloških raziskav

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

dolgoročnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi
ustanovami in priprava
aplikacij

raziskave arheološke
dediščine

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

in skladi
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)
Drugo

UP PINT
Povečanje števila
podoktorskih
usposabljanj

Prijava na razpise za
podoktorske projekte in
priprava lastnega
razpisa za podoktorske
raziskovalce

Vsaj 2 podoktorska
raziskovalca

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2, 9)

Povečanje obsega
raziskovalnega dela

Usklajevanje vsebin za
prijavo raziskovalnih
programov

Nosilstvo vsaj 1
raziskovalnega
programa

Drugo

Povečanje obsega
raziskovalnega dela

Prijava na temeljne in
aplikativne projekte

Uspeh pri vsaj 7
raziskovalnih
projektih

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

Povečanje skupnega
števila raziskovalnih
projektov z
raziskovalnimi
organizacijami v
domačem in
mednarodnem okolju

Sodelovanje v
raziskovalnem
konzorciju storitvene in
GRID arhitekture

Vključitev vsaj treh
slovenskih univerz in
enega inštituta

Drugo

Sodelovanje v konzorciju
Networked European
Software&Services
Initiative (NESSI)

Podpis pristopnega
dokumenta

Ni finančnih
posledic

Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Priprava raziskovalnorazvojnih (R&R)
projektov z
gospodarstvom

Pridobitev vsaj 4 R&R
projektov z
gospodarstvom

Drugo

Povečanje števila
mladih raziskovalcev

Prijava na »Javni poziv za
predlaganje kandidatov
za mentorje novim
mladim raziskovalcem v
letu 2009«

Vsaj 2 raziskovalca na
ARRS listi mentorjev
za leto 2009

Ni finančnih
posledic

Povečanje števila
mladih raziskovalcev

Priprava lastnega razpisa
za podiplomske
študente kot
raziskovalce

Vsaj 2 raziskovalca

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)
Drugo
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Povečanje obsega
raziskovalnega dela
podiplomskih
študentov

Povečanje obsega
raziskovalnega dela v
okviru projektov 7. OP

IZVEDBENE
ZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Priprava okolja za izdelavo
seminarskih nalog za
študente UP FAMNIT

Sodelovanje pri izvedbi
predmeta Projektni
seminar in drugih
predmetov

Vključevanje študentov UP
FAMNIT v projekte

Vsaj 15 študentov
vključenih v projekte

Prijava na EU raziskovalne
projekte

Uspeh pri vsaj 5 EU
raziskovalnih
projektih

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugo

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9)

Komentar:
UP FHŠ se na področju raziskovalnega dela povezuje z UP ZRS z vključevanjem sodelavcev v
raziskovalne programe in projekte UP ZRS, hkrati pa UP FHŠ sodeluje kot soorganizator znanstvenih
sestankov in konferenc v organizaciji UP ZRS.
UP FAMNIT v letu 2008 ni načrtoval samostojnih prijav na javne razpise v okviru Nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa, saj kot najmlajša članica še nima registrirane raziskovalne
skupine, načrtuje pa oblikovanje treh. Sodelavci UP FAMNIT raziskovalno delujejo z vključevanjem v
raziskovalne programe in projekte UP PINT, v letu 2008 pa bodo največ pozornosti namenili tesnejšemu
sodelovanju z gospodarstvom in pridobivanjem raziskovalno-razvojnih projektov.
Tabela 4.2
4.2-1: Kazalniki za raziskovalno in razvojno dejavnost
KAZALNIK

-

NAČRT ZA LETO
2008
1
2

19

35

41

43

LETO 2007

Število prijavljenih patentov
Število odobrenih patentov
Število prodanih patentov
Število prijavljenih blagovnih znamk
Število odobrenih blagovnih znamk
Število prodanih blagovnih znamk
Število inovacij
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so dolgi vsaj eno leto
Komentar (k tabeli 4.24.2-1):
1):

Na UP želimo razvijati izumiteljsko in inovativno dejavnost, za kar bomo v prvi fazi vzpostavili
institucionalne pogoje za njen razvoj.
UP PEF v letu 2008 načrtuje prijavo patenta, in sicer učnega medija Računalniško in informacijskokomunikacijsko okolje Glasbeni slikovni zapis, Ritem, ki podpira procese poučevanja in učenja glasbene
vzgoje v zgodnjem obdobju. V slovenskem prostoru predstavlja to prvi poskus prenosa principa
slikovnega zapisa glasbe v računalniško okolje. Prednosti so v enostavni uporabi, multimedijsko
zasnovanem gradivu, nazornosti in interaktivnosti.
Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije UP ZRS načrtuje 2 inovaciji v letu 2008.
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Na znanstveno-raziskovalnem področju načrtujemo v letu 2008 tesnejše sodelovanje z gospodarstvom v
okviru delujočega posvetovalnega telesa UO UP Sveta zaupnikov UP v smislu oblikovanja delovne
skupine za področje raziskovanja z nalogo spremljanja uspešnosti obstoječega in oblikovanjem novega
sodelovanja med gospodarstvom in univerzo.

4.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST
UP bo v sodelovanju z nosilci in izvajalci kulturne in umetniških dejavnosti in študentov vzpodbujala
kulturno in umetniško delovanje v lokalnem okolju.
KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

Akademski pevski zbor
UP

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Priprava programa
sakralnih pravoslavnih
in katoliških skladb
različnih obdobij ter
programa ljudskih
pesmi v priredbah
primorskih
skladateljev

Izvedba vseh
načrtovanih
dogodkov

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Priprava zgoščenke s
posnetki skladb, ki so
jih izvajali na več
koncertih

Izdaja zgoščenke

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Nastop v sodelovanju z
akademskima
zboroma UL in UM

Izvedba koncerta

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Prireditve v okviru UP in
njenih članic

Izvedba vseh
načrtovanih
dogodkov

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Organiziranje božičnega
koncerta

Izvedba koncerta

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Načrtovanje udeležbe na
zborovski reviji
Primorska poje

Udeležba na zborovski
reviji

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Organizacija 4. letnega
koncerta

Izvedba koncerta

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Načrtovanje udeležbe na
mednarodnem
zborovskem
tekmovanju

Udeležba na
mednarodnem
zborovskem
tekmovanju

Drugo (sponzorski
prispevki
gospodarstva)

Načrtovanje turneje v tujini

Izvedba turneje v tujini

Drugo (sponzorski
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

prispevki
gospodarstva)
REKTORAT UP
Razstave

V sodelovanju z zunanjimi
partnerji na sedežu
rektorata organizirati
razstave akademskih
slikarjev iz Slovenske
Istre, širše Slovenije in
tudi mednarodnega
prostora

Izvedba vseh
načrtovanih
razstav

Ni finančnih posledic

UP FHŠ
Oblikovanje in
akreditacija
študijskega
programa 2. stopnje
s področja umetnosti
(cilj je naveden v
poglavju 4.1.1)

Vloga za akreditacijo
študijskega programa
2. stopnje Uprizoritvene
študije in kreativno
pisanje

Akreditacija
študijskega
programa 2.
stopnje
Uprizoritvene
študije in kreativno
pisanje

Proračun RS (I Študijska
dejavnost - 4a)

Oblikovanje meril za
izvolitve v umetniške
nazive

Oblikovanje meril za
izvolitve v umetniške
nazive

Sprejem Meril za
izvolitve v
umetniške nazive

Proračun RS (I Študijska
dejavnost - 4a)

Drugo
(gospodarstvo)

Habilitacija novih
sodelavcev v
umetniške nazive
UP PEF
S študenti oblikovati in
javno uprizoriti
glasbeno pravljico

Izbrati pravljico, izdelati
program priprav,
pripraviti izvedbo in
načrtovati uprizoritve

25 – 30 uprizoritev v
vrtcih in šolah
obalnih občin

Drugo

Pripraviti koncert in
zgoščenko z opusom
Karla Orffa za otroke

Snemanje in priprava
glasbene zgoščenke

Izid glasbene
zgoščenke

Drugo

Pripraviti koncert
pevskega zbora
študentov UP PEF ob
80-letnici Jakoba
Ježa

Izbrati Ježeve skladbe za
otroke ob spremljavi
Orffovih instrumentov

Javna izvedba
koncerta študentk
visokošolskega
študijskega
programa
Predšolska vzgoja
in univerzitetnega

Drugo

Pripraviti izvedbo in
načrtovati koncert
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

študijskega
programa Razredi
pouk
Koncert pevskega zbora
študentov UP PEF

Izbrati program koncerta
in študirati izvedbo ter
izvesti ostale priprave
na koncerte

Javna izvedba
koncerta
študentov UP PEF

Drugo

Koncert študentskih
skladbic za otroke

Izbrati tekste iz literature
za otroke, jih uglasbiti
in opremiti z
instrumentalno
spremljavo

Javna izvedba
koncerta študentk
visokošolskega
študijskega
programa
Predšolska vzgoja

Drugo

2 – 3 likovne razstave
v avli UP PEF

Drugo

Pripraviti izvedbo in
predstavitev
Razstava likovnih
izdelkov študentov,
ki bodo nastali v
okviru predmeta
Didaktika likovne
vzgoje

Izdelati risbe, slike,
fotografije in kipe ter
nato postaviti razstavo

Razstava likovnih
izdelkov otrok, ki
bodo ustvarjali pod
mentorstvom
študentov

Izdelati risbe, slike,
fotografije in kipe ter
nato postaviti razstavo

Ustanovitev Galerije atrij
UP PEF in 3 likovne
razstave študentov
UP PEF

Izdelava programa treh
razstav, priprava
razstav, spremnih
besedil in vabil

Organizacija treh
likovnih razstav

Sodelovanje študentov
UP PEF v
Akademskem
pevskem zboru UP

Predstaviti delo
Akademskega
pevskega zbora UP
študentom UP PEF

15 študentov UP PEF
včlanjenih v
Akademski pevski
zbor UP

Drugo (ŠOUP)

5 študentov UP PEF
članov gledališke
skupine Kulturno-

Drugo (ŠOUP)

Drugo

Drugo

Približanje likovne
umetnosti
študentom in
vzpostavitev
odnosa do
arhitekturnega
prostora, kjer je
tudi galerija

S propagandnimi akcijami
povečati interes za
sodelovanje in s tem
povečanje vpisa
Sodelovanje študentov
UP PEF v Kulturnoumetniškem društvu

Predstaviti delo Kulturnoumetniškega društva
UP študentom UP PEF
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

UP

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

S propagandnimi akcijami
povečati interes za
sodelovanje in s tem
povečanje vpisa

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

umetniškega
društva UP

Komentar:
Rektorat UP. Koncerte APZ v okviru prireditev UP bomo organizirali v avli rektorata v palači Armerija. Na
sedežu rektorata UP bomo organizirali tudi slikarske razstave. UP bo nadaljevala že tradicionalno
sodelovanje z Gledališčem Koper.
UP PEF. V letu 2008 se bo bistveno povečala umetniška dejavnost na fakulteti predvsem na področju
glasbene in likovne umetnosti. Cilj fakultete je namreč oblikovati profil učitelja, ki bo bolj senzibilno
sprejemal umetnost in bo ustvarjalen tudi na glasbenem in likovnem področju.
UP FM v svojem programu ne načrtuje izvajanja umetniške dejavnosti, ki pa jo sicer podpira. V
sodelovanju z Gimnazijo Koper bo v svojih prostorih razstavljala likovne in druge izdelke dijakov.

4.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH
PROJEKTIH
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

REKTORAT UP
Sprejem aktov za
sistemsko urejanje in
poenotenje delovanja
UP na področju
mednarodnega in
meduniverzitetnega
sodelovanja

Priprava novih navodil
glede postopkov
sklepanja
sporazumov o
sodelovanju in
včlanitve v
združenja

Sprejeta navodila
glede postopkov
sklepanja
sporazumov o
sodelovanju in
včlanitve v
združenja

Merila za razporejanje
letnih sredstev UP

Priprava novega
obrazca programa
sodelovanja s
partnersko
univerzo

Sprejet nov obrazec
programa
sodelovanja s
partnersko
univerzo

Merila za razporejanje
letnih sredstev UP

Priprava pravilnika o
mednarodni
mobilnosti

Sprejet pravilnik o
mednarodni
mobilnosti

Merila za razporejanje
letnih sredstev UP

Povečanje obsega
sodelovanja s
partnerskimi
univerzami Alpskojadranskega prostora

Delovni obiski rektorja
na partnerskih
univerzah Alpskojadranskega
prostora in dogovori
o konkretnih
oblikah sodelovanja

Uspešnejša realizacija
dogovorjenih
aktivnosti
sodelovanja

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 4, 4a)

Povečanje števila

Izdelava informacij o

Dokument Informacije

Proračun RS (IV –
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

štipendij za tuje
študente

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

programih
štipendiranja za
tuje študente

o programih
štipendiranja za
tuje študente

Drugo – drugi viri)

Seznanitev
partnerskih univerz
z zbranimi
informacijami

3 tuji študenti dobijo
štipendijo za del
študija na UP

FINANCIRANJA

Sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih
študentov s
partnerskimi
univerzami
Pospeševanje
interkulturnosti v
sredozemskem
prostoru

Sodelovanje na
konferenci o
medkulturnem
dialogu v
organizaciji UP ZRS

Navezava novih stikov
z institucijami v
sredozemskem
prostoru

Drugo (UP ZRS)

Zagotovitev vseh
potrebnih pogojev za
mednarodne
študijske izmenjave
študentov, učiteljev in
nepedagoškega
kadra ter za
praktično
usposabljanje
študentov

Prijava na nacionalni
razpis programa
Vseživljenjsko
učenje (VŽU) za
študijske izmenjave
in praktično
usposabljanje
študentov ter
mobilnost učiteljev
in nepedagoškega
kadra

Izboljšanje kakovosti
študijskega procesa

Evropski programi in
skladi

Pridobitev partnerjev
iz gospodarstva za
izvajanje
praktičnega
usposabljanja
študentov

Povečano število
mednarodnih
izmenjav

Evropski programi in
skladi

Izmenjava
institucionalne
koordinatorke za
programe
mobilnosti na eni
od partnerskih
institucij v
programu VŽU
Erasmus

Seznanitev z načinom
in potrebnimi
postopki za
izvajanje mobilnosti
nepedagoškega
kadra

Evropski programi in
skladi

Organizacija delavnic,
posvetov in drugih
promocijskih
aktivnosti, vezanih
na evropske
programe
mobilnosti

Izvedba vsaj dveh
delavnic ali
posvetov glede
programov
mednarodne
mobilnosti

Evropski programi in
skladi

Promocija evropskih
programov
mobilnosti
(»Vseživljenjsko
učenje«) z namenom
povečanja števila
izmenjav

Zaposlenih in
študentov UP
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

(»Vseživljenjsko
učenje«)
Povečanje zanimanja
študentov za program
»Nacionalna
mobilnost«

Analiza vzrokov za
dosedanjo nizko
udeležbo študentov
v programu

Večja prepoznavnost
programa med
študenti

Promocija programa
nacionalne
mobilnosti z
vključitvijo ŠOUP in
ŠS UP ter Univerze v
Ljubljani in Univerze
v Mariboru
(predstavitev,
novinarska
konferenca)
Spodbujanje mobilnosti
raziskovalcev

Informiranje o
možnostih
mobilnosti za
raziskovalce

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Prijava vsaj štirih
študentov UP na
program nacionalne
mobilnosti

Povečanje števila
mobilnih
raziskovalcev iz in
na UP

Evropski programi in
skladi

Sodelovanje štirih
članic UP v
programu CEEPUS

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Drugo

(opomba: aktivnosti
se bodo izvajale, če
bodo zagotovljena
sredstva –
nadaljevanje
programa ERA
MORE)
Vključitev večjega
števila članic UP v
CEEPUS

Ustanovitev nove
mreže za področje
turizma oziroma
vključitev v že
obstoječo mrežo

Drugo

Nadaljevanje
sodelovanja že
aktivnih treh članic
UP v mrežah
CEEPUS
Promocija študijskih
programov UP za tuje
študente

Vzdrževanje obstoječih
sodelovanj in
povezovanje z novimi
univerzami in instituti

Priprava publikacije o
študiju na UP za tuje
študente

Izdaja publikacije o
študiju na UP za tuje
študente

Udeležba na
mednarodnem
izobraževalnozaposlitvenem
sejmu Best 3 na
Dunaju

Predstavitev UP v
mednarodnem
prostoru

Izvajanje dogovorjenih
aktivnosti s
partnerskimi
institucijami

Realizacija vsaj 60%
aktivnosti, ki
izhajajo iz
programov
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
sodelovanja s
partnerskimi
univerzami

Dogovori o novih
oblikah in področjih
sodelovanja

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi

Sklenitev vsaj štirih
krovnih sporazumov
o sodelovanju

Dogovori o vsebini
sporazuma o
sodelovanju
Priprava programov
sodelovanja
Vključevanje univerze v
nacionalna in
mednarodna
združenja

Vzdrževanje članstva v
nacionalnih in
mednarodnih
združenjih

Včlanitev v vsaj eno
združenje
(predvidoma IUA)

Drugo

Včlanitve v nova
združenja
Udeležba na seminarjih,
delavnicah in
konferencah v
organizaciji CMEPIUS

Udeležba
institucionalne
koordinatorke za
programe
mobilnosti na vseh
seminarjih,
delavnicah in
konferencah v
organizaciji
CMEPIUS

Seznanitev z
aktualnimi razpisi,
novostmi in
problematiko
programov
mednarodne
mobilnosti

Evropski programi in
skladi

Udeležba na
koordinacijskih
sestankih v
organizaciji MVZT

Udeležba vodje službe
na koordinacijskih
sestankih v
organizaciji MVZT

Seznanitev z
aktualnimi razpisi,
novostmi in
problematiko na
področju
mednarodnega in
meduniverzitetnega
sodelovanja

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 1a)

Udeležba na letni
konferenci EAIE

Udeležba
institucionalne
koordinatorke za
programe
mobilnosti na letni
konferenci EAIE

Seznanitev z
aktualnimi razpisi,
novostmi in
problematiko
evropskih
programov
mobilnosti

Evropski programi in
skladi

Udeležba na drugih
izobraževanjih doma
in v tujini

Udeležba vodje službe
in institucionalne
koordinatorke za
programe
mobilnosti na
izbranih
konferencah,
seminarjih in
delavnicah doma in
v tujini

Seznanitev z
aktualnimi razpisi in
novostmi na
področju
mednarodnega in
meduniverzitetnega
sodelovanja

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
1a; IV – Razvojne
naloge – 1)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Razvoj področja
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne dejavnosti z
vzpostavitvijo podpore
članicam UP za
prijavo tovrstnih
projektov (opomba:
za realizacijo tega
cilja je potrebna
dodatna zaposlitev –
svetovalec za
mednarodno
raziskovalno delo)

Spremljanje razpisov

Sodelovanje v
mednarodnem
projektu EUNoM –
European Universities
Network on
Multilingualism

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Povečanje števila
prijavljenih in
odobrenih projektov
UP s poudarkom na
7. OP in programu
Interreg

Merila za razporejanje
letnih sredstev UP

Administrativna
pomoč pri pripravi in
izvajanju projekta
EUNOM

Izvajanje projekta

Evropski programi in
skladi

Povečanje ponudbe
poučevanja tujih
jezikov na UP

Priprava pogodbene
dokumentacije za
lektorja
portugalščine

Vključitev lektorja v
izvajanje
študijskega procesa
UP

Drugo

Organizacija in izvedba
Poletne šole Bovec v
sodelovanju z Alpskojadransko univerzo iz
Celovca, Univerzo v
Trstu, Univerzo v
Vidmu, UL in UM

Udeležba na
koordinacijskih
sestankih

Izvedba poletne šole v
Bovcu v avgustu
2008

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Sodelovanje pri
pripravi poletne šole

Udeležba 3 študentov
UP

Priprava
meduniverzitetnih
oziroma
medinstitucionalnih
sporazumov o
sodelovanju

Usklajevanje vsebin
sporazumov

Administrativna
pomoč in svetovanje
pri pripravi prijav
projektov
Evidentiranje
prijavljenih in
odobrenih projektov

Evropski programi in
skladi
Drugo

Drugo

Podelitev štipendij 3
študentom UP –
izbor kandidatov
Usklajene vsebine
meduniverzitetnih
oziroma
medinstitucionalnih
sporazumov o
sodelovanju in
njihovi prevodi v
tuje (dogovorjene)
jezike

Prevajanje
sporazumov v tuje
(dogovorjene) jezike

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 1a)

UP FHŠ
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Nadaljevanje in
razširitev izmenjav v
okviru programa
VŽU Erasmus,
CEEPUS in bilaterale

24 študentov opravi
del študijskih
obveznosti (študij,
praksa) v tujini
14 tujih študentov
opravi del študijskih
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Evropski programi in
skladi

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

obveznosti na naši
fakulteti
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Nadaljevanje in
razširitev izmenjav v
okviru programa
VŽU Erasmus,
CEEPUS in bilaterale

Obnova cca. 25 že
sklenjenih Erasmus
in CEEPUS pogodb
in cca. 5 novo
sklenjenih pogodb

Evropski programi in
skladi

Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Sodelovanje s Faculty
of Social Studies,
Masaryk University
Brno (Karmen
Medica)

Izmenjave profesorjev

Evropski programi in
skladi

Izboljšati kakovost
študija

Nadaljevanje izmenjav
učiteljev v okviru
VŽU Erasmus in
CEEPUS

Izmenjave: 12
učiteljev UP FHS gre
na izmenjavo v
tujino, 8 učiteljev iz
tujine pride na UP
FHS

Evropski programi in
skladi

Vzpostavitev sistema
programa mobilnosti
nepedagoškega
kadra

Organizacija
mobilnosti
nepedagoškega
kadra

Izmenjava 2
zaposlenih na tujih
institucijah

Evropski programi in
skladi

Promoviranje
nacionalne mobilnosti
študentov

Seznanjati 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

Ni finančnih posledic
(nacionalni sporazum
med UP, UL in UM)

Nadaljevanje članstva
in sodelovanje pri
aktivnostih

Sodelovanje pri
pripravah na
naslednjo
konferenco

Podaljšanje članstva v
mednarodnih
združenjih:

Predstavitev knjige
Fluminensia Slo

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Vsaj 5 študentov, ki si
preko nacionalne
mobilnosti izberejo
izbirne predmete na
UP FHŠ

International
Pragmatics
Association (Žagar
in Mikolič),
International Society
for the Study of
Argumentation
(Žagar),
International
Association for
Dialog Analysis
(Žagar),
International Society
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Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)
Drugo (Pedagoški
inštitut)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Tekoče sodelovanje z
Europhras

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge –
1)

FINANCIRANJA

for the History of
Rhetoric
Europhras,
Gesellschaft Fuer
Phraseologie
(Jemec Tomazin)

Nadaljevanje članstva

Povezovanje s
sorodnimi
fakultetami v
slovenskem prostoru
in sodelovanje z
visokošolskimi zavodi
skladno z že
sklenjenimi
pogodbami

Sodelovanje s
sorodnimi
fakultetami UL in
UM, kot so UL FF, UL
FDV, UM PEF, UM FF
(obseg konkretnega
sodelovanja pa bo
odvisen od pogojev
poslovanja,
predvsem s
članicami UL)

Drugo (Pedagoški
inštitut)
Izmenjave
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
1a)

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

Ponudba izbirnih
predmetov
študentom sorodnih
fakultet
Udeležba na
konferencah:

Navezovanje stikov

Predavanje

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

ISLE 2008, Freiburg,
Nemčija, 8.11.10.2008
(področje
italijanistike)

Navezovanje stikov

Predavanje

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

Razvoj jezikoslovne
teorije in reševanje
aktualnih
jezikoslovnih
vprašanj;
Organizator
konference:
Mednarodni komite
slavistov (Žele)
(samofinanciranje)

Aktivna udeležba na
Zasedanju Komisije
za gramatiko
slovanskih jezikov,
Peterburg,
Peterburški
znanstveni center
pri Ruski akademiji
nauk, 12.–14. 9.
2008

Referat – Andreja
Žele: Predponskopredložna razmerja
pri glagolih (v
slovenščini)

14. mednarodni
slavistični kongres,
Makedonija –
Ohrid, 10.–16.
september 2008

Aktivna udeležba na
kongresu v
Makedoniji, Ohrid,
10.–16. 9. 2008

Referat – Andreja
Žele: Reševanje
nekaterih
skladenjskih
vprašanj v
slovenščini glede
na razpoložljive

ESP v Beogradu 31.1.
do 2.2.2008
(področje
italijanistike)

Organizator
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Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)
Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,
samofinanciranje)

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)
Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

kongresa:
Mednarodni komite
slavistov (Žele)
(samofinanciranje)
Europhras, Helsinki
(Jemec Tomazin)
(samofinanciranje)

Aktivna udeležba na
konferenci

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

teorije in metode

samofinanciranje)

Predstavitev referata

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,
samofinanciranje)

»Word Meaning in
Dialogue«, Milano
(Žagar)

Aktivna udeležba na
konferenci

Predstavitev referata

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)
Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,
samofinanciranje)

»Argumentation
2008«, Benetke
(Žagar)
(Pedagoški inštitut)

Aktivna udeležba na
konferenci

Predstavitev referata

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)
Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,
samofinanciranje)

Predstavitev članka
na mednarodni
konferenci,
Amsterdam 2008
(Kozak)

Udeležba na
mednarodni
konferenci v
organizaciji Institut
für
Theaterwissenshcaft

Predstavitev
relevantne teme in
navezava stikov

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Soorganizacija
konference AUF
(Association
universitaire de
francophonie) L'oubli
de l'histoire

Priprava konference v
sodelovanju z UP
ZRS

Vključevanje UP v
frankofonijo

Razvoj mednarodnih
izobraževalnih
programov 2. in 3.
stopnje: študije
izvedljivosti in
vzpostavitev pilotnih
programov za
zgodovino

Sklepanje
večstranskih
dogovorov in prijava
projekta (Slovenija,
Italija, Hrvaška)

Odobrena prijava
projekta

Evropski programi in
skladi

Nadaljevanje dela na

Udeležba na dveh

Preizkus spletnih

Evropski programi in

Evropski programi in
skladi
Drugo (Pedagoški
inštitut,
samofinanciranje)
Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 8)

Bogatenje odnosov in
pridobivanje novih
znanj
Sodelovanje z AUF pri
izvedbi konference
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

projektu »Swim the
Language – Zaplavaj
jezik« (Mikolič,
Butinar)

mednarodnih
sestankih v okviru
projekta v
Goeteborgu in
Malagi

Vzpostavljanje novih
oblik mednarodnega
sodelovanja s tujino v
okviru mednarodnega
projekta EUNoM

Vključitev v EU projekt

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

učnih gradiv in
izvedba jezikovnega
tekmovanja

skladi (program
Socrates Lingua)

FINANCIRANJA

EUNom (European
Network of
Multilingualism)
Languages Key
Activity (KA2);
Lifelong learning
programme, EU

Evropski programi in
skladi

Organizacija IP
Erasmus Meta
Humanistika in
udeležba domačih
in tujih študentov in
profesorjev na
META šoli

Izmenjava 8 učiteljev
in 34 študentov v
okviru IP Erasmus
Meta Humanistika

Evropski programi in
skladi

Udeležba študentov in
profesorev UP FHŠ
na IP Erasmus
»Everyman Today
and Tomorrow«

Izmenjava 1 učitelja in
5 študentov na IP
Erasmus, University
of Lodz

Evropski programi in
skladi (tuja univerza)

Organizacija in
izvedba
koordinacijskih
sestankov s
partnerji –
usklajevanje vsebin

Izvedba poletne šole
META humanistika

Evropski programi in
skladi

Organizacija in
delovanje mreže
večjezikovnih in
medkulturnih
kateder
Udeležba na
konferencah
Priprava virtualne
mreže

Sodelovanje študentov
in profesorjev UP FHŠ
na poletnih šolah

Mednarodna poletna
šola »META
humanistika 2008«

Drugi viri za izvajanje
javne službe
Drugo

Drugi viri za izvajanje
javne službe

Usklajevanje
elementov izvajanja
progama med
partnerji
Mednarodna poletna
šola Poletni tečaji
slovenskega jezika
»Halo, tukaj slovenski
Mediteran!«

Organizacija in
izvedba
koordinacijskih
sestankov –
usklajevanje vsebin

Izvedba dvotedenske
poletne šole, 70
udeležencev

Evropski programi in
skladi
Drugi viri za izvajanje
javne službe
Drugo

Usklajevanje
elementov izvajanja
progama med
partnerji
Oblikovanje skupnih
študijskih programov
s tujimi univerzami

Oblikovanje skupnega
študijskega
programa 3. stopnje
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Zaključen postopek
akreditacije
programov na

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Diversity
Management and
Governance v
sodelovanju z
Univerzo v Gradcu,
Univerzo v Bologni
in Univerzo v Sofiji

Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnih
študijskih programov
s tujimi univerzami

Oblikovanje skupnega
študijskega
programa 1. stopnje
Medkulturno
jezikovno
posredovanje v
sodelovanju z
Univerzo Ca'Foscari,
Italija, in Univerzo
Grenoble, Francija

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 1a, 4a)
Evropski programi in
skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnih
študijskih programov
s tujimi univerzami

Oblikovanje skupnega
podiplomskega
študijskega
programa
Slovenistika v
sodelovanju z
Univerzo v Trstu,
Italija, in Univerzo v
Bielsko Biali,
Poljska

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 1a, 4a)
Evropski programi in
skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnih
študijskih programov
s tujimi univerzami

Oblikovanje skupnega
podiplomskega
študijskega
programa
Medkulturna
komunikacija v
sodelovanju z
Univerzo v Trstu in
Univerzo Ca' Foscari
iz Benetk, Italija

Zaključen postopek
akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 1a, 4a)
Evropski programi in
skladi

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije
Oblikovanje skupnih

Oblikovanje skupnega

Zaključen postopek
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Proračun RS (I –
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

študijskih programov
s tujimi univerzami

Nadgradnja študij
srednjeevropskega
kulturnega prostora v
okviru Katedre za
srednjeevropske
študije

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

akreditacije
programov na
Senatu za
akreditacijo pri
Svetu RS za visoko
šolstvo

Študijska dejavnost
– 1a, 4a)

študijskega
programa 2. stopnje
Mednarodni odnosi
z UL FF in Swansea
University, Velika
Britanija
Posredovanje vloge v
postopek notranje
akreditacije

Podpis pogodbe o
izmenjavi učiteljev

Gostujoča predavanja

Izvedba cikla
predavanj

FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo

UP FM
Nadaljevanje izvajanja
projekta Curriculum
Development ISME

Vsebinski del –
produkcija učnih
gradiv

Zaključen projekt

Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

Izvedba modula v
okviru Poletne šole
2008
Izdelava zaključnega
finančnega poročila
Nadaljevanje izvajanja
projekta Dolceta

Udeležba na
mednarodnih
konferencah

Zaključen projekt

Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

Priprava modulov 3 in
4
Nadaljevanje izvajanja
projekta Erasmus
network CCN

Udeležba na
mednarodnih
konferencah

Sodelovanje pri
izvajanju projekta

Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

Druge aktivnosti
tematske mreže
CCN
Nadaljevanje izvajanja
projekta TULIP

Udeležba na sestankih

Izvedba raziskave

Evropski programi in
skladi

Sodelovanje s
partnerji na
področju
vseživljenjskega
izobraževanja

Izmenjava dobrih
praks

Priprava projektov

Opredelitev
raziskovalnih vsebin
in oblikovanje
projektov glede na
razpise

Prijave 5 projektov

Evropski programi in
skladi (strukturni
skladi EU –ESS, ESSR
in Interreg)

Odobritev prijave na

Pričetek izvedbe

Odobritev projekta

Evropski programi in

Drugo (lastna sredstva)

Diseminacija
rezultatov
(publikacija, spletne
strani)
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IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

razpis programa 7.
OP
Povečati število
mednarodnih
izmenjav študentov in
učiteljev

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

odobrenega
projekta

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

skladi
Drugo (lastna sredstva)

Promocija
mednarodne
mobilnosti med
študenti in druge
tekoče naloge

17 študentov UP FM
na študiju v tujini

Evropski programi in
skladi

Promocija
mednarodne
mobilnosti med
učitelji in druge
tekoče naloge

Izmenjava 13 učiteljev
v okviru programa
VŽU Erasmus

Evropski programi in
skladi

Povečati mednarodne
izmenjave
raziskovalcev

Sodelovanje v
programih
znanstvenega
raziskovanja
(Madžarska,
Norveška, Hrvaška)
in Era-more

Izmenjava treh
raziskovalcev

Evropski programi in
skladi

Povečati število tujih
študentov v študijskih
programih UP FM

Preučitev možnosti za
nove dislocirane
enote UP FM v tujini

Dokument: Strategija
internacionalizacije
UP FM

40 tujih študentov na
UP FM

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
8)
Drugo (lastna sredstva)

Začetek postopka
akreditacije
dislocirane enote UP
FM v tujini
Oblikovanje nabora
predmetov za izvedbo
v angleškem jeziku

Razpis in izvedba
predmetov v
angleškem jeziku za
tuje in slovenske
študente

Večja vključenost
študentov v
predmete, izvedene
v angleškem jeziku

Drugo (lastna sredstva)

Vzpostavitev
Mednarodne šole
Povečanje mobilnosti
tujih študentov in
učiteljev

Bolj načrtovano
izvajanje promocije
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 fakulteti
v angleškem jeziku
Pošiljanje
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40% večji obisk
spletnih strani
Vpis 5 tujih študentov
Za 25% povečano
število tujih
študentov, ki so pri
nas na študijski
izmenjavi

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)
Drugi prihodki za
izvajanje javne službe
Drugo
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

informativnega
gradiva na tuje
univerze, s katerimi
imamo sklenjen
dogovor o
sodelovanju
Vključevanje tujih
študentov na
izmenjavi v
dogajanje na
fakulteti
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
Mednarodna Poletna
šola 2008

Izvedba in evalvacija
Poletne šole 2008

14 tujih udeležencev
–študentov,

Evropski programi in
skladi

5 tujih predavateljev

Drugo (lastna sredstva)

12 izvedenih
predmetov
Vključitev tujih
predavateljev v
izobraževalni proces

Vključitev
predavateljev v
izvedbo predmetov

Vključitev tujih
predavateljev v
izvedbo treh
predmetov

Izvedba raziskovalne
delavnice in
raziskovalnega
sestanka s tujim
predavateljem

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 2)
Drugo (lastna sredstva)

Izvedena ena
raziskovalna
delavnica in dva
raziskovalna
seminarja

UP FAMNIT
Povečati mednarodno
mobilnost študentov

Vključitev v program
izmenjav v okviru

10 študentov opravi
del študijskih
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Evropski programi in
skladi

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

programa VŽU
Erasmus

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

obveznosti na
partnerski instituciji
5 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na UP
FAMNIT

Vključitev v program
izmenjav v okviru
programa Ceepus

2 študenta se
izmenjata v okviru
programa

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge – 1)

Povečati mednarodno
mobilnost učiteljev

Vključitev v program
izmenjav v okviru
programa VŽU
Erasmus

Izmenjava 3 učiteljev
v okviru programa
VŽU Erasmus

Evropski programi in
skladi

Udeležba na
mednarodnih
konferencah
(Algebraic graph
theory, Beijing
Jiaotong University;
Cominatorics and
graph theory,
University of
Auckland,
Mathematical
methods for curves
and surfaces,
University of Oslo;
MATH/CHEM/COMP,
University of Zagreb in
University of Split)

Aktivna udeležba vsaj
10 sodelavcev UP
FAMNIT, od tega 2
vabljeni predavanji

Predstavitev
raziskovalnega dela
širšemu krogu
raziskovalcev

Drugo

Izboljšati kakovost
raziskovanja

Enomesečno
raziskovalno
gostovanje 2
sodelavcev UP
FAMNIT na Univerzi
Postech v Južni
Koreji

Priprava dveh
znanstvenih
člankov za objavo v
reviji SCI

Ni finančnih posledic

Izboljšati kakovost
raziskovanja

Krajša raziskovalna
gostovanja v tujini
vsaj 5 sodelavcev
UP FAMNIT

Priprava znanstvenih
člankov za objavo v
reviji SCI

Drugo

Drugo

UP PEF
Povečanje mednarodne
mobilnosti študentov

Promocija programov
mobilnosti
Privabljanje tujih
študentov na UP
PEF v okviru
programa VŽU

Večje število izmenjav
študentov v okviru
programa VŽU
Erasmus, tako
domačih, ki del
študijskih

100

Evropski programi in
skladi
Drugo

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Erasmus

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

obveznosti
opravijo v tujini,
kot tujih, ki
opravijo del
obveznosti na UP
PEF

Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa VŽU
Erasmus

Obnovljeni stari in
sklenjeni novi
sporazumi v
okviru programa
VŽU Erasmus

Nadaljevanje
programa Ceepus

Izvedene
obojestranske
izmenjave v
okviru programa
Ceepus
Povečanje mednarodne
mobilnosti
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev

Obojestranska izvedba
postopkov
izmenjav
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev

Večje število izmenjav
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev v okviru
programa VŽU
Erasmus

Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa VŽU
Erasmus

Obnovljeni stari in
sklenjeni novi
sporazumi v okviru
programa VŽU
Erasmus

Obojestranska izvedba
postopkov
izmenjav
nepedagoških
delavcev

Izmenjave
nepedagoških
delavcev v okviru
programa VŽU
Erasmus

Sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa VŽU
Erasmus

Sklenjeni novi
sporazumi v okviru
programa VŽU
Erasmus

Povabiti tuje gostujoče
visokošolske učitelje
na dodiplomske
predmete UP PEF

Povečanje števila tujih
visokošolskih
učiteljev kot gostov
v izvedbi predmetov

3 – 4 tuji visokošolski
učitelji vključeni v
izvedbo študijskih
programov

Evropski programi in
skladi

Nadaljevanje
sodelovanja v
projektu CEEPUS II

Nova (vsakoletna)
prijava projekta in
uspešno
nadaljevanje
izvajanje projekta

Obojestranska
izmenjava
predavateljev in
visokošolskih
učiteljev

Drugo

Včlanitev v mednarodni
združenji ATEE in
EERA

Izvedba prijave v
Association for
Teacher Education

Članstvo v ATEE in
EERA

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Vključitev nepedagoških
delavcev v
mednarodno
mobilnost
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

in Europe – ATEE in
European
Educational
Research
Association – EERA
Udeleževanje
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev na
mednarodnih
konferencah, posvetih
in seminarjih

Prijave na
mednarodne
konference, posvete
in seminarje, obiski
ter aktivna udeležba
in vabljena
predavanja na leteh. Mednarodne
konference:

Aktivne udeležbe na
navedenih in drugih
mednarodnih
konferencah,
posvetih in
seminarjih

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
5)
Drugo

Poglobljeni stiki s
tujimi znanstveniki

- AMSE v Maroku;
- IWOTA na College of
William and Marry,
USA;
- ISSA 9th Annual
Conference v
Budimpešti;
- 11th World
Conference on
Continuing Engeniring
v Atlanti, USA;
- Technical Creativity
in school's curricula
with the form of
project learning v
Portorožu;
- mednarodni kongres
o izobraževanju
učiteljev jezikov na
Univerzi Lomonosov,
Moskva, Rusija;
- Learning by playing v
Nurnbergu;
- »Oxford Round
Table« na Oxford
University
Vzpostaviti mrežo
partnerjev (domačih
in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede
na področja
raziskovanja 7. OP in
vključitev v projekte

Zagotavljanje
kadrovske podpore
za izvajanje nalog s
tega področja

Prijavljeni štirje
projekti

Načrtno in
sistematično
spremljanje razpisov
Pripravljanje prijavne
dokumentacije

102

Evropski programi in
skladi

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Prijava na projekte
evropskega
strukturnega sklada
(ESS)

Priprava prijavne
dokumentacije za
projekte ESS

Začetek izvajanja 4
projektov

Evropski programi in
skladi

Uspešno izvajanje
projekta Lingua II –
Flachi

Izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Zaključena peta,
šesta in sedma faza
projekta

Evropski programi in
skladi

Prijava na razpise
mednarodnih
projektov

Usklajevanje
sodelovanja s tujimi
raziskovalnimi
institucijami in
oblikovanje skupnih
raziskovalnih ciljev

Pogodbe o
sodelovanju s tujimi
raziskovalnimi
institucijami

Evropski programi in
skladi

Uspešno izvajanje
raziskovalnega
projekta VIRBUS
(Leonardo da Vinci –
Erasmus)

Izvajanje programa po
predvidenem načrtu

Zaključena zadnja
faza projekta

Evropski programi in
skladi

Zasnovati in pripraviti
vsebino dveh novih
raziskovalnih
projektov ESS

Priprava prijavne
dokumentacije za
projekte ESS

Začetek izvajanja
dveh projektov

Evropski programi in
skladi

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

UP Turistica
Povečati mednarodno
mobilnost študentov,
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev

Nadaljevanje izvajanja
programa
Vseživljenjsko
učenje (VŽU)

12 študentov opravi
del študijskih
obveznosti na
partnerskih
institucijah

Evropski programi in
skladi

7 tujih študentov
opravi del študijskih
obveznosti na UP
Turistici, 7
študentov (Erasmus
praksa razpis)
opravi svojo
obvezno prakso v
organizacijah,
povezanih s
turizmom v tujini
Izmenjava 5 učiteljev
v okviru programa
VŽU Erasmus
Povečati mednarodno
mobilnost študentov,
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev

Vključitev v program
izmenjav v okviru
programa Arion

V letu 2008 bomo na
UP Turistici gostili
predvidoma 10
študijskih obiskov z
naslovom:
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PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Applicable tourism
learning: challenge
of limited resources
for tourism
development
Vzpostaviti sistem
programa mobilnosti
nepedagoškega
kadra

Organizacija
mobilnosti
nepedagoškega
kadra

1 strokovni sodelavec
se bo izobraževal v
tujini

Evropski programi in
skladi

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

6 gostujočih
profesorjev iz tujine

Evropski programi in
skladi

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

4 visokošolski učitelji
bodo sodelovali
kot gostujoči
profesorji na tujih
univerzah

Evropski programi in
skladi

Povečanje sodelovanja
s tujimi
visokošolskimi
ustanovami s
področja turizma

Vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi
ustanovami

Vzpostavljeni stiki z
najmanj 5
visokošolskimi
ustanovami – obiski
naših visokošolskih
učiteljev

Evropski programi in
skladi

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

Vzpostavljanje stikov z
visokošolskimi
ustanovami

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

Evropski programi in
skladi

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

Vzdrževanje članstva v
organizacijah:
AIEST, ATLAS, IHRA,
AEHT, CHRIE, AHLA,
ISTTE

Udeležba na
mednarodnih
konferencah in
sestankih

Udeležba na
mednarodnih
konferencah

Spodbujanje
mednarodnega
sodelovanja
visokošolskih
učiteljev

Priprava skupnih
projektov v
organizacijah Evromediteranske
pobude

Sodelovanje na
sestankih in drugih
dogodkih, ki jih
bodo organizirale
navedene
organizacije

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Pridobitev 2 skupnih
projektov
Plačilo letnih članarin
Udeležba na vsaj dveh
dogodkih vseh
navedenih
mednarodnih
organizacij

Udeležba
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev (10) in
študentov (5) na
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V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
mednarodnih
konferencah

Povečati mednarodno
znanstveno
sodelovanje

Izvedba že
pridobljenega
projekta

Zaključeni 3 projekti
mednarodnega
znanstvenega
sodelovanja s
Hrvaško in Srbijo

Priprava novega
projekta

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

javne službe
Drugo
Evropski programi in
skladi
Drugo

Pripravljen nov
multilateralni
projekt
Zagon projekta
Povečati mednarodno
sodelovanje z
vključevanjem v
mednarodne
interdisciplinarne in
turistične projekte

Navezovanje stikov s
partnerji za pripravo
projektov

Nadaljevanje in
zaključek projekta
VIRBUS

Udeležba članov
projektne skupine
na skupnih
sestankih

Zagon treh projektov
Interreg

Evropski programi in
skladi

Pridobitev dveh novih
projektov Interreg, v
katerih bo UP
Turistica partner

Organizacija skupnih
sestankov
Priprava skupnih
projektov
Razvoj skupnih
dodiplomskih in
podiplomskih
študijskih programov
s področja turizma z
Univerzami v Banja
Luki, Tuzli, Prištini,
Skopju, Podgorici,
Novem Sadu,
Beogradu, Moskvi,
Alma Ati, Sofiji,
Miamiju, Stockholmu

Organizacija in
izvedba
koordinacijskih
sestankov s
partnerji

Priprava skupnega
programa
Management malih
turističnih podjetij z
Višjo šolo za
hotelirstvo in turizem
Bled (v fazi
preoblikovanja v
samostojni
visokošolski zavod)

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega
programa

Priprava skupnega
programa 2. stopnje
Turizem in prosti čas
s Fakulteto za šport
in turizem, Novi Sad

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega
programa

Usklajevanje vsebin

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

Evropski programi in
skladi

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu UP za
akreditacijo na
Svetu RS za visoko
šolstvo

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Zaključen postopek
akreditacije
programa na
Senatu UP za
akreditacijo na

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Drugi prihodki za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Usklajevanje
elementov izvajanja
programa med
partnerji
Skupne mednarodne
konference

Posredovanje vloge v
postopek
akreditacije
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LETU 2008

(Srbija)

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Svetu RS za visoko
šolstvo

Posredovanje vloge v
postopek
akreditacije

UP VŠZI
Izboljšati kakovost
storitev za študente
in mednarodnega
sodelovanja

Vključitev v program
izmenjav VŽU
Erasmus

Izboljšati kakovost
študija

Vključitev v program
izmenjav VŽU
Erasmus

Izmenjava enega
strokovnega
sodelavca v okviru
programa VŽU
Erasmus

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 4a)

Izmenjava 2 učiteljev
v okviru programa
VŽU Erasmus

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 4a)

Drugo

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

Prijave na
mednarodne
konference, posvete
in seminarje

Udeležba na
mednarodnih
konferencah,
posvetih in
seminarjih

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)

Organizacija
mednarodnih
znanstvenih
konferenc

Priprava in izvedba
konferenc

Izvedba vsaj 1
konference

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)

Vzpostavitev
mednarodnih
kontaktov za
prijavljanje
bilateralnih projektov

Dogovori o oblikah in
področjih
sodelovanja

Sklenitev sporazumov
o sodelovanju

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)

Vzpostaviti mrežo
partnerjev (domačih
in tujih) za prijavljanje
na razpise EU glede
na področja
raziskovanja 7 OP in
vključitev v en projekt

Zadolžiti osebo, ki bo
načrtno usmerjala
in spremljala
delovanje UP VŠZI
na tem področju

Nadaljnje sodelovanje v
tematski mreži The
Florence Nursing and
Midwifery Network

Aktivna udeležba v
dejavnostih mreže

Navezava prvih
neformalnih stikov s
šolami, članicami
mreže, ki izvajajo
študijski program
Zdravstvena nega

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)

Izboljšati kakovost
izvajanja študijskega

Pripraviti vse potrebno
za zaključek

Zaključek
magistrskega

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost

Obiski in aktivna
udeležba na le-teh

Prijava na razpise za
bilateralne projekte

Dogovori o vsebini
sporazuma o
sodelovanju

Vključitev v tri mreže
Skupna prijava enega
projekta

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost –
4a)

Sprotno pregledovanje
razpisov in aktivno
iskanje partnerjev
preko udeležb na
konferencah,
sestankih
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V LETU
LETU 2008

programa
Zdravstvena nega

Izboljšati kakovost
izvajanja študijskega
programa
Prehransko
svetovanje –
dietetika

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

magistrskega
študija asistenta
Deana Horvata na
Glasgow Caledonian
University
Ogled izvajanja
študijskih
programov
prehranskega
svetovanja v tujini in
izmenjava primerov
dobrih praks

študija

Gostovanje v okviru
programa DIETS na
eni izmed članic
EFAD-a

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

– 4a)

Proračun RS (I –
Študijska dejavnost
– 4a)
Drugo

UP ZRS
IZŠ
Povečati mednarodno
mobilnost
raziskovalcev

IKARUS
Izmenjava raziskovalcev
med univerzami

IKARUS
Udeležba na
konferencah,
posvetih, seminarjih
IKARUS
Organiziranje
konference »Otrok v
gibanju«

Vključevanje
raziskovalcev
inštituta v
mednarodno
raziskovalno
okolje prek
znanstvenih
posvetov in
gostovanj

Udeležba
raziskovalcev
inštituta na
mednarodnih
konferencah
(Italija, Češka,
Hrvaška, Nemčija)

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Organizacija
izmenjave
raziskovalcev

Uspešno izpeljanih 8
– 10 izmenjav

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

Priprava poročil in
prispevkov za
znanstvene
konference

Udeležba na 15
konferencah,
posvetih, seminarjih

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Organizacija
konference

Uspešna organizacija
in izvedba
konference

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))
Drugo (kotizacije)

Promocija
raziskovalnega dela
in rezultatov ISKO na
področju
sredozemskega
kmetijstva na tujih
znanstvenih
konferencah (1.
kongres na področju

Udeležba na
mednarodni
konferenci z
znanstvenim
prispevkom

Objava znanstvenega
dela
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V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

hortikulture,
organizator ISHS,
Dunaj)
Promocija raziskovalnih
dosežkov ISKO na
mednarodni
znanstveni
konferenci, ki jo
organizira sadjarsko
društvo (Krško)

Udeležba in na
mednarodni
konferenci z
znanstvenim
prispevkom

Objava znanstvenih
del

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v
mednarodno
raziskovalno okolje

Vključevanje
raziskovalcev v
mednarodno
raziskovalno okolje
prek znanstvenih
posvetov in
gostovanj

Udeležba
raziskovalcev
inštituta na
mednarodnih
konferencah (Italija,
Češka, Hrvaška,
Nemčija)

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

ISHDŠ

Sodelovanje na
Poletni šoli

Aktivna udeležba 3
raziskovalcev

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

Znanstveni sestanek –
pregled
raziskovalnih
ugotovitev

Priprava projekta Bedrest, Valdoltra 2008

Evropski programi in
skladi

Povečanje aktivnosti na
področju
mednarodnega
sodelovanjaMetahumanistika
Koper
IKARUS
Razvoj raziskovalnega
programa na področju
preučevanja Vpliva
simulirane
breztežnosti na
organizem človeka
IBŠ
Vključitev v 7. OP EU
IBŠ
Research Cooperation
and Networking
between Austria,
Slovenia, Bulgaria
and South Eastern
Europe
IBŠ
Promocija
raziskovalnega dela
in rezultatov IBŠ na
področju
biodiverzitete in
varstvene genetike
ISKO

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
3 (MORS))

Dogovor o nadaljnjih
raziskavah
Priprava prijavne
dokumentacije

Pridobitev projektov
kot nosilec in
partner

Evropski programi in
skladi

Prijava na razpis in
začetek izvedbe

Pridobitev projekta
kot nosilec

Drugo (Austrian Federal
Ministry of Science
and Research)

Udeležba na
mednarodni
konferenci z
znanstvenim
prispevkom

Objava znanstvenega
dela

Evropski programi in
skladi

Naloge začrtane v

Uspešno zaključen

Proračun RS (V-
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

Vzpostavitev konzorcija
inštitucij vzhodne
jadranske obale, ki
raziskujejo elemente
sredozemskega
kmetijstva

projektni prijavnici

ISHDŠ
Povečanje raziskovalnih
aktivnosti na področju
mednarodnega
sodelovanja in
povečanje
mednarodne
mobilnosti
raziskovalcev
IBŠ
Pridobitev
bilateralnega projekta
Varstvena genetika
izbranih vretenčarjev
na zahodnem
Balkanu (SlovenijaČeška)
IBŠ
Pridobitev bilateralnega
projekta Nuklearni
geni izbranih
vretenčarjev
Sredozemlja

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
projekt

Prijava na projekte
Interreg 4A / 2
projekta)
IBŠ
Pridobitev LIFE projekta
Dragonja valey-park
for life

6. okvirni program
Uspešno nadaljevanje
mednarodnega
projekta

Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
8)

Prijava 2008

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Izvedba projektnih
aktivnosti in
vzdrževanje stikov z
raziskovalci,
znanstvene objave

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

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8 (ARRS)

Izvedba projektnih
aktivnosti in
vzdrževanje stikov z
raziskovalci,
znanstvene objave

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

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Izvedba nalog
predvidenih v
projektih

Pridobitev projekta
kot partner

Evropski programi in
skladi

Izvedba nalog
predvidenih v
projektih

Organizacija delavnic

Evropski programi in
skladi

Objava znanstvenih in
strokovnih člankov o
projektu
Izdelava TV oddaje,
ipd.

IBŠ

FINANCIRANJA

Prijava bilaterale z
Indijo (L. Škof in T.
Grušovnik)

SLO-ZDA

IBŠ

PREDVIDENI VIRI

Uspešna izvedba
projektnih
aktivnosti skladno z
odobrenim
projektom

Uspešna ocena
projektnega dela
izvedenega v okviru
projekta

MEDA GO TO EUROPE
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Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 12)
Evropski programi in
skladi
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

EIC
Sodelovanje z
gospodarstvom in
povečanje števila
skupnih projektov

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Prijava evropskega
projekta na
področju
spodbujanja
podjetništva

Odobren projekt

Evropski programi in
skladi

Prijava evropskega
projekta na
področju
spodbujanja
inovativnosti

Odobren projekt

Evropski programi in
skladi

Prijava evropskega
projekta na področju
podpornih aktivnosti
za vključevanje v
R&R programe EU

Odobren projekt

Evropski programi in
skladi

UP ZRS in UP FHŠ
Mobilnost študentov in
učiteljev v
sodelovanju z Ball
State University, ZDA,
ter povečanje
znanstvene
uspešnosti
raziskovalcev UP ZRS
(ISHDŠ) z
meduniverzitetnim
sodelovanjem z Ball
State University

Ekskurzija študentov
ameriške univerze,
maj 2008

ISHDŠ
Vzpostavitev novega
bilateralnega
sodelovanja med ZDA
in Slovenijo

Kandidatura

Delni rezultati v okviru
raziskovanja
učinkov
slovenskega
izseljenstva na RS

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

ISHDŠ
Vzdrževanje
obstoječega
bilateralnega
sodelovanja

Obnova bilateralnega
sporazuma

Turizem v Vzhodni in
Srednji Evropi

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

ISHDŠ
Sklenitev sporazumov
z univerzami in
fakultetami v EU za
program Medijskih
študijev

Znanstveni sestanki

Dogovor o področjih
sodelovanja na
področju
komunikologije

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

ISHDŠ

Prijava in pridobitev
projektov (EU in
SLO)

Izvedba raziskav

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

Povečanje raziskovalne
dejavnosti na
področju Medijskih

Uspešna izvedba
ekskurzije v
sodelovanju z Ball
State University

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

Aktivna udeležba 4
sodelavcev (20
študentov in
profesorjev)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

študijev

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi

Podaljšanje članstva v
CEISAL (Consejo
Europeo de
Investigaciones
Sociales de América
Latina, Dunaj); Mojca
Terčelj

Nadaljevanje članstva
in sodelovanje pri
aktivnostih

Udeležba na
seminarju na
Dunaju v letu 2008

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

ISHDŠ
Gostujoče predavanje
na Univerzi v
Beogradu (Fakulteta
za geologijo in
rudarstvo)

Dogovori o gostovanju
učitelja

Gostovanje 1 učitelja

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

ISHDŠ
Povečanje aktivnosti
raziskovalcev UP ZRS
na področju
mednarodnega
sodelovanja

Uskladitveni sestanki
v »International
Association for
Aesthetics«

Članstvo v
»International
Association for
Aesthetics«

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

IDS
Sodelovanje s Srbijo

Gostovanje Vesne
Bikić v Sloveniji

Skupna objava
znanstvene
monografije

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

IDS
Sodelovanje s Srbijo

Sodelovanje Borisa
Kavurja na terenskih
raziskavah Odsjeka
za arheologiju FF
Univerze v Beogradu

Skupna priprava
znanstvenih
projektov

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Priprava objav sinteze
prazgodovine
Balkana

Drugo (lastna sredstva)

IDS
Sodelovanje z
Makedonijo

Arheološke terenske
raziskave na
najdišču Govrlevo

Terenske raziskave in
analiza
arheološkega
gradiva,
preliminarna objava
rezultatov

Evropski programi in
skladi

IDS
Sodelovanje s Srbijo
in Črno Goro
(Arheološki inštitut
Beograd)

Usklajevalni sestanki
in spremljanje
rezultatov
sodelovanja

Skupna objava
znanstvene
monografije z
Arheološkim
inštitutom iz
Beograda

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Priprava zbornika
keltskih študij

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

IDS
Sodelovanje s Srbijo
(Univerza v Beogradu)
in z Avstrijo (Zavod za
varstvo spomenikov

Usklajevalni sestanki
in spremljanje
rezultatov
sodelovanja

Drugo (lastna sredstva)

Drugo (lastna sredstva)

Evropski programi in
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Gradec, Univerza na
Dunaju)

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

skladi
Drugo (lastna sredstva)

IDS
Sodelovanje z Italijo
(Univerza Ca' Foscari
v Benetkah)

Sodelovanje pri
raziskavah
srednjeveške
arheologije na
vzhodni Jadranski
obali

Sodelovanje pri objavi
arheoloških najdb iz
Drača

Evropski programi in
skladi

IDS
Sodelovanje z Avstrijo
(Zavod za varstvo
spomenikov Gradec,
Univerza na Dunaju,
Občina Tieschen,
Občina Spielfeld)

Sodelovanje pri
arheoloških
raziskavah in pri
pripravi projektov
čezmejnega
sodelovanja in
kulturne promocije

Arheološke raziskave
in priprava razstave
na Plaču
(Platchberg) na meji
z Avstrijo

Proračun lokalne
skupnosti (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

IDS
Sodelovanje z
Madžarsko
(Madžarski narodni
muzej)

Sodelovanje pri
izobraževalnih
programih in
raziskavah mlajše
kamene dobe
vzhodne Slovenije in
zahodne Madžarske

Primerjalna študija
surovin kamenih
orodij v lithotheki v
Budimpešti

Skupne analize stekla
iz Bakra

Objava monografije in
priprava razstave
Rimsko steklo iz
Bakra

IDS
Sodelovanje s
Hrvaško (Arheološki
muzej Zagreb)

Evropski programi in
skladi
Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)
Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)
Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 9)
Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

IDS
Sodelovanje s
Hrvaško (Arheološki
muzej Zagreb)

Pregled arheoloških
najdb iz Slovenije v
Arheološkem
muzeju Zagreb

Objava kataloga
bakrenodobnih,
bronastodobnih in
železnodobnih najdb

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 9)
Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

ISHDŠ Povečanje
znanstvene
uspešnosti
raziskovalcev UP ZRS
z meduniverzitetnim
sodelovanjem:

Dogovori o gostovanju
učitelja

Gostovanje 1 učitelja

- s Karl-Franzens
Univeristaet Graz,
- z Alpsko-Jadransko
univerzo iz Celovca,
- z Univeristaet
Chemnitz,
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Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

- z Univerzo v Zagrebu
ISHDŠ
Povečanje
znanstvene
uspešnosti
raziskovalcev UP ZRS
z meduniverzitetnim
sodelovanjem:

Dogovori o gostovanju
učitelja

Gostovanje 2 učiteljev

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

ISHDŠ
Povečanje
znanstvene
uspešnosti
raziskovalcev UP ZRS
z meduniverzitetnim
sodelovanjem z
Univerzo v Zadru

Dogovori o izmenjavi
raziskovalcev

Gostovanje 2
raziskovalcev

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

ISHDŠ

Balmoral Spa, Belgija

Povečanje aktivnosti
raziskovalcev UP ZRS
na področju
mednarodnega
sodelovanja

ATLAS – letna
konferenca
ekspertov v turizmu

Aktivna udeležba 1
raziskovalca

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

ISHDŠ

Udeležba na
konferenci EASA
(European
Association of Social
Antropolgists)

Aktivna vključitev v
raziskovalni projekt

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8)

Udeležba na IGU
svetovnem kongresu
v Tuniziji (avgust
2008; na 4 leta)

Kot predsednik –
aktivna udeležba 1
sodelavca

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

AAG – Ameriško
geografsko
združenje

Udeležba na
konferenci v
Bostonu, ZDA (april
2008)

Aktivna udeležba 3
sodelavcev

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

PCG – Geografsko
združenje pacifiških
geografov

Udeležba na
konferenci v
Anchorage, ZDA,
(september 2008)

Aktivna udeležba 1
sodelavca

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

Letna konferenca IGU
Komisije za
politično geografijo

Udeležba na
konferenci v
Reimsu, Francija
(april 2008)

Aktivna udeležba 1
sodelavca

- z Univerzo v Trstu,
- z Univerzo v Zadru

Povečanje aktivnosti na
področju
mednarodnega
sodelovanja
Udeležba na
konferencah:
IGU – Mednarodna
geografska zveza,
Komisija za
politično geografijo
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

House of Geography
(UP FHŠ – Razvoj
kadrov)

Udeležba na
konferenci v Rimu,
Italija (februar
2008)

Aktivna udeležba 10
sodelavcev

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 2)

Soorganizacija
mednarodne
znanstvene
konference »Sodobne
jezikovne tehnologije
v medkulturni
komunikaciji«

Organizacija pod
okriljem UP ZRS in
UP FHŠ v maju
2008

Predstavitev referatov
in priprava zbornika

Evropski programi in
skladi

IZŠ

Skupno preučevanje
problematik
vključenih v
posamezne skupne
projekte in izvedba
faz, ki jih
predvidevajo
posamezni projekti

Organizacija skupnih
srečanj in
znanstvenih
posvetov

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Vključevanje
raziskovalcev v
mednarodne
projekte (7. OP EU)

Organizacija skupnih
srečanj v okviru
prijavljenega 7. OP
(Entre deux Meres)
in prijava na novi
razpis v okviru 7.
OP (ni še razpisa)

Evropski programi in
skladi

Prijava na razpis 7. OP
kot partner (L. Škof)
z Univerzo v
Krakovu (nosilec
projekta); tema:
odnosi med Evropo
in Indijo

Pisanje prijave

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 13
(ARRS))

6. okvirni program,
projekt
Družboslovne
znanosti in Evropske
raziskovalne
zmogljivosti (SSERC)

Eksperiment in
izvedba tečaja o
komuniciranju

Evropski programi in
skladi

Pogajanja z EU

Začetek izvedbe
projekta (ZRS
koordinator)

Evropski programi in
skladi

Usklajevalni sestanki
in priprava
projektne zasnove

Začetek izvedbe
projekta (UP ZRS
partner)

Evropski programi in
skladi

Evidentiranje in
prijavljanje na

Izvedba bilateralnega
projekta s Srbijo,

Evropski programi in
skladi

Sodelovanje v
bilateralnih projektih
(Češka republika,
Združene države
Amerike, Rusija,
Makedonija)
IZŠ
Vključitev v
mednarodne
raziskovalne mreže
(7. OP EU)

ISHDŠ
Vključitev v
mednarodne
raziskovalne mreže
(7. OP EU)

ISHDŠ
Izboljšanje
komuniciranja na
ravni UP

ISHDŠ
Pridobitev projekta
European
cross.border regions
ISHDŠ
Pridobitev projekta
Hyperdistrict
ISHDŠ
Povečanje števila
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IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

raziskovalnih
projektov z
raziskovalnimi
organizacijami v
mednarodnem okolju
ISHDŠ
Povečanje aktivnosti na
področju
mednarodnega
sodelovanja
IDS
Sodelovanje s Hrvaško
(Občina Crikvenica,
Arheološki inštitut
Zagreb)

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

tekoče mednarodne
razpise

sodelovanje na
projektih 7. OP

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

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

Alenka Janko Spreizer
– udeležba na 4
koordinacijskih
sestankih

Aktivna vključitev v
raziskovalni projekt

Evropski programi in
skladi (Leonardo da
Vinci)

Skupna kandidatura
projekta Antične
obrti

Priprava druge faze
projekta

Proračuni lokalnih
skupnosti (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
8)
Evropski programi in
skladi

IDS
Sodelovanje s Hrvaško
in Srbijo (Univerza v
Zagrebu, Univerza v
Beogradu)

Vzpostavitev
raziskovalnega
omrežja SEEEP

Postavitev
medmrežne strani
in skupne
kandidature na
raziskovalne
projekte

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
8)
Evropski programi in
skladi
Drugo (lastna sredstva)

Vzpostavitev
dolgoročnega
pedagoškega
sodelovanja in
mobilnosti učnega
osebja in ISHDŠ –
povečanje
raziskovalnih
aktivnosti na področju
mednarodnega
sodelovanja in
povečanje
mednarodne
mobilnosti
raziskovalcev

Delo na bilaterali z
Veliko Britanijo (L.
Škof in T. Grušovnik)

Delo na projektu

Udeležba na Poletni šoli
Bovec – Univerza
Alpsko-Jadranskega
prostora

Priprave na udeležbo
na Poletni šoli
Bovec (avgust
2008)

Aktivna udeležba 1
sodelavca

Proračun RS (IV –
Razvojne naloge –1)

ISHDŠ

3 mesečno
raziskovalno
gostovanje prof.
Francesca
Bordogna,
University of

Raziskovalno
gostovanje: skupne
objave
raziskovalcev v
mednarodnih
znanstvenih revijah

Proračun RS (V –
Razvojna in
raziskovalna
dejavnost – 8
(ARRS))

Povečanje aktivnosti na
področju
mednarodnega
sodelovanja, skupna
publikacija in

Obisk in predavanje
M. Evansa,
Swansea University
na UP FHŠ in obisk
L. Škofa na
Swansea U, GB
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

predavanja
gostujočega
profesorja

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Chicago (nosilec: L.
Škof)
UP PINT

Povečanje obsega
raziskovalnega dela v
okviru projektov 7. OP
EU

Sodelovanje na EU
projektih

Vsaj 6 obiskov
sodelavcev pri
partnerjih EU
projektov in
partnerjev na UP
PINT

Drugo

Povečanje skupnega
števila raziskovalnih
projektov z
raziskovalnimi
organizacijami v
domačem in
mednarodnem okolju

Sodelovanje na
projektih

Vsaj 4 obiski pri
partnerjih in 4
obiski partnerjev na
UP PINT

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
2, 9)

Povečanje skupnega
števila raziskovalnih
projektov z
raziskovalnimi
organizacijami v
domačem in
mednarodnem okolju
ter povečanje števila
raziskovalcev s pogoji
za vodenje projektov,
povečanje uspešnosti
prijav na nacionalnih
in mednarodnih
razpisih

Udeležba na
mednarodnih
konferencah in
seminarjih

Drugo

Aktivna udeležba vsaj
10 sodelavcev (od
tega vsaj 4 vabljeni
predavatelji)

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
2, 9)
Drugo

Enomesečno
raziskovalno
gostovanje 2
sodelavcev in vsaj 4
sodelavcev UP PINT
na tujih institucijah

Priprava znanstvenih
člankov za objavo v
reviji SCI

Vsaj 6 krajših
raziskovalnih
gostovanj tujcev na
UP PINT

Priprava znanstvenih
člankov za objavo v
reviji SCI

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
2, 9)
Drugo
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
2, 9)
Drugo

UP ŠD
Povečati ponudbo
nastanitve
mednarodnih
študentov

Objava javnega poziva

Večje število
stanovanj

Drugo

Izboljšati kakovost
nastanitve študentov

Objava javnega poziva

Večje število
stanovanj

Drugo

Komentar:
UP FM bo v letu 2008 nadaljevala z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti. Spodbujala bo mobilnost študentov, učiteljev in raziskovalcev. Pričakuje večji
porast gostujočih tujih učiteljev, ki se jih vključuje v izvedbo raziskovalnih delavnic, raziskovalnih
seminarjev ter tudi delov predmetov. Mobilnost raziskovalcev bo fakulteta izvajala na podlagi
pridobljenih projektov bilateralnega sodelovanja z ARRS, preučila pa bo tudi možnosti sodelovanja v
okviru programa Era more. Izvedla bo četrto mednarodno poletno šolo z naslovom FM SS 2008, Faculty
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of Management Summer School 2008, načrtuje pa tudi prvo izvedbo t.i. mednarodne šole. Dodiplomski
program, ki ga je UP FM izvajala v letnem semestru in je bil namenjen Erasmus študentom, bo razširjen
na oba semestra. Programi v angleškem jeziku bodo ponujeni širšemu krogu, drugim zainteresiranim v
tujini. Prav tako bo v angleškem jeziku ponujen program na podiplomski stopnji. Na področju
izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih projektov bo fakulteta oblikovala ustrezno bazo partnerjev, s
katerimi se bo vzpostavilo dolgoročno sodelovanje. Leta 2008 se načrtuje izvedba prvih projektov v
okviru 7. okvirnega programa, kakor tudi izvedbo drugih mednarodnih razvojnih projektov in prijav na
različne razpise, zlasti razpise posameznih EU direktoratov, ki se ukvarjajo s področji, povezanimi z
raziskovalnimi vsebinami UP FM.
UP FAMNIT bo v letu 2008 nadaljevala z vključevanjem v evropski in svetovni visokošolski prostor, zlasti
s povezovanjem študijskih programov s programi tujih univerz, z vključevanjem v mednarodne projekte
in raziskave, s članstvom v pomembnih nacionalnih in mednarodnih telesih ter članstvom posameznikov
v uredniških odborih nekaterih tujih znanstvenih publikacij, v mednarodnih ekspertnih skupinah in
mednarodnih znanstvenih odborih.
UP Turistica bo v letu 2008 sledila trendu vključevanja v mednarodno izobraževalno ter znanstveno
raziskovalno in razvojno svetovalno sfero. Nadaljevala bo z izvajanjem prenovljenih programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa Vseživljenjsko učenje
(VŽU), gostila bo več študijskih obiskov, povečala prihod tujih študentov in gostujočih visokošolskih
učiteljev. Z gostovanjem Fulbrightove štipendistke na področju človeških virov v turizmu bo UP Turistica
povečala kakovost študijskega procesa in raziskovanja na tem področju; poglobila bo sodelovanje s
partnerskimi institucijami in se aktivno vključevala v Evro-mediteranske pobude; visokošolske učitelje,
raziskovalce in strokovne sodelavce bo spodbujala k vključevanju v mednarodne izobraževalne,
znanstveno raziskovalne in razvojno svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju ostaja cilj UP
Turistice v letu 2008 bistveno povečati sodelovanje v projektih čezmejnega sodelovanja z Italijo, s
Hrvaško, Srbijo in Črno goro, zlasti v okviru skupnih študijskih programov, mednarodnih konferenc ter
izmenjav visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev; med prednostnimi projekti pa
bo tudi organizacija poletne šole v Portorožu.
UP VŠZI zaradi specifičnosti študijskih programov (predvsem zaradi praktično nemogoče organizacije
sočasnega izvajanja istih vsebin kliničnih vaj, pa tudi zaradi jezikovnih ovir) težko omogoča izmenjave
študentov v okviru evropskega programa VŽU Erasmus. Kljub temu si bo šola prizadevala, da bi s
partnerskimi univerzami iz tujine poiskala ustrezne rešitve. Nadaljevala bo tudi s spodbujanjem učiteljev
za šolanje in gostovanje v tujini ter s tem omogočila tako spoznavanje študijskih procesov in osebja na
gostiteljskih šolah kot promoviranje šole in študijskih programov. Pri pedagoškem procesu bosta v letu
2008 predvidoma gostovala dva visokošolska učitelja iz tujine, na področju znanstveno-raziskovalne
dejavnosti pa bo UP VŠZI nadaljevala z iskanjem potencialnih partnerjev za prijavo projektov in se v
okviru možnosti prijavljala na razpise EU.
Tabela 4.44.4-1: Kazalniki mednarodne mobilnosti
na dodiplomskem in podiplomskem študiju
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
KAZALNIK

ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08
Število študentov, ki opravljajo del
študija v tujini
Število študentov, ki opravljajo
praktično usposabljanje v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo
del študija v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki

NAČRT ZA
2008/09

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08

NAČRT ZA
2008/09

49

69

2

8

16

24

1

4

61

78

1

5

40

57

20

32

47

55

12

19

117

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
KAZALNIK

ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08
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

NAČRT ZA
2008/09

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
ŠTUDIJSKO
LETO

2007/08

NAČRT ZA
2008/09

2

4

7

7

381

251

9

11

342

292

11

14

1 Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo v študijskem letu 2007/08,
jih 23 ne bo sodelovalo v pedagoškem procesu; v letu 2008/09 pa 10.
2 Izmed navedenih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino v študijskem letu
2007/08, jih 15 ne bodo sodelovalo v pedagoškem procesu; v letu 2008/09 pa 8.

4.5 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, vključene pa so tudi v
nacionalni vzajemni bibliografski sistem COBISS. Svojim uporabnikom nudijo dostop tako do klasičnega
knjižničnega gradiva kot tudi do elektronskih virov.
4.5.1 Knjižnična dejavnost univerze
Z namenom zagotoviti razvoj knjižnične dejavnosti ter na univerzi vzpostaviti sodoben, razvojno
usmerjen knjižnično-informacijski sistem, je UP pristopila k projektu vzpostavljanja Univerzitetne
knjižnice UP. V skladu z Izhodišči za vzpostavitev Univerzitetne knjižnice UP, ki jih je sprejel Senat UP na
28. redni seji dne 12. 4. 2006, je v prvi fazi načrtovana ustanovitev infrastrukturne organizacijske enote
Univerzitetna knjižnica UP. To je temeljni pogoj za dvig izvajanja knjižnično-informacijske dejavnosti UP
na višjo raven.
V letu 2008 bo UP v ta namen zaposlila vodjo infrastrukturne organizacijske enote Univerzitetna
knjižnica UP (UK UP). Vse ostale predvidene aktivnosti so vezane na ta prvi korak, usmerjene pa so na
eni strani v bolj konsistentno koordinacijo knjižnično informacijskega sistema UP in pripravo predlogov
za nadaljnji razvoj. Najpomembnejša naloga vodje infrastrukturne organizacijske enote UK UP v tem letu
bo priprava strateškega dokumenta in vseh potrebnih podlag za načrtovano vzpostavitev UK UP kot
samostojne članice UP. Na drugi strani bodo nič manj ključne aktivnosti usmerjene v predstavitev in
zagovarjanje interesov UK UP navzven. Ob izpolnitvi ključnih kratkoročnih prednostnih ciljev, lahko v
doglednem času pričakujemo tudi prehod iz UK UP kot infrastrukturne organizacijske enote v stopnjo, ko
bo knjižnično informacijska dejavnost na UP vodena iz samostojne članice UK UP, v katero bodo
vključene tudi vse sedanje knjižnice članic UP, njena dejavnost pa bo v večji meri financirana iz nove
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz.
V nadaljevanju navajamo cilje, naloge in pričakovane rezultate za univerzitetni ravni (vzpostavitev
pogojev za delovanje univerzitetne knjižnice).
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

REKTORAT UP, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UP (UK UP)
Vzpostavitev nove
članice UP –
Univerzitetne
knjižnice UP (UP UK)

Vzpostavitev
infrastrukturne
organizacijske enote
Univerzitetne knjižnice
UP
Institucionalizacija
knjižničnoinformacijskega
sistema UP (KIS UP)

Boljša koordinacija
dejavnosti na ravni
UP
Boljša povezava na
relaciji vodstvo UP
– članice UP –
knjižnice članic UP
Lažje nastopanje
univerze navzven
Večja učinkovitost
dela

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

Vzpostavitev delovnega
mesta vodje UP UK

Izbira kandidata za vodjo
UP UK
Vzpostavitev pisarne vodje
UP UK

Nastavitev vodje UP
UK
Pričetek poslovanja
infrastrukturne
organizacijske
enote Univerzitetne
knjižnice UP (UK
UP)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

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

Izdelava časovnice in
finančnega predloga za
vzpostavitev članice UP
UK

Potrditev strateškega
dokumenta na
senatu UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

Predstavitev KIS UP na
spletni strani UP

Tekoče ažuriranje
podatkov na spletni
strani UP
Dodajanje novih vsebin o
KIS UP

Prepoznavanje KIS UP
kot enotne in
koordinirane
dejavnosti

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (članice UP)

Priprava enotnega
poslovnika o delu
knjižnic in KIS UP

Priprava in sprejetje
poslovnika na ravni UP

Poenoteno poslovanje
knjižnic članic UP
znotraj KIS UP
Racionalizacija
poslovanja v KIS UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

Zastopanje interesov KIS
UP na nacionalni
ravni

Članstvo v strokovnih
svetih in telesih (NSKD,
komisija ARRS,
konzorcij COSEC,...)
Sodelovanje z
univerzitetnimi
knjižnicami ostalih
univerz RS

Večja prepoznavnost
KIS UP na
nacionalnem nivoju
Lažje pridobivanje
sredstev za
poslovanje KIS UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

Aktivno sodelovanje KIS
UP v nacionalnem
vzajemnem
knjižničnem sistemu

Dogovor s predstavniki
IZUM-a

Postavljene smernice
za prehod iz
virtualno povezanih
knjižnic članic UP v

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

COBISS

dejansko centralno
Univerzitetno
knjižnico UP s
posameznimi
enotami na
članicah

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

Vzpostavitev AK kot
enote UK UP

Prevzem knjižničnih
aktivnosti AK, in sicer:
- priprave na
vzpostavitev knjižnične
zbirke kot ene od zbirk
univerzitetne knjižnice,
- uvedba izposoje
knjižničnega gradiva,
- izbor novega gradiva
in periodike

Vzpostavitev AK kot
enote UK UP
Delovanje AK kot
izposojne knjižnice
(vzpostavljena
zbirka, uvedena
izposoja gradiva)
Povečan knjižnični
fond AK in UK UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (članice UP)

Podaljšanje članstva v
obstoječih konzorcijih
naročnikov
elektronskih
informacijskih virov

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

Nadaljnja
razpoložljivost že
obstoječih
informacijskih virov
(Ebsco, Emerald,
ProQuest,
Springerlink, Wiley
InterScience, Sage)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (članice UP)

Zagotovitev enotnega
dostopa in uporabe
vseh pridobljenih,
prosto dostopnih ali
oblikovanih e-virov

Aktivno sodelovanje z
IZUM-om kot nosilcem
projekta izbora in
nabave ustrezne
programske opreme

Izbor ustrezne
programske
opreme in
pridobitev sredstev
za nabavo in
namestitev

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Drugo (UP ZRS –
50%; članice UP)

AMERIŠKI KOTIČEK UP (AK UP)
Podaljšanje sporazuma
o sodelovanju med UP
in Veleposlaništvom
ZDA (pred 8. 6. 2008)

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

Dogovori o podaljšanju
sporazuma

Podaljšan sporazum

Tiskovna konferenca s
predstavitvijo
dosedanjih dosežkov in
s podpisom novega
sporazuma

Posredovanje informacij
zainteresirani javnosti o
študiju v ZDA in o ZDA
nasploh s pomočjo
knjižnega in
elektronskega gradiva
ter z organizacijo
ustreznih tematskih
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Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

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

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

prireditev

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

Osnovno svetovanje
zainteresirani javnosti s
področja študija v ZDA
Posredovanje informacij o
štipendijah
zainteresirani javnosti
in članicam UP
Izvedba kakovostnih
prireditev s
poudarkom na kulturi
in izobraževanju

Organizacija in izvedba
cca 20 kulturnih ali
izobraževalnih prireditev
v sodelovanju z
Veleposlaništvom ZDA,
obalnimi in slovenskimi
kulturnimi in
izobraževalnimi
institucijami in obalnimi
šolami

Cca 20 izvedenih
kulturnih ali
izobraževalnih
prireditev
(predavanja,
tematska
konferenca,
literarni večeri,
filmske projekcije,
razstave, itd.)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

Poglobljeno
sodelovanje s
slovenskimi in
obalnimi kulturnimi
in izobraževalnimi
institucijami
Vzpostavitev sodelovanja
z univerzami v ZDA

Organizacija in izvedba
digitalnih video
konferenc (DVK) z
univerzami v ZDA
Organizacija in izvedba
predavanj oziroma
drugih prireditve
ameriških profesorjev

Boljša prepoznavnost
centra in UP

Informiranje medijev o
prireditvah in
dejavnostih AK UP
Vzdrževanje spletne strani
AK UP

Cca 5 izvedenih DVK z
ameriškimi
univerzami
Vzpostavljeno
sodelovanje z
ameriškimi
univerzami
Boljša prepoznavnost
UP v ameriškem
visokošolskem
prostoru
Cca 60 objav v
slovenskih medijih
Ažurirana spletna
stran
Povečano število
obiskovalcev AK UP
Boljša prepoznavnost
AK UP in UP
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Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Drugo
(Veleposlaništvo
ZDA v Ljubljani,
sredstva iz
gospodarstva,
ŠOUP)
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4.5.2 Knjižnična dejavnost članic

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP FHŠ
Prirast knjižničnega
fonda (gradiva)

Nabava temeljne in
dodatne literature za
nove študijske
programe oziroma
nove predmete
prenovljenih
študijskih programov
ter obdelava gradiva

Obdelano gradivo

Katalogizacija novega
ter podarjenega
gradiva

Obdelano in razvrščeno
gradivo

Sprotno urejanje
bibliografije
raziskovalcev
zaposlenih na UP FHŠ

Katalogizacija objav
raziskovalcev
zaposlenih na UP
FHŠ

Urejene in ažurirane
bibliografije

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev
knjižnice

Zaposlitev dodatne
osebe na delovnem
mestu knjižničar

Boljša organizacija dela
in kakovostna
knjižnična dejavnost

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)

Podaljšan urnik
delovanja knjižnice
vsak delavnik (8.00 –
19.00)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Boljši pogoji za
samostojno učenje
študentov

Proračun RS (III –
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje)

Katalogizacija gradiva

Ureditev dodatnih
čitalniških mest za
uporabnike

Razpoložljivost
temeljnega gradiva
za vse študijske
programe
Prirast knjižničnega
gradiva za 800 enot

Večji pregled nad
knjižničnim gradivom

Namestitev dodatnih
sedežev in miz v
drugem nadstropju
knjižnice

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

UP FM
Izboljšanje uporabe
knjižnice na daljavo

Usposabljanje študentov
za samostojno in
aktivno uporabo
COBISS/OPAC
sistema in baz
podatkov

Priprava in izvedba
delavnic za redne
študente za uporabo
knjižnice na daljavo (v
okviru praktičnega
usposabljanja)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Dopolnitev znanstvene
literature s področja
pravnih znanosti

V sodelovanju s Katedro
za pravo načrtno
dopolnjevanje
knjižničnega gradiva
z znanstveno
literaturo s področja
prava

Dopolnitev knjižničnega
gradiva s kvalitetno in
najnovejšo literaturo s
področja pravnih ved

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Nadgradnja virtualne
knjižnice, oblikovanje

V sodelovanju s
pedagoškimi

Možnost internetnega
dostopa do

Drugi prihodki za
izvajanje
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

lastne baze digitalnih
podatkov

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

sodelavci
dopolnjevanje in
nadgradnja obstoječe
virtualne knjižnice z
najnovejšo
znanstveno literaturo,
dostopno preko
spleta

kakovostne
znanstvene literature
s področij študijskih
programov fakultete

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

dejavnosti javne
službe

UP FAMNIT
Nabava gradiva

Nabava knjig in urejanje
dostopa do baz
podatkov

Nabava knjig, ki jih pri
študiju potrebujejo
študenti FAMNIT-a, ter
elektronski dostop do
znanstvenih revij s
področja matematike
in računalništva

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4d, 5a, 5c)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP PEF
Povečanje števila
knjižničnega gradiva,
ki je na razpolago v
knjižnici

Ažurna nabava
najnovejših enot
knjižničnega gradiva

Oblikovanje podlag za
vzpostavitev
digitalne knjižnice

Izvedba vsebinskih in
tehničnih aktivnosti
za vzpostavitev
digitalne knjižice

Večje število knjižnega
gradiva s področij
študijskih programov
fakultete

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Vzpostavljene podlage
za delovanje digitalne
knjižnice

Ni finančnih
posledic

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP Turistica
Selitev v nove prostore

Delovanje knjižnice v
novih prostorih

Vpisanih 3.500 članov
Transakcije v knjižnici:
45.000

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Selitev v nove prostore

Nakup znanstvene
literature
(monografije, serijske
publikacije) s
področja novih
študijskih programov

Obdelano in razvrščeno
gradivo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 6)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Selitev v nove prostore

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Sprotna katalogizacija
vsega gradiva

Kreiranje novih zapisov
COBIB.SI in v CONOR
bazi

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Selitev v nove prostore

Izboljšati uporabo
virtualne knjižnice na
daljavo

Kreiranje novih zapisov
COBIB.SI in v CONOR
bazi

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Selitev v nove prostore

Vodenje bibliografij
zaposlenih

Urejene in ažurirane
bibliografije

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Selitev v nove prostore

Zaposlitev dodatne
osebe na delovnem
mestu knjižničar

Zaposlitev še enega
bibliotekarja

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Selitev v nove prostore

Izobraževanje študentov
za samostojno in
aktivno uporabo
COBISS/OPAC
sistema in baz
podatkov

Samostojna in aktivna
uporaba
COBISS/OPAC
sistema in baz
podatkov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP VŠZI
Dopolnjevanje knjižnega
fonda

Nakup monografskih in
serijskih publikacij

Posodobljeno knjižnično
gradivo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Vpis novih uporabnikov
in izposoja gradiva

Vpis uporabnikov ter
izposoja gradiva v
čitalnico in na dom

Povečati število
uporabnikov knjižnice
in števila
izposojenega gradiva

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Medknjižnična izposoja

Posredovanje zahtevkov
po gradivu ter
posredovanje
zahtevanega gradiva

Dostop do gradiva, ki ga
knjižnica nima

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

124

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Posodabljanje spletne
strani knjižnice

Ažurnost podatkov

Tekoča, natančna
obveščenost
uporabnikov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Vpis gradiva v sistem
COBISS

Vpis novo nabavljenega
gradiva v sistem
COBISS

Preglednost nad
gradivom knjižnice
preko računalniškega
kataloga
COBISS/OPAC

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Podaljševanje in
rezervacije
knjižničnega gradiva
od doma

Komunikacija
uporabnikov in
knjižničarke prek
računalnika

Večja povezanost
knjižnice in
uporabnikov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Izobraževanje
uporabnikov za
samostojno delo v
knjižnici

Izobraževanje
uporabnikov

Samostojno delo
uporabnikov na
računalnikih

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

Izobraževanje
bibliotekarke

Pridobitev licence za
vzajemno
katalogizacijo

Vpis bibliografij

Omogočiti uporabnikom
dostop do novih
podatkovnih baz za
študij

Dostop do novih
podatkovnih baz s
področja zdravstvene
nege in dietetike

Pridobitev kvalitetnejših
informacij

Vpis bibliografij
zaposlenih na UP
VŠZI

Vpis gradiva, ki ga
objavijo oz. izdajo
zaposleni na UP VŠZI
v COBISS

Pregled nad objavljenim
in izdanim gradivom

Samostojno iskanje oz.
brskanje po internetu
Kreiranje novih
bibliografskih zapisov

Lažja dostopnost do
informacij

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)
Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)
Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a,
4e2)

UP ZRS
Združitev knjižnic UP
ZRS in UP FHŠ v
osrednjo
humanistično
knjižnico UP

Dogovor med obema
članicama, priprava
postopkov in pričetek
izvajanja združitve
knjižnic

Dogovor med UP ZRS in
UP FHŠ ter izdelan
elaborat o združitvi
knjižnic

Dopolnjevanje
knjižničnega fonda

Nakup tujih serijskih
publikacij; prijava na
razpis ARRS za
sofinanciranje nakupa
tujih znanstvenih
publikacij

Fond serijskih publikacij
povečan za 8 letnikov
serijskih publikacij

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

Dopolnjevanje
knjižničnega fonda

Nakup domačih
serijskih publikacij

Fond serijskih publikacij
povečan za 2 letnika
serijskih publikacij

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1, 5)

Dopolnjevanje

Nakup tujih

Fond monografskih

Evropski programi in
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dejavnost – 1)

Izvedene prve dejavnosti
za združitev
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

knjižničnega fonda

Dopolnjevanje
knjižničnega fonda

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

monografskih
publikacij

publikacij povečan za
cca 130 naslovov

Nakup domačih
monografskih
publikacij

Fond monografskih
publikacij povečan za
cca 50 naslovov

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

skladi
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost –1, 5)
Evropski programi in
skladi

Urejanje knjižničnega
gradiva

Sprotna in
retrospektivna
inventarizacija in
katalogizacija
knjižničnega gradiva

Knjižnični fond povečan
za cca 800 enot
gradiva

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)

Članstvo v konzorcijih
uporabnikov e-revij in
baz podatkov

Sodelovanje z nosilci
posameznih
konzorcijev in
pridobivanje sredstev

Online dostop do
člankov v polnem
besedilu iz
znanstvenih revij

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

Knjižna zamenjava

Nadaljevanje knjižne
zamenjave izdaj
Založbe Annales s
cca 130 domačimi in
tujimi ustanovami

Pridobitev cca 100
letnikov serijskih
publikacij ter cca 80
naslovov monografij

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)

Medknjižnična izposoja

Posredovanje zahtevkov
po gradivu ter
posredovanje
zahtevanega
knjižnega gradiva

Prejem cca 90 enot
knjižničnega gradiva
ter posredovanje cca
15 enot v izposojo

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)

Vpis uporabnikov ter
izposoja gradiva v
čitalnico in na dom

Posredovanje cca 600
enot knjižničnega
gradiva

Posredovanje
knjižničnega gradiva

Drugo
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)
Drugo

Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev

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

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1)

Izobraževanje
uporabnikov

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

Drugo

Povišana stopnja
uporabe razpoložljivih
online virov, večja
avtonomija
uporabnikov knjižnice

UP PINT
Vzpostavitev
naravoslovne in
tehnične knjižnice UP

Sprejetje potrebnih
aktov in zaposlitev
knjižničarja

Vzpostavljena
naravoslovna in
tehnična knjižnica
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

v sodelovanju z UP
FAMNIT
Komentar:
UP FHŠ. Knjižnica UP FHŠ je namenjena zadovoljevanju informacijskih, izobraževalnih in znanstvenoraziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
ter ostalih zaposlenih, kakor tudi vsem zunanjim zainteresiranim uporabnikom. Knjižnica nabavlja,
obdeluje in izposoja gradivo predvsem s področij geografije, zgodovine, antropologije, kulturnih študijev,
filozofije, dediščine in lingvistike. Poleg tega skrbi za vodenje bibliografij visokošolskim učiteljem in
sodelavcem ter izvaja medknjižnično izposojo. Uporabnikom omogoča izposojo gradiva in dostop do
elektronskih revij ter baz podatkov. Knjižnica nudi podporo dodiplomskim in podiplomskim študijskim
programom članice. Odprta je od ponedeljka do srede od 8.00 do 18.00 ter v četrtek in petek od 8.00 do
16.00. Skupno število ur odprtosti na teden znaša 46 ur.
Skupna knjižnica UP FM in UP PEF deluje na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske
knjižnice UP FM in UP PEF v skupnih prostorih že od leta 2003 dalje. Skladno z dogovorom se stroški
delovanja knjižnice delijo v razmerju 2 : 1 (UP FM : UP PEF). Nabavo knjižničnega gradiva s področja
študijskih in raziskovalnih programov posamezna članica načrtuje in izvaja samostojno s svojimi
sredstvi (UP FM predvsem specializirano literaturo s področja managementa, financ, ekonomije,
podjetništva, marketinga; UP PEF pa specializirano literaturo s področja pedagoških znanosti).
Knjižnična dejavnost obsega nabavo knjižničnega gradiva (monografij, strokovnih in znanstvenih revij
ter drugih publikacij), izposojanje gradiva in vodenje bibliografij pedagoških delavcev in raziskovalcev,
zaposlenih na obeh članicah. Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih
elektronskih virov, med najpomembnejšimi GVIn, Emerald, Ebsco, Proquest, Springer, Wiley
Inderscience, Sage dissertations.
Knjižnica je z letom 2007 vzpostavila bazo elektronsko dostopnih diplomskih, magistrskih in doktorskih
študentov UP FM, z arhivom (od leta 2003 dalje). Baza se sproti redno ažurira in dopolnjuje z novimi
zaključnimi nalogami. Dostop in iskanje sta omogočena iz COBISS-a. Knjižnica namerava v letu 2008
vzpostaviti podlago za bazo elektronsko dostopnih diplomskih del študentov UP PEF.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim pedagoškim delavcem ter znanstvenim
delavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike. Statistični podatki kažejo, da se število članov
knjižnice vsako leto povečuje. Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 18.30, ob sobotah od 8.00 do
12.00. Skupno število ur odprtosti na teden znaša 56,5 ure.
UP VŠZI. Knjižnica UP VŠZI je pričela delovati v študijskem letu 2005/2006. Namenjena je študentom,
visokošolskim učiteljem, zaposlenim na UP VŠZI ter drugim uporabnikom. V njej je 2.724 enot knjižnega
gradiva z različnih področji ter 64 naslovov znanstvenih in strokovnih revij. Vso gradivo je v prostem
pristopu. V čitalnici je na voljo sedemnajst čitalniških mest za prebiranje gradiva in študij ter štirje
računalniki z dostopom do interneta. Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 10.00 do 12.00 in
od 12.30 do 16.00 ure. Skupno število ur odprtosti na teden znaša 27,5 ure.
Tabela 4.54.5-1: Kategorije uporabnikov knjižnic
KATEGORIJE UPORABNIKOV
UPORABNIKOV
ŠTEVILO V LETU 2007
NAČRTOVANO ŠTEVILO ZA LETO 2008
Študenti – dodiplomski, redni

5.337

6.110

Študenti – dodiplomski, izredni

3.734

4.075

1.806
(v kategoriji drugi
uporabniki)
815

2.044

Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
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(v kategoriji drugi uporabniki)
1.009
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KATEGORIJE UPORABNIKOV
UPORABNIKOV

ŠTEVILO V LETU 2007
(v kategoriji drugi
uporabniki)
32

Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

NAČRTOVANO ŠTEVILO ZA LETO 2008
(v kategoriji drugi uporabniki)
50

1.970

2.087

Tabela 4.54.5-2: 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 obliki3
Število računalnikov, preko katerih uporabniki v
knjižnici lahko dostopajo do informacij
Število organiziranih izobraževanj za uporabnike
1
1
2

LETO 2007

NAČRT ZA LETO 2008

9.986

11.265

op 1

op 1

6.396 / 122

6.800 / 142

9.248

11.000

31

46

20

34

Dostopen je le podatek po posameznih članicah (glej priloga 7.1.4).
Podatek (12, 14) označuje število zakupljenih elektornskih baz.
Knjižnice članic ne razpolagajo s podatkom o številu pregledanega gradiva v elektronski obliki. Izjema je UP ZRS, ki
razpolaga s podatkom za celo UP, zato v tabeli podajamo podatek na ravni UP, ki pa ni popoln – vključeni so podatki
od januarja do novembra 2007.

4.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI
REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Priprava kratkoročnega
in dolgoročnega
programa
aktivnosti UP ŠD v
skladu z razvojnim
programom UP in
Vlade RS

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

Potrditev na organih
ustanove

Drugo

Zagotavljanje
dejavnosti
študentskih domov
in Pisarne za
študentske domove

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

Tekoče in kvalitetno
delo pisarne in
oddajanje sob

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 1,2)
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KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI

Povečati število
študentskih ležišč

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
najemnin

PRIČAKOVANI REZULTATI
REZULTATI V
LETU 2008

Pridobiti dodatne
subvencije v javnih in
zasebnih domovih

Večje število ležišč

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –1,2)
Drugo

Pridobiti in aktivirati
nove dodatne
kapacitete pri
zasebnikih

Pridobiti dodatne
subvencije pri
zasebnikih

Večje število
subvencioniranih
ležišč

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –1,2)

Pridobiti in aktivirati
nove dodatne
kapacitete pri
drugih pravnih
osebah

Pridobiti v najem ali
uporabo prostore za
potrebe dejavnosti

Pridobivanje primernih
lokacij in
investicijske
dokumentacije za
gradnjo študentskih
domov z
neodplačnim
prenosom zemljišč
ali predvidenim
nakupom

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

Pridobitev vsaj ene
lokacije in zemljišča
za ŠD v Kopru in
kampusu v Izoli

Zagotoviti bivanje
mednarodnim
študentom
(programi
izmenjave
študentov)

Logistika postopka
(rezervacije in
začasna trženja)

Poskrbeti za bivališča za
mednarodne
študente

Zagotoviti bivanje
gostujočim
profesorjem in
raziskovalcem na
univerzi

Logistika postopka
(rezervacije in
začasna trženja)

Poskrbeti za bivališča
gostujočim
profesorjem in
raziskovalcem

Drugo

Ureditev družinskih
apartmajev
študentov, ki
študirajo z otroki

Preureditev prostorov z
manjšimi posegi

Razpis za izbor
najugodnejšega
ponudnika in
priprava
dokumentacije za
izvedbo

Drugo

Pridobitev in aktiviranje
novih bivalnih
kapacitet
študentom s
posebnimi
potrebami

Pregled bivalnih
kapacitet pri
zasebnikih ter v
drugih javnih
domovih

Dodatna ležišča za
študente s
posebnimi
potrebami

Drugo

Drugo
Večje število ležišč

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –1,2)
Drugo
Drugo

Priprava investicijskega
programa in
pridobivanje
investicijske
dokumentacije
Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –1,2)
Drugo

Razpis za stanodajalce
(posebej navesti
zahteve)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

PRIČAKOVANI REZULTATI
REZULTATI V
LETU 2008

Tekoče in investicijsko
vzdrževanje
obstoječih
kapacitet

Program tekočega in
investicijskega
vzdrževanja UP ŠD

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

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Vzdrževanje
nepremičnin in
opreme v ŠD
Portorož

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –4)

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

Nemoten dostop in
gibanje študentov s
posebnimi
potrebami

Drugo

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

Spletna stran z
internetnimi
dostopi na vse
subjekte s
študentskimi ležišči

Lažji dostop do
podatkov

Drugo

Ureditev sedeža UP ŠD
ter poslovnih
prostorov na
Santorijevi ulici,
ureditev štirih
delovnih mest

Ureditev sedeža

Ureditev mini kuhinje,
arhiva

Drugo

Drugo

Tabela 4.64.6-1: Kazalniki za dejavnost študentskih domov
PRIČAKOVANI
ŠTUDIJSKO LETO
2007/2008

KAZALNIK

REZULTATI V
ŠTUDIJSKEM LETU
LETU

2008/2009
% študentov univerze, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s Pravilnikom o
subvencioniranju bivanja študentov
Kapaciteta študentskih domov 1
Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih
domovih
1

10%

10%

126

126

0

0

Vključene so le kapacitete UP ŠD v ŠD Portorož.

Komentar:
V študijskem letu 2007/08 je poleg kapacitet UP ŠD v ŠD Portorož (126 ležišč) na razpolago še
naslednje število ležišč v drugih dijaških in študentskih domovih, ki sodelujejo z UP ŠD (skupaj 1.317
ležišč):
Dijaški dom v Portorožu: 100 ležišč,
Dijaški dom v Izoli: 50 ležišč,
Dijaški dom v Kopru: 180 ležišč,
Dijaški dom Nova Gorica: 64 ležišč,
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stanovanje Izola: 2 ležišči,
za bivanje študentov pri zasebnikih je na voljo 700 subvencioniranih ležišč,
koncesionarji Študentskih ležišč: Motel Port v Kopru (24 ležišč), Doris Božič (17 ležišč), Presta Nova
Gorica: (54 ležišč).

V študijskem letu 2007/08 je UP ŠD prejel skupaj 1.734 vlog, in sicer 801 za sprejem in 933 za
podaljšanje bivanja. Od skupnega števila prejetih vlog študentov je bilo sprejetih 1.497 vlog, pri tem se
324 študentov, ki jim je bila odobrena vloga za podaljšanje bivanja, še ni vselilo. Na seznamu čakanja je
ostalo še 237 prosilcev.
V primerjavi z lanskim letom se je število ležišč povečalo za 421 mest, ravno tako se je povečalo število
prosilcev v primerjavi z lanskim letom, in sicer za 182 študentov. Letos so bili prvič nastanjeni študenti
tudi v Novi Gorici.

4.7 UPRAVNE NALOGE
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 so navedene naloge, vezane na tajništvo UP, ki v skladu s Statutom UP opravlja upravnoadministrativne 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.
Izvajanje skupnih nalog prek dela zaposlenih, ki izvajajo posamezne dejavnosti univerze, opredeljenih v
Statutu UP, je financirano na podlagi Meril za razporejanje letnih sredstev UP (Merila).
KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI
CILJI

Spremljanje sprememb
in vključevanje v
postopke priprave in
obravnave področne
zakonodaje

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Spremljanje sprememb
zakonodaje na
področju plačnih
sistemov v javnem
sektorju

Priprava predlogov
sprememb in
dopolnitev
zakonodaje na
področju plačnih
sistemov v javnem
sektorju

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sodelovanje pri
oblikovanju nove
uredbe o financiranju
visokošolskih
zavodov

Analiza stanja v obdobju
veljave sedanje
uredbe

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Opredelitev
pomanjkljivosti
financiranja v obdobju
veljavnosti sedanje
uredbe
Priprava predlogov za
nove rešitve pri
opredelitvi
financiranja univerze

Izboljšanje
organiziranosti in
urejenosti delovanja
univerze

Oblikovanje delovne
skupine za kakovost
poslovanja UP in
njenih članic
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Sprejeta izhodišča za
izvedbo določenega
standarda kakovosti
(CAF – skupni

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI
CILJI

Priprava novih
univerzitetnih
pravilnikov in
sprememb
obstoječih
pravilnikov ter
izvedbenih
predpisov, pogodb in
sporazumov

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
ocenjevalni okvir za
organizacije v javnem
sektorju)

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Priprava sprememb in
dopolnitev akta o
sistemizaciji

Sprejete spremembe in
dopolnitve akta o
sistemizaciji in
začetek uporabe v
letu 2008

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava akta o plačah

Sprejet akt o plačah in
začetek uporabe v
letu 2008

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava akta o
poslovanju z
dokumentarnim
gradivom

Sprejet akt o poslovanju
z dokumentarnim
gradivom in začetek
uporabe v letu 2008

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava pravilnika o
financiranju
obštudijskih
dejavnostih
študentov

Sprejet pravilnik in
začetek uporabe v
študijskem letu
2008/09

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izpeljava postopka
obravnave in
sprejema pravilnika
Priprava pravilnika o
prispevkih in
vrednotenju stroškov
na UP
Izpeljava postopka
obravnave in
sprejema pravilnika

Ureditev enotnega
sistema financiranja
obštudijskih
dejavnosti študentov
Sprejet pravilnik
Priprava cenika za
študijsko leto
2008/09 na podlagi
pravilnika

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava izvedbenih
predpisov, pogodb in
sporazumov

Izvedbeni predpisi,
pogodbe in
sporazumi

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Reorganizacija
strokovnih služb UP
(tajništvo UP in
tajništva članic UP)

Priprava predloga
reorganizacije
strokovnih služb UP

Pripravljen in usklajen
predlog reorganizacije
strokovnih služb

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Vzpostavitev notranjega
nadzora in
notranjega
revidiranja

Oblikovanje in sprejem
pravnih podlag za
izvedbo revizije
Izvedba notranje revizije

Izboljšanje delovanja
univerze na
posameznih
področjih poslovanja

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Svetovalna funkcija
članicam UP

Podpora pri spremljanju
zakonodaje in novosti
na finančnem,
davčnem in
računovodskem

Vpeljava pravočasnih,
ustreznih in enotnih
rešitev na finančnem,
davčnem in
računovodskem

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
področju

PREDVIDENI VIRI

Svetovanje in podpora
na področju
izobraževanja,
raziskovanja in
mednarodnega
sodelovanja

Pravočasno in ustrezno
reševanje vprašanj z
navedneih področij

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Svetovanje in podpora
pri pravnih vprašanjih

Pravočasno in ustrezno
reševanje pravnih
vprašanj

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Svetovanje in podpora
pri izvedbi volitev in
imenovanj

Tekoče izvajanje
postopkov volitev in
imenovanj

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Nudenje strokovne
pomoči pri
investicijah

Tekoča izvedba investicij

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Urejanje
nepremičninskih
zadev

Tekoče izvajanje
nepremičninskih
zadev

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Skrbniška funkcija in
pravna pomoč delu
organov UP in
njihovih delovnih
teles

Izvajanje skrbništva za
organe in delovna
telesa univerze

Kakovostno in tekoče
delovanje organov in
delovnih teles
univerze

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sodelovanje v pravnih in
sodnih postopkih UP
in članic

Sodelovanje v postopkih
pred sodišči

Ustrezno in tekoče
reševanje postopkov
pred sodišči

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprotno spremljanje
finančnega
poslovanja UP

Priprava periodičnih
finančnih poročil na
ravni univerze

Sprotna finančna
analiza podatkov

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

PREDNOSTNI CILJI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
področju

Vpis v sodni register

Vzpostavitev funkcije
kontrolinga

Sprotno ugotavljanje
finančnega stanja
univerze

FINANCIRANJA

Ugotavljanje odmikov pri
poslovanju
Pravočasno ugotavljanje
vzrokov za nastali
rezultat poslovanja
Možnost pravočasne
vpeljave ustreznih
ukrepov
Sprotna kontrola porabe
proračunskih
sredstev na ravni UP

Priprava sprotnih poročil
o prejetih
proračunskih
sredstvih ter njihovi
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Zagotovitev in pregled
nad namensko
porabo sredstev na
ravni univerze

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI
CILJI

Sanacija finančnega
poslovanja rektorata
UP in UP PEF

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
porabi

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Analiza stanja in
oblikovanje
predlogov za
saniranje finančnega
stanja rektorata UP v
okviru delovne
skupine UP
Vpeljava ustreznega
sistema financiranja
rektorata UP
Nadaljevanje izvajanja
sanacijskih ukrepov
v okviru rektorata UP
Analiza stanja in
oblikovanje
predlogov za
saniranje finančnega
stanja UP PEF v
okviru delovne
skupine UP

Opredelitev dokončnega
finančnega pokritja
investicijskega
projekta Armerija
Foresterija

Analiza stanja in
oblikovanje
predlogov za
sanacijo
investicijskega
projekta Armerija
Foresterija v okviru
delovne skupine UP

Uvedba enotne evidence
nepremičnin UP

Popis vseh nepremičnin
v lasti UP
Izvedba ocene njihove
vrednosti
Izvedba postopkov za
vpis nepremičnin v
zemljiško knjigo

Izvedba javnih naročil
na ravni UP

Izvedba postopkov
javnih naročil v
skladu z zakonom in
internimi akti

Sprejem aktov za
sistemsko urejanje
in poenotenje
delovanja UP na
področju protokola

Priprava pravilnika o
protokolarnih
dejavnostih
Priprava osnutka
pravilnika CGP
(celostna grafična
podoba)

Doseganje zadostnih
prihodkov iz
poslovanja
Zadostno število
zaposlenih v
strokovnih službah
rektorata UP za
kvalitetno in
pravočasno izvedbo
vseh zahtevanih
nalog

FINANCIRANJA

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Zagotavljanje zadostnih
prihodkov iz
poslovanja
Racionalizacija
poslovanja na
področju izvajanja
posameznih nalog
Kakovostna in celovita
izvedba študijske
dejavnosti
Pridobitev zadostnih
finančnih virov za
finančni zaključek
investicije
Plačilo neporavnanih
obveznosti na
področju investicije
Armerija-Foresterija

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izveden popis vseh
nepremičnin v lasti
UP
Pripravljena ocena
vrednosti
nepremičnin v lasti
UP
Vpis nepremičnin v
zemljiško knjigo
Kakovostna izvedba
postopkov javnega
naročanja

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprejetje pravilnika

Sprejetje pravilnika
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PREDVIDENI VIRI

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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KRATKOROČNI
PREDNOSTNI CILJI
CILJI

Izvedba tedna UP

Izvedba dogodkov UP

Glasilo UP

Posodobitev vsebin
spletnih strani UP

Enotna podoba UP za
predstavljanje doma
in v tujini

Usklajena promocija UP

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Priprava navodil za
izvedbo podelitve
diplom
Priprava navodil za
izvedbo promocije
doktorjev znanosti
Izvedba slavnostne seje
Senata UP
Promocija doktorjev
znanosti
Razvojna konferenca o
partnerstvu z
gospodarstvom
Predstavitev najbolj
uspešnih študentov
Koncert APZ UP s
podelitvijo priznanj
najuspešnejšim
študentom in
učiteljem
Pogovori z znanimi in
uglednimi
slovenskimi in tujimi
osebnostmi
Znanstveni seminarji z
znanimi in uglednimi
raziskovalci
Jesenska promocija
doktorjev znanosti
UP
Oblikovanje strokovnih
podlag v sodelovanju
s strokovnimi
službami UP in
članicami UP
Vsebinska in oblikovna
zasnova
posodobljenih
spletnih strani
Vzpostavitev
posodobljene spletne
strani
Priprava enotne
predstavitve UP za
skupni nastop
oziroma promocijo
na sejmih doma in v
tujini ter v srednjih
šolah
Mesečno planiranje
promocijskih
aktivnosti
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PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Sprejetje navodil

Sprejetje navodil

Izvedba vseh
načrtovanih
dogodkov

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izvedba dogodkov

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Realizacija zasnove

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Prenovljene spletne
strani UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Priprava koncepta
enotne predstavitve
UP za promocijo
doma in v tujini
Izdelava predstavitvenih
gradiv (zloženke,
plakati)
Učinkovitejša in
poenotena promocija
UP

Evropski programi in
skladi
Drugo

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
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Komentar:
Tajništvo UP vključuje naslednje strokovne službe: Služba za spremljanje in razvoj izobraževalne
dejavnosti UP, Visokošolska prijavno-informacijska služba UP, Služba za znanstveno-raziskovalno in
razvojno delo UP, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP, Kadrovska služba UP,
Pravna služba UP, Finančno-računovodska služba UP. Za protokol, promocijo ter odnose z javnostmi
skrbi kabinet rektorja.
Aktivnosti za posamezna področja smo predstavili v okviru posameznih vsebinskih poglavij (4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.8.2, 4.11, 4.12 in 5), v poglavju Upravne naloge pa so navedene posamične splošne naloge
tajništva UP, ki jih po vsebini ni bilo mogoče vključiti v posamezna vsebinska
vsebinska poglavja. Gre predvsem za
zadolžitve Pravne službe UP in Finančno-računovodske službe in kabinet rektorja, vključene pa so tudi
druge posamične aktivnosti na drugih področjih dela.
Navedene so predvsem nove naloge, ki bodo opravljene na podlagi kratkoročnih prednostnih ciljev UP za
leto 2008, ter redne naloge, na katerih se predvideva povečan obseg dela. Ostale redne aktivnosti
tajništva UP niso posebej navedene.
4.7.1 Informatizacija univerze
V nadaljevanju so predstavljeni cilji in naloge RačunalniškoRačunalniško-informacijskega centra UP (RIC UP), ki izvaja
aktivnosti na ravni univerze. Program aktivnosti za leto 2008 je sprejel Strokovni svet RIC UP na seji dne
25. 1. 2008.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Vzdrževanje in
upravljanje obstoječe
strežniške in
uporabniške
računalniške opreme

Vzdrževanje obstoječe
strojne in
programske opreme,
dopolnjevanje in
zamenjava iztrošene
opreme

Delujoča računalniška
oprema

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Vzdrževanje in
upravljanje obstoječe
komunikacijske
opreme

Podpis vzdrževalne
pogodbe o delovanju
komunikacijske
infrastrukture UP

Delujoča
komunikacijska
infrastruktura UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Vzpostavitev
redundančnih
povezav na kritičnih
segmentih omrežja
Vzpostavitev poslovnega
informacijskega
sistema UP (IS UP)

Vzpostavitev poslovnega
informacijskega
sistema UP

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugo (sredstva
članic)

Nakup in uvedba
računovodskega in
kadrovskega sistema
na UP

Uvedena računovodski
in kadrovski sistem
na UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Vzpostavitev modula IS
UP za spremljanje
raziskovalnega in
projektnega dela

Pripravljen modul
spremljanja
raziskovalnega in
projektnega dela na
UP

Drugo (sredstva
članic)

Informatizacija podpore
raziskovalni
dejavnosti

Informatizirana podpora
raziskovalni
dejavnosti

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
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vzdrževanje)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP
Drugo (sredstva
članic)

Vzpostavitev poslovnega
informacijskega
sistema UP

Informatizacija prijav
mednarodnih
študijskih izmenjav:
vzpostavljanje
informacijskega
sistema za prijavo
mednarodnih
študijskih izmenjav

Vzpostavitev
informacijskega
sistema za prijavo
mednarodnih
študijskih izmenjav

Evropski programi in
skladi

Integracija študentske
informatike na nivoju
UP

Poenotena študentska
informatika

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Omogočiti dostop do
podatkov o študentih
za potrebe ŠD

Dostopnost podatkov za
končne uporabnike

Drugo

Drugo (sredstva
članic)

Zagotovitev sledljivosti
postopkov študentov
prosilcev za
študentska ležišča

Zagotovljena sledljivost
postopkov

Drugo (sredstva UP
ŠD)

Priprava poslovnega
modela za uvedbo
elektronskega toka
dokumentov na UP

Pripravljen poslovni
model

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP
Drugo (sredstva
članic)

Skrb za dostopnost
knjižnično
informacijskih baz UP

Informiranje in
usposabljanje
uporabnikov za
uporabo knjižnično
informacijskih baz UP

Informirani uporabniki

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Prenova spletnih strani
UP

Prenova spletnih strani
UP z možnostjo
samostojnega
dopolnjevanja
vsebine

Prenovljene spletne
strani z uvedenim
CMS-jem (Central
Management System)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
na UP
Proračun RS (III –
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje)

Nabava ustrezne
programske opreme
Dostopnost storitev UP

Nadaljnja širitev
omrežja EDUROAM
na UP

Sistem EDUROAM
uveden na novih
lokacijah

Proračun RS (IX –
Drugo)

Vzpostavitev hitrejše
komunikacijske
povezave Koper –
Piran za potrebe
članic UP Turistica in
UP ŠD

Hitrejša povezava KP –
Piran

Ni finančnih
posledic
(sredstva
zagotovi ARNES)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Konsolidacija RIC UP

Zagotovitev protivirusne
zaščite na nivoju IS
UP

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008
Zmanjšanje števila gesel
potrebnih za dostop
do storitev UP

Proračun RS (IX –
Drugo)

Priprava podatkovnega
skladišča za e-gradiva
na UP

Vzpostavljeno
podatkovno skladišče
za e-gradiva

Proračun RS (IX –
Drugo)

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

Delujoča protivirusna
zaščita na strežnikih
in delovnih postajah
UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Evalvacijsko poročilo

Drugo (sredstva
članic)

Delujoča protivirusna
(Anti Spam) zaščita
na poštnih strežnikih
UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Evalvacijsko poročilo

Drugo (sredstva
članic)

Redno vzdrževana
oprema

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

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

Zagotavljanje
zanesljivosti
delovanja IS UP

FINANCIRANJA

Priprava projekta
enotnega
avtentifikacijskega
sistema na UP

Implementacija in redno
osveževanje
programske opreme
Zagotavljanje zaščite
pred nezaželeno in
zlonamerno pošto na
nivoju IS UP

PREDVIDENI VIRI

Redni servisni pregled
brezprekinitvenih
napajalnikov in
klimatskih naprav

Drugo (sredstva
članic)
Zagotovitev
redundantnih
povezav na kritičnih
povezavah IS UP

Obnovitev licenc
programske opreme

Obnovitev licenc
programske opreme
SPSS na nivoju UP

Podpisana pogodba z
ponudniki
komunikacijskih
storitev

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Pripravljena
infrastruktura

Drugo (sredstva
članic)

Obnovljena pogodba,
delujoča programska
oprema na UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP
Drugo (sredstva
članic)

Obnovitev licenc
programske opreme
Microsoft na nivoju
UP

Obnovljena pogodba
Delujoča programska
oprema na UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP
Drugo (sredstva
članic)

Obnovitev licenc

Obnovljena pogodba

138

Merila za

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

programske opreme
ARCView na nivoju UP

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

razporejanje
letnih sredstev na
UP

Delujoča programska
oprema na UP

Drugo (sredstva
članic)
Promocija in evalvacija
odprtokodnih rešitev
na UP

Aktivnosti za promocijo
odprtokodnih rešitev
na UP

Evalvacija odprtokodnih
rešitev na UP

Drugo (sredstva UP
PINT)

Upravljanje mrežnih
slovarjev na ravni UP

Spremljanje delovanja,
po potrebi povečanje
števila uporabnikov

Delujoči spletni slovarji
za zaposlene in
študente UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP
Drugo (sredstva
članic)

Povezovanje s
sorodnimi
institucijami

Sodelovanje v
strokovnih in delovnih
telesih s področja
informatike

Povezanost s sorodnimi
strokovnimi
institucijami

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Spremljanje trendov
razvoja informatike

Nakup strokovne
periodike na UP

Izvedeni obiski in
sestanki s sorodnimi
institucijami

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Zagotovljena strokovna
literatura s področja
storitev RIC UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev na
UP

Sodelovanje s sorodnimi
institucijami
Nakupi strokovne
literature

Nakupi strokovne
literature namenjene
rednemu delu in
internemu
izobraževanju
delavcev UP

Tabela 4.7
4.7-1: Informatizacija univerze v študijskem letu 2007/08
in načrt za študijsko leto 2008/09
KAZALO
Število vseh računalnikov UP
- od tega število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti
- od tega število računalnikov na rektoratu UP in v upravah članic
Število študentov na računalnik (podatek za UP)
- UP FHŠ
- UP FM
- UP FAMNIT
- UP PEF
- UP Turistica
- UP VŠZI
Odstotek elektronskih prijav na izpite2
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ŠTUDIJSKO LETO
2007/08
2007/08

ŠTUDIJSKO LETO
2008/09
(NAČRT)

724

825

247
178

290
228

12,8

10,9

18,3
23
7,1
11,4
7,1
10,4

19,2
25
9,7
11,4
5,9
15

100

100

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

Število vseh strežnikov UP

53

63

- od tega na odprtokodni platformi

18

24

1 Upoštevani

so redno vpisani študenti.
2 Podatek velja za vse članice UP.

4.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
4.8.1 Skrb za slovenščino
Aktivnosti na področju skrbi za slovenščino se izvajajo na Centru za jezike in medkultuno komunikacijo
UP (CJMK UP) in na članicah UP (UP FHŠ, UP PEF in UP ZRS).
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

CJMK UP
Zagotavljanje pogojev
za mednarodne
študijske izmenjave,
praktično
usposabljanje
študentov

Organizacija in izvedba
tečaja slovenskega
jezika za študente
Erasmus in tuje
študente

Izvedba 60 urnega
intenzivnega tečaja
slovenščine dvakrat
letno

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2)
Evropski programi in
skladi (sredstva
Socrates
Erazmus – EU
projekt
CMEPIUS)

UP FHŠ in UP ZRS
Mednarodna poletna
šola Poletni tečaji
slovenskega jezika
»Halo, tukaj slovenski
Mediteran!«

Organizacija in izvedba
koordinacijskih
sestankov –
usklajevanje vsebin

Izvedba dvotedenske
poletne šole, 70
udeležencev

Usklajevanje elementov
izvajanja progama
med partnerji

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2b)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Evropski programi in
skladi
Drugo

Preverjanje znanja
slovenščine

Izvedba izpitov iz znanja
slovenščine

20 udeležencev

Drugo

Lektorat slovenskega
jezika na Univerzi Ca'
Foscari v Benetkah

Izvedba 60-urnega
lektorata

20 udeležencev

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2a)
Evropski programi in
skladi
Drugo

Ohranjanje pestrosti in

Znanstveni sestanek

40 udeležencev
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Proračun RS (V –
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

bogastva slovenskih
dialektov

Slovenski dialekti v
stiku

Skrb za sodobne
jezikovne vire na
področju strokovnega
jezika (jezik turizma)

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8, 2)

Izvajanje projekta
»Večjezični korpus
turističnih besedil«

Pridobljenih 40
besedilodajalcev in
približno 5 milijonov
besed gradiva

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

UP Turistica
Razvoj turistične
terminologije v
slovenskem jeziku

Priprava strokovnih
podlag

Priprava slovarja in
posvetovanje

Drugo

4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba (VPIS UP)
VPIS bo v letu 2008 izvajala splošne naloge s področja dela službe in prijavno-sprejemni postopek za
vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov (izven Evropske unije) v 1. letnik
dodiplomskih študijskih programov na UP.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov in državljanov držav članic Evropske unije v
1. letnik dodiplomskih študijskih programov na UP bo po pooblastilu izvajala VPIS UL. VPIS UL bo za te
kandidate po potrebi izvajala tudi postopke priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja.
Med prednostnimi nalogami v letu 2008 je priprava projekta za vzpostavitev VPIS, ki bi samostojno
vodila celotni prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. letnik dodiplomskih študijskih programov UP v
študijskem letu 2010/11.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Spremljanje in
spoznavanje
celotnega prijavnosprejemnega
postopka za vpis

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

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA
FINANCIRANJA

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Informiranje kandidatov
o prijavnosprejemnem
postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske
študijske programe
UP

Skrbništvo nad spletno
stranjo VPIS
(slovenščina,
angleščina,
italijanščina)

Ažurno objavljanje
informacij na spletni
strani VPIS UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Informiranje kandidatov
o prijavno-

Informiranje kandidatov
o prijavno-
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Svetovanje kandidatom
pri vseh vprašanjih

Merila za
razporejanje
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

sprejemnem
postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske
študijske programe
UP

sprejemnem
postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske
študijske programe
UP

Informiranje kandidatov
o prijavnosprejemnem
postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske
študijske programe
UP

Promocijske aktivnosti

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

glede prijavnosprejemnega
postopka in
možnostih vpisa v
dodiplomske
študijske programe
UP

letnih sredstev
UP

Več izvedenih
predstavitev
študijskih programov
UP in prijavnosprejemnega
postopka za vpis

FINANCIRANJA
FINANCIRANJA

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo
Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Izvedba prijavnosprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov v št. l.
2008/09

Priprava rokovnika
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov 2008/09

Sprejem rokovnika
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
2008/09 na Senatu
UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Izvedba prijavnosprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov v št. l.
2008/09

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

Izdaja odločb o
priznavanju za namen
nadaljevanja
izobraževanja

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Izvedba prijavnosprejemnega
postopka za vpis tujih
državljanov v št. l.
2008/09

Priprava projekta za
vzpostavitev VPIS, ki

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)

Izdaja sklepov o
rezultatu izbirnega
postopka

Sodelovanje z VPIS UL
in VPIS UM pri

Izdelan projekt za
vzpostavitev VPIS za
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Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Merila za
razporejanje

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

bi samostojno izvedla
vse naloge

pridobivanju vseh
potrebnih informacij

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

izvedbo priprav za
vzpostavitev službe v
letu 2009

letnih sredstev
UP

FINANCIRANJA
FINANCIRANJA

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

Priprava projekta za
vzpostavitev VPIS, ki
bi samostojno izvedla
vse naloge

Priprava projekta o
vzpostavitvi VPIS:
- pregled nalog
službe,
- kadrovski načrt (št.
zaposlenih za izvedbo
vseh nalog),

Izdelan projekt za
vzpostavitev VPIS za
izvedbo priprav za
vzpostavitev službe v
letu 2009

- finančno
ovrednotenje izvedbe
vseh nalog,

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP
Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 1)
Drugo

- opredelitev
posameznih faz
vzpostavitve službe

4.8.3 Pisarna za študentske domove
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Podpis pogodbe z
ministrstvom za
dodeljevanje
subvencij

Pripraviti obvezne
sestavine in podatke
za podpis pogodbe

Dodeljevanje subvencij

Priprava sklepa za
razpis oziroma
podaljšanje bivanja
študentov
upravičenih do
subvencije do 1.
aprila

Podpis pogodbe za leto
2008/09

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –2)
Drugo

Izvedba nalog v skladu s
24., 25. in 26. členom
Pravilnik o
subvencioniranju
bivanja študentov

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –2)

Dopolnitev cenika
storitev UP ŠD v
skladu s smernicami
ministrstva in
organov univerze

Uskladitev cen storitev
in stanarin v skladu s
kalkulacijami in
smernicami

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –2)

Kadrovska in
materialna
zagotovitev dela

Tekoče in kvalitetno
delo pisarne in
oddajanje sob

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –2)

Drugo

Skupni razpis
ministrstva do 30.
aprila
Uskladitev cen storitev
in stanarin UP ŠD

Zagotavljanje dejavnosti
študentskih domov
in Pisarne za
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Drugo

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

študentske domove

Pridobitev ležišč v novih
visokošolskih
središčih

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Pisarne, oddajanje
sob v Domu Portorož,
posredovanje in
nameščanje
študentov na prostih
ležiščih v partnerskih
dijaških in
študentskih domovih
ter pri zasebnikih,
vodenje postopkov in
subvencioniranje
najemnin
Nastanitev študentov v
novih visokošolskih
področjih

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugo

Nastanitev študentov v
novih visokošolskih
področjih

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi –2)
Drugo

Tabela 4.8.34.8.3-1: Kazalniki za dejavnost pisarne študentskih domov
ŠTUDIJSKO LETO
OCENA ZA ŠTUDIJSKO
KAZALNIK
2007/2008
LETO 2008/2009
Število študentov, za katere se ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril za
1.754
2.000
subvencioniranje bivanja
Število študentov, za katere se ponovno
(na podlagi pritožbe) ugotavlja
0
0
izpolnjevanje pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja

4.9 UNIVERZITETNI ŠPORT
Center za šport Univerze na Primorskem v povezavi z ostalimi akterji obštudijskih dejavnosti organizira in
izvaja programe športa za študentke in študente članic univerze.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

Nadaljevanje
vzpostavljanja
pogojev za delovanje
Centra za šport UP
(CŠ UP)

Nadaljevanje

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Imenovanje
predstojnika CŠ UP

Imenovan predstojnik
CŠ UP

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

Priprava izhodišč in
podlag za umestitev
športa med obvezne
izbirne predmete v
kreditni sistem ECTS

Pripravljeni programi
športa

Priprava ustreznih

Sprejem poslovnika o
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Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo
Proračun RS (II –

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

vzpostavljanja
pogojev za delovanje
Centra za šport UP
(CŠ UP)

Priprava in usklajevanje
programov športnih
aktivnosti

Priprava načrta
pridobivanja dodatnih
vadbenih kapacitet

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

splošnih aktov za
nemoteno in
učinkovito delovanje
CŠ UP

delovanju CŠ UP

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

Vzpostavitev
sodelovanja s
podobnimi
univerzitetnimi
športnimi centri v
domovini in tujini

Sodelovanje z UM, UL,
obisk univerze Exeter
(Anglija)

Izvedba športnih vsebin
v sodelovanju z
Univerzitetno športno
zvezo Primorske
(UŠZP)

Izvedene športne
vsebine

Pridobitev dodatnih
vadbenih kapacitet v
Izoli in Portorožu ter v
krajih z dislociranimi
oddelki

Izvedba programa
veslanja v Izoli

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

Termini v dvorani v
Livadah, dodatni
termini v dvorani
Fakultete za
pomorstvo in promet v
Portorožu

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

Izvedba rekreacije v
krajih z dislociranimi
oddelki (Nova Gorica,
Škofja Loka, Celje)
Nadaljevanje aktivnosti
za formiranje
univerzitetnih ekip

Motiviranje študentov za
aktivno športno
udejstvovanje
Promocija in
informiranje članic o
športnih programih
Promocija univerze
skozi šport

Izobraževanje
strokovnega kadra

Sestava univerzitetnih
ekip za tekmovanja
na državnih in
mednarodnih
prvenstvih

Sestava ekip (veslanje,
jadranje, fursal,
košarka, rokomet,
odbojka)

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)

Promocija ponujenih
športnih aktivnosti za
študente

Čim boljši odziv študentk
in študentov na
ponujenih športnih
vsebinah

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)

Čim boljši odziv študentk
in študentov na
ponujenih športnih
vsebinah

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)

Razpis in izvedba lige ali
turnirjev, na katerih
sodelujejo
srednješolske ekipe

Pridobiti dijake –
bodoče študente za
vpis na UP

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)

Organiziranje tečajev za
pridobitev naziva
vaditelj, inštruktor, …

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

Priprava letaka ali
biltena o športnih
vsebinah
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Drugo

Drugo

Drugo

Drugo
Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU
LETU 2008

Udeležba univerzitetnih
ekip na tekmovanjih
in srečanjih
Organizacija športnih
tekmovanj in srečanj

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

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)

Soudeležba pri
organizaciji
svetovnega
univerzitetnega
prvenstva v futsalu,
organizacija
mednarodnih
športnih srečanj

Izvedeno prvenstvo v
futsalu, izvedena
veslaška in jadralna
regata, izvedeno
mednarodno športno
srečanje v športnih
igrah

FINANCIRANJA

Drugo
Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 1)
Drugo

4.10 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
4.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Program interesnih dejavnosti za leto 2008 je bil sprejet na 1. dopisni seji Študentskega sveta UP dne
15. 1. 2008.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Povezovanje in
sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Vzpostavitev skupnega
organa ŠS slovenskih
univerz v okviru RK

Informiranje in
usmerjanje študentov
skozi študijski proces

Organizacija skupnih
srečanj

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Večja informiranost
članov ŠS o
aktivnostih na ostalih
slovenskih univerzah

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 2)

Izmenjava idej in
izkušenj

Informiranje in
svetovanje študentov
v okviru Kariernega
centra

FINANCIRANJA
FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Delovanje ŠS na
državnem nivoju

Drugo

Smiselna izbira izbirnih
predmetov ter
vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 2)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo

Izvedba športnih
aktivnosti

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

Vključevanje študentov v
športne aktivnosti
Druženje in spoznavanje
študentov
Spodbujanje delovanja
športnih ekip

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 2)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Izvedba družabnih
aktivnosti

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

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

Večja povezanost
študentov
Izboljšanje sodelovanja
med študenti in
pedagoškimi delavci

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA
FINANCIRANJA

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 2)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo

Izvedba aktivnosti na
področju
izobraževanja in
kulture

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

Pridobivanje dodatnih
znanj
Visoka udeležba
študentov

Proračun RS (II –
Obštudijska
dejavnost – 2)
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe
Drugo

4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Program dela za leto 2008 je sprejel Študentski svet stanovalcev na svoji 2. izredni seji dne 19. 12.
2007.
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Organizacija srečanj,
druženj

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Srečanja, druženja
(pustovanje,...)

Medsebojno
spoznavanje, boljši
odnosi

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Upravljanje s skupnim
prostorom

Upravljanje s skupnim
prostorom

Čim boljša izkoriščenost
skupnega prostora

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Boljša obveščenost
stanovalcev

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Tisk majic

Tisk majic

Boljša povezanost,
pripadnost

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Skupno fotografiranje
(almanah)

Skupno fotografiranje
(almanah)

Boljša povezanost,
pripadnost

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Dokončna ureditev
fitnesa

Dokup opreme,
določitev pogojev
uporabe

Več ukvarjanja s
športom, zdravo
življenje
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domovi – 3)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

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

Organizacija in izvedba
turnirjev

Ustvarjalne delavnice

Izvedba ustvarjalnih
delavnic

Boljša povezanost,
pripadnost, zdravo
življenje

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Stalne razstave v
skupnih prostorih ŠD
Portorož

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Organizacija raznih
predavanj

Izvedba raznih
predavanj

Neformalno pridobivanje
novih znanj

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 3)
Drugo

Komentar:
Študentski svet stanovalcev bo redno sledil potrebam in željam 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.

4.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE IN ČLANIC
4.11.1 Druga dejavnost univerze
4.11.1.1 Univerzitetna centra in infrastrukturni enoti

V nadaljevanju navajamo izvedbene naloge za univerzitetni center UP – Center za tuje jezike in
medkulturno komunikacijo (CJMK UP). Program dela Centra za šport UP (CŠ UP) 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
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

RAČUNALNIŠKORAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP (RIC UP)
Glej poglavje 4.7.1
CENTER ZA ŠPORT UP (CŠ UP)
Glej poglavje 4.9
CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO
MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP (CJMK UP)
Izvajanje projektov
večjezičnosti in
medkulturnosti

Vključitev CJMK UP v
projekt EU: EUNoM
network (European
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Priprava posameznih
faz projekta in
sodelovanje UP kot

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008
University Network on
Multilingualism),
koordinator Universitat
Oberta de Catalunya,
Barcelona

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

nosilca na
tematiko: Unity in
diversity: managing
the European
linguistic mosaic,
where every colour
counts

dejavnost – 2)

Povezovanje in
sodelovanje na
področju
jezikovnega
izobraževanja

Delovanje univerzitetne
katedre za
večjezičnost in
medkulturnost po
sklepu senata z dne
10. 10. 2007

Konstituiranje katedre

Jezikovno učenje in
poučevanje (januar
– december 2008)

Delovanje centra kot
organizacijske enote
UP:

Učenje/poučevanje
najmanj 6 tujih
jezikov, s posebnim
poudarkom na
evropskih in
sosedskih

- izvajanje dejavnosti s
posebnimi sporazumi s
članicami,
- sodelovanje s ŠOUP
pri delovanju centra,
- sodelovanje z
ambasado R Brazilije
na Dunaju in Univerzo v
Trstu,

Vključevanje katedre v
projekt EUNOM

Portugalščina za
študente UP in
UniTS (prisotnost
lektorja)

- sodelovanje z
Ambasadami Francije,
Italije in Avstrije,
Goethe inštitutom,
Inštitutom Charles
Nodier
Zagotavljanje pogojev
za mednarodne
študijske
izmenjave,
praktično
usposabljanje
študentov

Organizacija in izvedba
tečaja slovenskega
jezika za študente
Erasmus in tuje
študente

Podpora in
soorganizacija
znanstvenih
dogodkov

Priprava znanstvene
konference »L'histoire
de l'oubli« za UP ZRS v
sodelovanju z Agence
Universitaire de
frankophonie (AUF)

Izvedba 60-urnega
intenzivnega tečaja
slovenščine dvakrat
letno

FINANCIRANJA

Evropski programi
in skladi

Evropski programi
in skladi
Drugo

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugo (sporazum s
ŠOUP, pogodba
z
Veleposlaništvo
m Republike
Brazilije,
članarina
tečajnikov,
prispevki
ambasad in
kulturnih
centrov tujih
držav)

Proračun RS (VII –
Nacionalno
pomembne
naloge – 2)
Evropski programi
in skladi
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
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Organiziranje
dejavnosti in
prevajanje gradiv

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8)
Drugo (ARRS, AUF,
prispevki
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KRATKOROČNI PREDNOSTNI
PREDNOSTNI
CILJI

IZVEDBENE NALOGE
V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Ambasade
Republike
Francije v
Ljubljani)
Izvajanje kulturnih in
izobraževalnih
dejavnosti (januar
– december 2008)

Kulturne dejavnosti »Arbre
à palabre«
Usposabljanje učiteljev in
sodelavcev CJMK

Kulturne dejavnosti »Arbre
à palabre«
Usposabljanje učiteljev in
sodelavcev CJMK

Prevajanje in
tolmačenje

Prevajanje gradiv za
konference in druge
dogodke (januar –
december 2008)

Kulturni torki na CJMK
UP: 10 do 12
prireditev

Drugo (projekt
ŠOUP, prispevki
ambasad in
kulturnih
centrov tujih
držav)

Izpopolnjevanje
učiteljev – lektorjev
v metodi
interaktivnega in
samostojno
vodenega učenja

Drugo (v okviru
razpisov
usposabljanja,
štipendije tujih
veleposlaništev)

Prevedena gradiva za
konference in druge
dogodke

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 8)
Drugo (projekti in
trg)

Komentar:
CJMK UP.
UP V letu 2008 bo CJMK UP ponujal študentom in zaposlenim na UP pouk angleščine (ravni po
evropskih smernicah B1 in B2), francoščine (A1), italijanščine (A1 in A2), nemščine (A1 in A2), španščine
(A1), ruščine (A1 in A2) in portugalščine (A1). Izvajalci programa centra so zaposleni na UP ZRS ali UP
FHŠ v skladu s sistemizacijo in opravljajo pouk jezikov v skladu s 17. členom Akta o delovanju CJMK UP.
V letu 2008 bodo na CJMK delovali 4 lektorji (italijanščina/nemščina, ruščina, francoščina, angleščina),
en prevajalec (angleščina) in več zunanjih sodelavcev po podjemnih pogodbah / pogodbah o delu
(španščina). Dogovore o finančnih obveznostih za delovanje centra bo rektorat UP dogovarjal s članicami
UP, ŠOUP in drugimi uporabniki CJMK UP s posebnimi sporazumi in jih opredelili v finančnem načrtu UP.
Gostujoči lektor portugalščine, katerega financiranje je ponudila Vlada države Brazilije, bo začel s
poukom predvidoma v spomladanskem semestru 2007/08. Ker dodeljena sredstva brazilske vlade ne
bodo zadostovala za pokrivanje vseh stroškov, bo UP sklenila dogovor z Univerzo v Trstu, na kateri bo
lektor opravil del svojih obveznosti. Lektorju bo stroške bivanja v hostlu Korte pokrival ŠOUP.
V letu 2008 bo UP sodelovala s CJMK UP v projektu EUNoM (European Universities Network on
Multilingualism), ki ga je že lani prijavila Universitat Oberta de Catalunya (Catalonia, Spain) v okviru
Languages Key Activity (KA2); Lifelong Learning Programme. V letu 2007 je katalonska univerza
financirala pripravo projekta, v letu 2008 si obetamo sredstva EU. V okviru tega projekta se bo
oblikovala mreža univerzitetnih kateder za večjezičnost, ki bodo oblikovale virtualno sodelovanje na
področju promocije večjezičnosti in medkulturnosti. UP je ustanovila tako univerzitetno katedro s
sklepom senata 10.10. 2007 na predlog UP FHŠ, UP PEF in UP Turistica.
Center bo v letu 2008 izvajal tečaje tujih jezikov tudi za potrebe gospodarstva.
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4.11.1.2 Sodelovanje z okoljem

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

FINANCIRANJA

Razvojni in uporabni
projekti Sveta
zaupnikov UP (SZ UP)
v partnerstvu s
članicami

Sofinanciranje
aplikativnih
projektov na ARRS

Moduli in programi za
izpopolnjevanje,
različni tečaji

Tečaji jezikov,
računalniško
opismenjevanje

Tečaji 6 jezikov na
CJMK UP

Uprizoritvene dejavnosti

Modul študijskega
programa UP FHŠ

Delovanje Ameriškega
kotička UP v
sodelovanju z
Veleposlaništvom
Združenih držav
Amerike

Glej poglavje 4.5.1
(Knjižnična dejavnost
univerze)

Glej poglavje 4.5.1
(Knjižnična dejavnost
univerze)

Glej poglavje 4.5.1
(Knjižnična
dejavnost
univerze)

Sodelovanje pri
promociji in širitvi
slovenščine

Lektorat slovenščine v
tujini

Lektorat slovenskega
jezika na Univerzi Ca'
Foscari v Benetkah

Drugo (Banka
Koper)

Priprava in sprejem
internih aktov

Sprejet pravilnik za spinoff in start up podjetja

Mednarodno trženje in
spodbujanje
licenciranja znanja

Ustanovitev novih
raziskovalnih
inštitutov

Drugo (UIP v
sodelovanju z MG,
MVZT in GZS; UP
ZRS – EIC Koper)

Priprava podlag in
mehanizmov za večji
transfer tehnologij in
komercializacijo
raziskav

Pridobitev 10% več
projektov in
nadaljevanje
sofinanciranja tekočih

PREDVIDENI VIRI
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2)
Drugo (25% delež
sofinancerja)

Tečaj računalništva PEF

Mreža kateder za
slovenščino

Drugo (sofinancerji
projekta
LABICUM,
Istrabenz Koper,
Luka Koper,
Banka Koper)

Vključevanje EIC v IRC
mrežo
Delovanje SZ UP

Izvedba programa SZ za
leto 2007/08

Izvedba programa v
celoti
Pripravljen program za
2009/10

Merila za
razporejanje
letnih sredstev UP
Drugo (UIP)

Delovanje SZ UP

Oblikovanje ožjih
delovnih skupin v
Svetu zaupnikov UP

Delovna skupina za
področje študijskih
programov in delovna
skupina za področje
raziskovanja

Merila za
razporejanje
letnih sredstev UP

Delovanje SZ UP

Včlanitev v mednarodna
združenja CEEUN
(Central European
Universities Network)

Članstvo v mednarodnih
združenjih CEEUN
(Central European
Universities Network)

Drugo (Istrabenz)
CEEUN

Mladi raziskovalci za
gospodarstvo

Prenos znanja z univerz
in institutov v podjetja

Uspešna kandidatura na
razpis MVZT: 6 mladih
raziskovalcev

Drugo (Gospodarske
družbe članice SZ)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Delovanje Konzorcija za
visokošolsko
izobraževanje na
področju naravoslovja
in inovativnih
tehnologij na
Primorskem
(Konzorcij NIT)

Podpora Konzorcija in
Sveta zaupnikov UP
študijskim
programom in
infrastrukturi UP
FAMNIT

Izvedba 80% programa
in pridobitev 80%
načrtovanih sredstev v
okviru Konzorcija NIT

Evropski programi in
skladi (ESS)

Delovanje Konzorcija
NIT

Izvajanje d.school

2 projekta s podjetji v
okviru d.school

Drugo (Cimos, UIP,
Banka Koper)

Drugo (člani
konzorcija za
tehniško
izobraževanje na
Primorskem)

Vključitev večine članic
UP v izvajanje
d.school
Delovanje UIP

Izvedba letnega
poslovnega načrta
2008
Prenova poslanstva in
vizije ter poslovnega
načrta 2009-14

Izboljšanje in
nadgradnja storitev za
nastajanje spin-off
podjetij in inštitutov
Izvedba projekta
Podjetna Primorska
2007/08

Drugo (UIP – MG,
člani sveta
zaupnikov:
Istrabenz, Banka
Koper)

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.
-

Delovanje Sveta zaupnikov UP (SZ UP):
UP): predvidena je ustanovitev ožjih delovnih skupin v SZ UP. V
teh skupinah bodo operativni predstavniki podjetij članov SZ UP in predstavniki UP, ki načrtujejo
nove izobraževalne programe in raziskovalne projekte. V letu 2007 je bil narejen pregled
potekajočih in načrtovanih raziskovalnih projektov na članicah, v katerih so vključena podjetja SZ
UP. Predvideno je nadaljevanje in, s pomočjo mehanizmov SZ UP, povečanje sredstev za
raziskovalne projekte in pripravo študijskih programov;

-

delovanje Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP): UIP je uredil svoje prostore in uresničuje
svojo povezovalno vlogo na projektih kot sta »Start UP Slovenija« 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 v študijskem letu
2006/07 izpeljal pilotno izvajanje d.school s CIMOS d.d. Za prototip so študentje prejeli nagrado
CIMOS za najboljši študentski projekt v okviru Cimosovega foruma 2007. V študijskem letu
2007/08 se predvideva nadgradnja d.school, vključitev večine članic UP in vsaj še 2 novih podjetij.
UIP bo pripravil prenovljeno petletno strategijo delovanja, saj se bo triletna strategija v letu 2008
iztekla. V novi strategiji je pomemben element nadgradnja storitev in sprejem pravilnika za
ustanavljanje start up in spin-of podjetij in inštitutov na UP;

-

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 pa si bo prizadeval, da se projekti s spremljajočimi strukturami s področja
naravoslovja, tehnike in kmetijstva obravnavajo v sklopu razvojnih strategij države Slovenije. V letu
2008 bo potrebno nadgraditi delovanje v smislu prekrivanja in dopolnjevanja poslanstva s SZ.
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4.11.2 Druga dejavnost članic
4.11.2.1 Založniška dejavnost članic

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP FM
Povečanje vpliva revije
Managing Global
Transitions v
mednarodnem
prostoru

Izboljšanje kakovosti
izdanih člankov;
prošnje za vključitev
revije v
najpomembnejše
baze

Vključitev revije v eno od
najpomembnejših
mednarodnih baz
Uvrstitev na seznam
sofinanciranih revij za
naslednja tri leta

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)
Drugo

Prijava na razpis za
sofinanciranje
znanstvenih serijskih
publikacij
Uveljavitev revije
Management v
mednarodnem
prostoru

Izboljšanje kakovosti
izdanih člankov;
prošnje za vključitev
revije v vse
relevantne baze
Prijava na razpis za
sofinanciranje
znanstvenih serijskih
publikacij

Izdaja čim večjega
števila znanstvenih
monografij

Zbrati večje število
rokopisov in izvesti
ostrejšo selekcijo;
prijava na razpis za
sofinanciranje
znanstvenih
monografij

Vključitev revije v vsaj
eno mednarodno
bazo
Uvrstitev na seznam
sofinanciranih revij za
naslednje leto

Izdaja vsaj osmih
znanstvenih
monografij;
sofinanciranje za
večino monografij

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)
Drugo

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)
Drugo

UP PEF
Ustanovitev znanstvene
založbe UP PEF

Opredelitev založniške
politike UP PEF in
opredelitev
organizacijske sheme
založniške dejavnosti
v okviru znanstvene
založbe UP PEF

Izdana prva dela v okviru
znanstvene založbe
UP PEF

Drugo

UP ZRS
Založba Annales:
Redno izdajanje
znanstvenih revij s
kvalitetnimi izvirnimi
in preglednimi
znanstvenimi članki
Izdajanje znanstvenih
monografij

Kandidiranje na javnih
razpisih ARRS,
Ministrstva za kulturo
in Ministrstva za
šolstvo in šport ter
Mestne občine
Koper, Občine Izola in
Občine Piran za
finančna sredstva za
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Pravočasnost in
kvaliteta pri izdaji
novih številk revij
Uspešno kandidiranje za
finančna sredstva
Izdaja čim večjega
števila kvalitetnih
monografij

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 5)
Proračun lokalnih
skupnosti (V –
Raziskovalna in
razvojna
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

raziskovalcev
Izdaja drugih publikacij
(Glasnik, učbeniki
idr.)

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

izdajo teh publikacij

dejavnost – 5)

Uredništvo in
izdajateljska
dejavnost

Drugo

Organizacija in izvedba
predstavitev
publikacij

Tabela 4.11.24.11.2-1: Znanstvene in strokovne monografije založbe UP FM in UP ZRS:
ZRS:
načrtovane izdaje v letu 2008
AVTOR

Mitja I. Tavčar
Viktorija Sulčič
Matjaž Novak
Roberto Biloslavo, ur.
Rok Strašek
Zvone Vodovnik, ur.
Andrej Bertoncelj
Katja Rašič, Mirko Markič
Kristijan Musek Lešnik
Roberto Biloslavo
Doris Gomezelj Omerzel
Darko Darovec
Ana Kralj
Matej Vranješ
Aleksej Kalc
Lenart Škof
Rado Pišot in Boštjan
Šimunič
Pišot, Mekjavić, Eiken (ur.)
Tanja Mljač

Polona Tratnik

NASLOV
ZALOŽBA UP FM
Management in organizacija: celostno snovanje
politike organizacije
S kombiniranim e-izobraževanjem do učinkovitega
e-izobraževanja na terciarnem nivoju?
Frontiers of real convergence of a transition
Economy
Management v 21 stoletju
Algebraični operatorji v neasociativnih praalgebrah
Pravni položaj managerjev
Prevzemi in združitve: model uravnoteženega
upravljanja ključnih dejavnikov uspeha
Inovativnost in uspešnost gospodarskih družb
Upravljanje zadovoljstva, zvestobe in vedenja
potrošnikov
Presoja fleksibilnosti politike organizacije z
uporabo mehkega semantičnega diferenciala
Poslovna uspešnost majhnih in srednjih podjetij
ZALOŽBA ANNALES (UP
(UP ZRS)
Knjiga Koprskega Kapitana Slovanov
Globalizacija, nacionalizem in migracije.
Arheologija procesov družbenega vključevanja in
izključevanja
Prostor, teritorij, kraj: produkcije lokalnosti v Trenti
in na Soči
Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju v luči
priseljenskih procesov
Spisi o sodobnem pragmatizmu

OBSEG
(STRANI)

480
208
196
192
156
208
192
128
192
80
144
(np)
(np)
(np)
(np)
(np)

Biomehanske karakteristike skeletnih mišic otroka

200

Vpliv simuliranja breztežnosti na človeka
Ameriška luč na Trstom - Vloga in pomen ameriške
veleposlanice v Rimu Clare Boothe Luce pri
reševanju tržaškega vprašanja med leti 1953 in
1954
Razumevanje konca umetnosti – od Hegla do
Danta

150
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(np)
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AVTOR
Neva Čebron
Jean Louis Schefer
Boris Kavur
Mitja Guštin
Alenka Tomaž
Mitja Guštin, Miloš Jevtič
(eds.)
Mitja Guštin (ed.)
Bučar – Miklavčič, Butinar,
Jakše, Bandelj, Podgornik,
Tomažič
Irena Šumi, Damir
Josipovič, Alenka Janko
Spreizer
Milan Bufon
Anton Gosar
Zalka Drglin, ur.
Ingrid Slavec Gradišnik et
al.
Milan Bufon
Ernest Ženko
1

OBSEG
(STRANI)

NASLOV
The Close Otherness
Les Eglises d'istrie. Cerkve Istre in Primorske
(prevod)
Ikonografija človeških prednikov
Koper-Ukmarjev trg
Venera iz Murske Sobote
The Eastern Celts. The Communities between Alps
and Black See
Novi arheološki podatki k zgodovini zgodnjega
srednjega veka med Jadranom in Panonijo

(np)

Sorte fig v Istri

(np)

Avtohtonost in ideologije primata (delovni naslov)

200

Prostorska preobrazba Slovenije in sosedstva on
vstopu v EU: Priložnost za obmejna območja.

300

1. Rojstna mašinerija. Sodobne porodne vednosti in
prakse na Slovenskem

(np)

Meje in obmejna območja: perspektive integracije
Kriza moderne avtonomije v znanosti in umetnosti

(np)
(np)
(np)
(np)
(np)
(np)

(np)
cca. 200

np = ni podatka

Tabela 4.11.2
4.11.2.11.2-2: Znanstvene in strokovne periodične
publikacije UP FM in UP ZRS:
ZRS: načrtovane izdaje v letu 2008
IME SERIJE
ŠTEVILO ZVEZKOV
OBSEG

ZALOŽBA

Managing Global Transitions

4

400 str.

UP FM

Management

4

400 str.

UP FM

Working Paper

4

96 str.

UP FM

Annales, Series historia et sociologija

2

102 a.p.

ANNALES

Annales, Series historia naturalis

2

66 a.p.

ANNALES

Acta Histriae

2

75 a.p.

ANNALES

Monitor

4

48 a.p.

ANNALES

1-2

50 a.p.

ANNALES

Annales Kineziologiae
Komentar:
Komentar:

UP FM. Založba UP FM bo tudi v letu 2008 povečevala število izdanih znanstvenih monografij in zvezkov
znanstvenih serijskih publikacij v primerjavi z učbeniki in drugimi publikacijami, ki jih izdaja v podporo
izobraževalnemu delu, vendar bo skupno število slednjih ostalo na približno enaki ravni.

155

UNIVERZA NA PRIMORSKEM: PROGRAM DELA ZA LETO 2008

4.11.2.2 Druga dejavnost članic

V nadaljevanju navajamo dejavnosti in posamične naloge iz programov dela članic UP:
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

UP FM
Usklajena promocijska
aktivnost

Izdaja promocijskih
publikacij/filmov

Brošuri za dodiplomski
in podiplomski študij
Brošura za mednarodno
šolo

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Brošura za vseživljenjsko
učenje
Predstavitvena zloženka
Usklajena promocijska
aktivnost

Oglaševanje v medijih

Oglaševanje v medijih

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Neprestano
informiranje javnosti

Informiranje javnosti
prek spleta in
medijev

Posodabljanje spletnih
strani

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Sporočila za medije
Novinarske konference
Odgovori na novinarska
vprašanja

Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno
javnostjo, študenti in
zaposlenimi

Organizacija dogodkov

Akademski ples

Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno
javnostjo, študenti in
zaposlenimi

Podpiranje organizacij in
mladostnikov v
lokalnem okolju

Manjši sponzorski in
donatorski prispevki

Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno
javnostjo, študenti in
zaposlenimi

Komunikacija z
diplomanti

Ustanovitev Alumni
kluba

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Utrjevanje odnosov s
poslovno in lokalno
javnostjo, študenti in
zaposlenimi

Komunikacija z
zaposlenimi

Navodila za zaposlene

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Športno-družabno
srečanje
Dnevi FM

Sodelovanje pri skupnih
projektih z lokalnim
okoljem

Intranet

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP FAMNIT
Popularizacija
matematike

Izvedba javnih
predavanj za srednje
in osnovne šole ter za
širšo javnost

Izvedba vsaj 3 predavanj

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Popularizacija
računalništva

Izvedba javnih
predavanj, delavnic,

Izvedba vsaj enega
tekmovanja, enega

Proračun RS (I –
Študijska
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

tekmovanj

javnega predavanja in
ene delavnice

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

dejavnost – 4a)

UP PEF
Oddajanje prostorov
fakultete v najem

Oddaja prostorov v
najem za organizacijo
seminarjev, konferenc
in druga predavanja

Oddaja prostorov v
najem

Dejavnost prinaša
neproračunska
sredstva

UP ZRS
Javnomnenjski center
UP ZRS (JMC):
Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Promocija dejavnosti
Centra za
raziskovanje javnega
mnenja in
pridobivanje novih
gospodarskih
subjektov k
sodelovanju

Izvedba javnomnenjskih
in drugih aplikativnih
raziskav

Drugo

Usklajevanje vsebin
sodelovanja z
obstoječimi naročniki

Izvedba javnomnenjskih
in drugih aplikativnih
raziskav

Drugo

Zaključitev delovanja
mreže EIC

Potrjena zaključna
poročila

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9, 13)

Usklajevanje vsebin
sodelovanja z
gospodarskimi
subjekti
Javnomnenjski center
UP ZRS (JMC):
Nadaljevanje
sodelovanja z
obstoječimi naročniki
Euro info center UP ZRS
(EIC):
Sodelovanje z
gospodarstvom

Evropski programi in
skladi
Euro info center UP ZRS
(EIC):
Sodelovanje z
gospodarstvom

Euro info center UP ZRS
(EIC):
Sodelovanje z
gospodarstvom

Euro info center UP ZRS
(EIC):
Sodelovanje z
gospodarstvom

Vzpostavitev delovanja
nove vseevropske
podporne mreže v
okviru konzorcija
Program za
konkurenčnost in
inovacije

Vzpostavitev
operativnega
delovanja konzorcija
in vseevropske
podjetniške podporne
mreže

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9, 13)

Nudenje podpornih
storitev na področju
poslovnega
sodelovanja in
internacionalizacije
podjetij

Izvedba podpornih
aktivnosti po
specificiranem planu
aktivnosti

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9, 13)

Nudenje podpornih
storitev na področju
inovacij in prenosa
tehnologij

Izvedba podpornih
aktivnosti po
specificiranem planu
aktivnosti

Evropski programi in
skladi

Evropski programi in
skladi
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Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9, 13)
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Evropski programi in
skladi
Euro info center UP ZRS
(EIC):
Sodelovanje z
gospodarstvom

Nudenje pomoči pri
vključevanju v
raziskovalno-razvojne
projekte EU

Izvedba podpornih
aktivnosti po
specificiranem planu
aktivnosti

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 9, 13)
Evropski programi in
skladi

Inštitut za dediščino
Sredozemlja (IDS):
Povečanje sodelovanja
z gospodarstvom

Arheološke zaščitne
raziskave za
komercialne
naročnike

Izvedba aplikativnih
raziskav

Drugo

Komentar:
UP FM. K uresničevanju dolgoročnih ciljev, poslanstva in vizije UP FM v veliki meri prispeva sodelovanje z
ožjim in širšim okoljem, v katerem fakulteta deluje. Ključne javnosti, v katere so usmerjene
komunikacijske aktivnosti, so potencialni študenti fakultete ter poslovna, lokalna in strokovna javnost
doma in na tujem. Poleg tega fakulteta skrbi tudi za nenehno komunikacijo s študenti in zaposlenimi.
Leta 2008 bo intenzivnost komuniciranja najvišja v času informativnih dni in razpisov v dodiplomske in
podiplomske študijske programe, v času poletne šole, na začetku študijskega leta in v času
tradicionalnih Dnevov UP FM.
Poleg tega velja posebej izpostaviti komunikacijske aktivnosti, vezane na promocijo vseživljenjskega
izobraževanja, mednarodno šolo, ki bo zaživela v študijskem letu 2008/09, in aktivnosti, vezane na
prenovo Servitskega samostana.
Leta 2008 bo UP FM v okviru sodelovanja z lokalnim okoljem že tretjič izvedla projekt Mladinsko
raziskovanje, za katerega je leta 2005 prvič sklenila pogodbo z vsemi tremi obalnimi občinami. Leta
2007 je zaživelo tudi sodelovanje z Gimnazijo Koper, ki redno razstavlja likovna dela svojih dijakov v
prostorih fakultete. Sodelovanje se bo nadaljevalo tudi leta 2008.
UP PEF poleg osnovne dejavnosti, to je izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela,
ne more izvajati drugih dejavnosti, ki so opredeljene v Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 83/2006), saj bi izvajanje teh nalog povzročilo potrebo po zaposlovanju dodatnega
nepedagoškega kadra. 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.

4.12 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
V tabeli prikazujemo investicije, ki jih UP načrtuje v letu 2008. Kot vrednost investicije je v letu 2008
izkazana načrtovana vrednost plačil dobaviteljem za izvedena dela oz. storitve ter nabavo opreme v
okviru investicijskega projekta.
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Tabela 4.12.1
4.12.1.1-1: Načrt izvedbe investicij za leto 2008

LETU 2008 V

EUR

EUR

LASTNI VIRI

INVESTICIJE V

KREDIT

VREDNOST
INVESTICIJE V

KONCESIJA

CELOTNA
VREDNOST

MVZT

OBJEKT

INVESTICIJA (KAJ
SE BO DELALO)

VIRI SREDSTEV PRI INVE
INVESTICIJI
V LETU 2008 (V EUR)

UP in UP
FHŠ

Sanacija
finančnega
stanja
Armerija,
investicije,
Foresterij
plačilo
a, Aneks
zamudnih
1, Titov
obresti
trg 4

7.824.624

3.756.434 2.058.690

0 1.697.744

UP Turistica

6.088.349

1.232.474

726.678

0

0

505.796

UP FM

Pridobitev
gradbenega
Novogradnja
dovoljenja,
UP FM
začetna
gradbena
dela

12.913.459

836.229

836.229

0

0

0

UP PEF

10.461.042

742.463

742.463

0

0

0

Pridobitev
gradbenega
dovoljenja,
začetna
gradbena
dela

5.284.853

1.198.206

0

0 1.198.206

0

Pridobitev
gradbenega
dovoljenja,
začetna
gradbena
dela

3.421.733

2.320.449

0

0 2.320.449

0

45.994.060 10.086.255 4.364.060

0 5.216.399

505.796

Zaključevanje
investicijeNovogradnja
odprava
Portorož
pomanjkljivo
sti, nabava
opreme

Pridobitev
gradbenega
Novogradnja
dovoljenja,
UP PEF
začetna
gradbena
dela
UP FAMNIT,
UP PINT,
UP ZRS,
UP ŠD,
UK UP
Kampus
Livade
Izola
UP ŠD

Skupaj
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Armerija Foresterija v Kopru
Investicija, katere cilj je bil zagotoviti ustrezne prostore za potrebe rektorata UP in UP FHŠ, je UP v letu
2007 zaključila. V letu 2008 predvidevamo finančno pokritje vseh še odprtih finančnih obveznosti v
okviru Investicijskega projekta Armerija Foresterija, Aneks 1. Iz tega naslova je skladno s predlogom, ki
ga je UP podalo pristojnemu ministrstvu, plačilo polovice odprtih obveznosti do dobaviteljev za izvedena
dela načrtovano iz proračunskih sredstev MVZT (1.476.300 EUR), polovica vrednosti te obveznosti pa bi
na podlagi omenjenega predloga UP poplačala z najemom kredita s poroštvom države. Kredit bi UP
odplačala v enkratnem znesku vključno s stroški obresti po triletnem moratoriju (skupno 1.697.744
EUR). Plačilo vseh obveznosti iz omenjenih virov načrtujemo do 30.6.2008.
UP sredstev za plačilo zamudnih obresti nima. Plačilo zamudnih obresti, za katere pričakujemo, da bodo
do plačila obveznosti dobaviteljem, dosegle vrednost 582.390,20 EUR, načrtujemo v celoti iz
proračunskih sredstev MVZT.
V letu 2007 je v mesecu decembru UP najela kredit na podlagi Zakona o poroštvu RS za obveznosti UP iz
naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (ZPUPSPP –
ZZPOUP, UL RS št. 29-1183/2006) v višini 975.485 EUR. Prve obračunane obresti so zapadle v mesecu
januarju 2008. Ker UP za odplačilo obresti ustreznih virov nima, v letu 2008 ne bo možno poravnati
obresti iz kredita za objekt Armerija Foresterija. Iz tega naslova bodo obveznosti za plačilo obresti iz
omenjenega kredita banki v letu 2008 neporavnane v skupni ocenjeni višini 47.592,91 EUR.
UP Turistica
V okviru investicije v novogradnjo Turistice bomo v letu 2008 nadaljevali z investiranjem v opremo
prostorov. Dejanska vrednost nabav v letu 2008 je ocenjena na 300.000 EUR. V to vrednost je všteta
nabava po razpisu male vrednosti za malo predavalnico ter javno naročilo velike vrednosti za opremo
ostalih prostorov šole (knjižnica, kovinska oprema, arhiv itd. – po razpisni specifikaciji). V letu 2007 je
bilo že izvedeno naročilo po sistemu zbiranja ponudb (javno naročilo male vrednosti) za opremo velike
predavalnice v višini 40.000 EUR.
V letu 2008 zaključujemo investicijo in odpravljamo razne pomanjkljivosti, dodatna dela oz.
dopolnjujemo dela tam, kjer popis del ni zajel vseh predvidenih del. Gre za urejanje okolice – zunanja
ureditev uvoza in dostopnih poti, dokončanje inštalacijskih in gradbenih del prostorov referata, recepcije,
potovalne agencije ter prostora za informatika ter za druga manjša dela v objektu. Ocenjena vrednost
teh posegov znaša 100.000 EUR in bo krita iz investicijske rezerve, ki jo finančno zagotavlja UP Turistica.
V letu 2008 načrtujemo še dokončno odplačilo gradbeno investicijskih del in ostalih del, ki so bila
izvedena v letu 2007 in sicer v skupni načrtovani višini 832.473,80 EUR. V glavnem bodo dela
financirana iz načrtovanih proračunskih sredstev MVZT (726.678 EUR), preostali del bo krit iz sredstev
članice UP Turistica (105.795,80 EUR).
V letu 2007 je v mesecu decembru UP za plačilo obveznosti za novogradnjo Portorož najela kredit na
podlagi ZPUPSPP v višini 1.870.209 EUR. Prve obračunane obresti so zapadle v mesecu januarju 2008.
Ker UP za odplačilo obresti ustreznih virov nima, v letu 2008 ne bo možno poravnati obresti iz kredita za
investicijski projekt Novogradnja Portorož. Iz tega naslova bodo obveznosti za plačilo obresti iz
omenjenega kredita banki v letu 2008 neporavnane v skupni ocenjeni višini 90.437,99 EUR.
Gradnja Študentskih domov v Kopru oz. kampusa SONCE v Kopru
V Viziji razvoja Univerze na Primorskem in Dolgoročnem investicijskem načrtu UP se predvideva
izgradnja novih bivalnih zmogljivosti - ŠD za UP (skladno z razvojem UP, bi do leta 2011 potrebovali cca
900 postelj). Med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Mestno občino Koper in UP
sta bili podpisani Pismi o nameri za sodelovanje pri izgradnji ŠD (april oz. oktober 2006), v katerih se je
MOK zavezala, da bo zagotovila komunalno opremljeno zemljišče za izgradnjo ŠD – 170 postelj
(investicija ministrstva) ter ŠD - 130 postelj (investicija UP) in sicer na območju ob kamionskem
terminalu.
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Izdelan je bil Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) za izgradnjo ŠD 170 postelj
(oktober 2006) in predan MVZT ter Dokument identifikacije investicijskega programa za izgradnjo ŠD
130 postelj (oktober 2006), ki ga je potrdil UO UP na seji dne 17.08.07.
Projektni svet za izgradnjo študentskih zmogljivosti v RS MVZT, je na podlagi sprejetega programa
izgradnje študentskih bivalnih zmogljivosti v RS v obdobju 2003-2009 po katerem, bi se študentski dom
moral graditi že v letih 2004-05, je sprejel sklep, da je izgradnja ŠD 170 postelj prioriteta številka ena in
zagotovljena sredstva v višini cca 5 mio EUR, pod pogojem, da občina zagotovi zemljišče.
Izdelan je bil tudi Poslovni načrt za izgradnjo 130 postelj (izdelala UP ŠD, seznanjeno MVZT), ki analizira
možnost in način financiranja izgradnje drugega stolpiča s strani UP.
Na sestankih s predstavniki Mestne občine Koper (MOK) v decembru 07 in januarju 08 je bilo, ob že
znani predpostavki, da je MOK širše območje ob kamionskem terminalu, na podlagi pisma o nameri,
namenila za vsebine in programe UP oz. potrebe razvoja UP ter predpostavki, da obstoječi prostorski akt
dopušča tudi predvidene novogradnje na tem območju (brez novelacij ali sprememb je dovoljena gradnja
objektov P+5), dogovorjeno, da bo MOK v namen izgradnje kampusa Sonce, ki bi poleg ŠD zajemal tudi
fakultete in druge prostore za delovanje UP, na eni od naslednjih sej OS brezplačno prenesla v last UP
komunalno opremljeno zemljišče v obsegu 4800 m2 za potrebe izgradnje dveh objektov za potrebe ŠD
(kot je navedeno že v pismu o nameri med UP in MOK) ter po sprejemu DIIP-ov za konkretne investicije
na UO (npr. PEF), tudi preostalo zemljišče ob kamionskem terminalu parc. št. 1567/33, ki v celoti meri
18.422 m2. MOK in UP bosta proučili tudi možnost izrabe oz. rezervacije oz. zemljišče, ki ga trenutno
zaseda kamionski terminal, za potrebe širitve programov UP.
V letošnjem letu bosta MOK in UP nadaljevali s postopki za pridobitev dokumentacije za izgradnjo ŠD –
170 in 130 postelj; Na podlagi temeljnih izhodišč za izdelavo projekta za izgradnjo obeh stolpičev za ŠD,
bo izbran projektant, istočasno pa se bo pripravila tudi druga potrebna dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Na podlagi Analize cen gradnje po lokacijah, ki jo je izdelalo podjetje Elmarkt d.o.o. (januar 2008), je
mogoče ugotoviti, da je cena izgradnje m2 novogradnje v Livadah v Izoli, bistveno nižja od cene v Kopru,
na predvideni lokaciji ob kamionskem terminalu, ker ta vključuje tudi ceno izgradnje nadomestnih
parkirišč ter parkirnih mest za potrebe kampusa. V Livadah v 1. fazi pa ni predvidena izgradnja garažne
hiše. Ceno m2 – GOI, je torej mogoče približati oz. izenačiti s ceno v Livadah, če se strošek izgradnje teh
parkirišč prenese na zasebnega investitorja, s katerim bi se sklenila pogodba na podlagi izhodišč javnozasebnega partnerstva za izgradnjo garažne hiše ter za trženje garaže oz. parkirnih mest.
Ko bodo znani vsi ključni elementi za izvedbo invsticije, bo pripravljen tudi finančni načrt investicije, ki bo
predložen v obravnavo in sprejem UO.
V letošnjem letu se načrtujejo stroški za pripravo projekta in ostale dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter stroški priprave gradbišča.
Investicija – novogradnja PEF v kampusu Sonce Koper
MOK, UP in PEF so 12.7.2006 podpisali pismo o nameri za izgradnjo objekta za potrebe PEF na
Muzejskem trgu v Kp. Na UP je bil avgusta 2007 potrjen DIIP za novogradnjo PEF na Muzejskem trgu.
Investicija je bila uvrščena tudi v potrjen Investicijski načrt (IN) UP obdobje 07-11.
Ker do začetka decembra 07, na tej lokaciji občina ni izvedla nobene predvidene aktivnosti glede
pričetka investicija prenese v kampus Livade.
Na pogovoru s predstavniki MOK v decembru 07 in januarju 08 je bilo dogovorjeno, da je na tržno
izredno zanimivi lokaciji Muzejski trg cena stavbne pravice visoka ter da MOK na tej isti lokaciji
predvideva izgradnjo podzemne garaže. Na območju te novogradnje, se tik pod površjem nahajajo
arheološka najdbišča. Vrednost Investicije torej zajema tudi raziskave Zavoda za spomeniško varstvo in
drugih pristojnih institucij, kar bistveno draži gradnjo in podaljšuje roke za izgradnjo PEF. MOK in UP sta
se dogovorili, da se kot primerna lokacija za izgradnjo PEF potrdi lokacija ob kamionskem terminalu –
kampus Sonce in da se v na podlagi tega spremeni že sprejeti DIIP. Navedeno je potrdil tudi UO UP na
seji 17. 1. 2008.
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V letošnjem letu se načrtujejo glede te investicije stroški za spremembo DIIP-a (le sprememba lokacije iz
Muzejskega trga v kampus Sonce), pripravo projekta in ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter stroški priprave gradbišča.
Investicija FM –lokacija Servitski samostan ali novogradnja v kampusu Sonce Koper
Objekt Servitski samostan je v upravljanju MVZT. UO UP je na seji avgusta 07 potrdil DIIP za to
investicijo – adaptacijo objekta, v kateri je zajet tudi Pionirski dom. Na sestanku vodstva FM in župana je
bilo ugotovljeno, da Pionirski dom ne more biti predmet te investicije. Zaradi navedenega je potrebno
ponovno pristopiti k spremembi DIIP-a in sicer v prvotni izvedbi, torej brez Pionirskega doma ter s
povečanimi površinami v prizidku samostana.
Na podlagi Analize cen gradnje po lokacijah, ki jo je izdelalo podjetje Elmarkt d.o.o., je mogoče ugotoviti,
da cena m2 adaptacije prostorov v Servitskem samostanu za potrebe FM bistveno odstopa od cene
novogradnje na drugi lokaciji tako v Livadah v Izoli, kot v Kopru na lokaciji ob kamionskem terminalu,
kjer je v ceno vključena tudi cena za izgradnjo nadomestnih parkirnih mest. Opozoriti je treba tudi na
dejstvo, da je pri adaptacijah spomenikov 1. kategorije težko predvideti stroške arheološki raziskav in
druge stroške spomeniškega varstva ter terminske plane, za njihovo izvedbo. Zato je smiselno proučiti
tudi drugo možno lokacijo za izvedbo novogradnje za potrebe MF in sicer ob kamionskem terminalu –
kampus Sonce, s čimer se strinja tudi MOK.
Ne glede na končno odločitev o lokaciji, se v letošnjem letu načrtujejo stroški za pripravo projekta in
ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter stroški priprave gradbišča.
Gradnja univerzitetnega kampusa Livade v Izoli
Lokacija univerzitetnega kampusa je predvidena v Livadah, v Občini Izola. Za kampus je predvideno
zemljišče velikost 33.105 m2 (komunalno opremljeno zemljišče v lasti UP v velikosti 9.999 m2 in
komunalno neopremljeno zemljišče na katerih je pridobljena stavbna pravica za 99 let v velikosti
23.106 m2, za katerega bo potrebno plačati za opremljanje približno 2.079.540 € - 90 €/m2). Postopek
vpisa pravic UP v zemljiško knjigo je v teku.
Na delu zemljišča, ki je v lasti UP je možna takojšnja gradnja, na drugem delu in na zemljišču, na
katerem ima UP samo stavbno pravico, pa je pred gradnjo potrebno spremeniti prostorske akte.
Postopki za spremembo zazidalnega načrta Livade so že v teku.
Za celotno zemljišče je bil izveden arhitekturni natečaj, ki ga je vodila arhitekturna zbornica. V okviru
natečaja je bil poleg same nagradne rešitve z rešitvijo izbran tudi projektant: Dekleva Gregorič arhitekti,
d.o.o.
Za kampus je bil narejen DIIP, ki ga je potrdil UO UP na seji dne 17.08.07. DIIP je bil posredovan tudi v
mnenje MVZT. Predstavniki tega ministrstva so sicer pozdravili idejo in zasnovo o kampusu (ki je tudi v
skladu s sprejetim Nacionalnim o visokem šolstvu), ustno pa so tudi posredovali pripombe, da DIIP ni
skladen z normativi MVZT (predavalniški kompleks, kabineti, laboratoriji in tudi študentske sobe). Zato je
potrebno – glede na navedene pripombe, pristopiti k spremembi DIIP-a čimprej, sicer ne bo mogoče
kandidirati na sredstva za financiranje te investicije iz proračuna RS.
DIIP predvideva več možnih načinov izvedbe investicije, vendar je v tem trenutku najsmiselnejša fazna
izvedba celotne investicije. Prva faza – investicija v izgradnjo enega stolpiča za potrebe CMK je v fazi
pridobivanja dokumentacije (gradbenega dovoljenja). Za dokumentacijo so pridobljena tudi že sredstva
iz INTERREG projekta Sigma: Inovativni sistemi za skupno upravljanje v kmetijskem sektorju in skupna
uporaba čezmejne mreže za kmetijsko-okoljsko monitoriranje. Tudi za nadaljevanje postopkov in
gradnje so predvidena evropska sredstva, ki naj bi jih za navedeno investicijo pridobili preko razpisov.
Poudariti velja, da je kampus dovolj velik, da bi se vanj lahko preselilo naravoslovje in tehnika (kar je
sicer predvideno tudi po že sprejetem DIIP-u), pa tudi katero drugo področje, saj je s svojim oddelčnim
ustrojem dovolj prožen (fleksibilen), da sprejme tudi druge stroke.
S projektanti Dekleva Gregorič, d.o.o., je na podlagi njihove zmage na arhitekturnem natečaju, Univerza
na Primorskem sklenila pogodbo o projektiranju celotnega kampusa, ki jim je hkrati zagotavljal
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projektiranje celotnega kampusa. Pogodba zagotavlja projektiranje celotnega kampusa, vrednost
pogodbe je 3.081.453,60€ (z DDV). Hkrati pogodba predvideva faznost investicije in za vsako fazo ločen
aneks, ki bo določal tudi vrednost projektiranja posamezne faze. Hkrati s pogodbo je bil podpisan prvi
aneks, ki predvideva pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za fazo I – CMK.
Vrednost aneksa je 79.999,20 € (z DDV).
V mesecu februarju 2008 se predvideva pridobitev gradbenega dovoljenja, pričetek gradnje pa je treba
predvideti takoj po odločitvi o odobritvi sredstev iz EU projektov –najverjetneje v maju 08. V letošnjem
letu se načrtujejo stroški za pričetek gradnje – predvidoma 1. gradbena faza.

4.12.2 Nakup opreme

Tabela 4.12.2
4.12.2-1: Načrt nakupa opreme za leto 2008

ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)
VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

MVZT

ARRS

DRUGO

REKTORAT UP
Vzpostavitev
informatizacije
univerze in
članic UP

61.328

61.328

0

0

1.

Oprema za
vzpostavitev
informatizacije
univerze

40.000

4.000

0

36.000

2

2.

Programska
Vzpostavitev
oprema za
informatizacije
vzpostavitev
univerze in
informatizacije
članic UP
UP
(računovodstvo,
kadrovska, ŠIS,
ŠD, podpora
raziskovalni
dejavnosti)

3

3.

Uvajanje
EDUROAM

Nadaljnja širitev
omrežja na UP

21.000

21.000

0

0

Infrastruktura za
avtentifikacijo
in avtorizacijo

Zmanjšanje števila
gesel potrebnih
za dostop do
storitev UP

20.000

20.000

0

0

Vzpostavitev
revizorija egradiv

Vzpostavljeno
podatkovno
skladišče za egradiva

20.000

20.000

0

0

Strežniška
računalniška
oprema

Vzdrževanje
obstoječe ter
dopolnjevanje in
zamenjava
iztrošene
opreme

16.000

16.000

0

0

1

4

5

6

4.

5.

6.
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7

8

ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)

7.

VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

Komunikacijska
oprema
(stikala, UPS,
klime)

Vzpostavitev
povezav na
kritičnih
segmentih
omrežja

Pohištvo

Sejna soba za
strokovne
službe rektorata
UP (Pretorska
palača)

8.

Skupaj

MVZT

ARRS

DRUGO

15.000

7.500

0

7.500

1.925

0

0

1.925

195.253

149.828

0

45.425

(glej komenar)

(glej komenar)

(glej komenar)

(glej komenar)

UP FHŠ
Programska
oprema

Pedagoška,
raziskovalna
oprema,
oprema
kabinetov in
strokovnih služb

3.500

0

0

3.500

Strojna oprema

Pedagoška,
raziskovalna
oprema,
oprema
kabinetov in
strokovnih služb

9.700

0

0

9.700

500

0

0

500

5.000

5.000

0

18.700

5.000
.000

0

13.700

1.

2.

Pohištvo
3.

Pedagoška oprema

Strojna oprema
Oprema za
namene IRD

4.

Skupaj
UP FM
1

1.

Nakup licenc

25.960

0

20.960

5.000

0

18.500

40.000

2.

Nakup
računalniške
strojne opreme

58.500

1

8.422

0

8.422

0

3.

Telekomunikacijsk
a oprema za
povečanje
hitrosti

2
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ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)
VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

MVZT

ARRS

DRUGO

delovanja
omrežja in
povezati dve
lokaciji

5.

Informacijsko
povezati dve
fizični lokaciji in
povečanje
pokritosti
brezžičnega
omrežja.

5.000

0

0

5.000

6.

Zamenjava
obrabljene
avdio vizualne
opreme

8.100

0

8.100

0

2

7.

Zamenjava
obrabljenega
fotokopirnega
stroja na IB

0

8.000

0

8.

Oprema za hlajenje
in ogrevanje –
klima naprave

8.000

2

15.000

0

15.000

0

2

9.

Nakup
pisarniškega
pohištva in
opreme

2

10.

Oprema za učilnice

10.000

0

10.000

0

151.560

0

99.077

52.483

1

1

Skupaj

12.578

0

10.095

2.483

UP FAMNIT

1

Računalniška
oprema

Računalniška
oprema
(računalniki za
pedagoško
dejavnost in
upravnoadministrativni
kader)

5.000

0

0

5.000

Oprema za
laboratorije

Nakup opreme za
laboratorijeprogram
morske
biologije

5.000

0

0

5.000

Nakup pohištva

Oprema kabinetov,
pisarn in učilnic

20.152

0

0

20.152

1.

2

2.

3

3.
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ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)
VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

Skupaj

MVZT

ARRS

DRUGO

30.152

0

0

30.152

18.500

0

0

18.500

2.500

0

0

2.500

18.250

0

3.000

15.250

5.000

0

0

5.000

3.000

41.250

UP PEF
1.

Oprema – šolska
učila, oprema
učilnic

Pedagoška oprema

1

3

2.

Oprema - drugo
pohištvo

Druga oprema

1

3.

Računalniška
oprema

Pedagoška,
raziskovalna in
druga oprema

2

4.

Drugo

Skupna raba

44.250
44.250

Skupaj
UP Turistica
Pedagoška oprema

17.100

0

0

17.100

1.

Oprema za
potrebe
izvajanja
študijskega
procesa

Uprava članice

17.000

0

0

17.000

1

2.

Oprema za
informacijsko
podporo
upravnim
nalogam
članice

0

43.900

22.000

3.

Računalniško
Raziskovalna
strojna oprema
oprema
in nakup licenc

65.900

1.

100.000

0

43.900

56.100

12.000

0

0

12.000

12.000

0

0

12.000

1

Skupaj
UP VŠZI
2

2.

Oprema za
histološki
laboratorij

Raziskovalna
oprema

Skupaj
UP ZRS
1

1.

Avtomobil

Službene poti

18.700

0

0

18.700

Genetske raziskave

20.000

0

10.000

10.000

2

2.

Sklop za
kvantitativno
določanje DNK
v muzejskih
vzorcih

3

3.

Aparat za

Meritev na terenu

27.900

0

20.925

6.975
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ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)
VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

MVZT

ARRS

DRUGO

merjenje
porabe kisika
4

4.

Vibracijska plošča

Raziskovalno
aplikativno delo

9.000

0

3.000

6.000

Zajem fizioloških
podatkov vadbe
in specifike
treninga

1.200

0

1.000

200

Raziskovalni
namen

2.000

0

0

2.000

23.900

0

10.075

13.825

102.700

0

45.000

57.700

5

5.

Sistem
spremljanja
srčno-žilne
vadbe

6

6.

Oprema za
telefonsko
anketiranje

7

7.

Računalniška
oprema

Administrativnoraziskovalni
namen

Skupaj
UP PINT
1

1.

Prenosniki

Raziskovalno delo

2.000

0

2.000

0

1

2.

Tiskalnik

Raziskovalno delo

1.000

0

1.000

0

1

3.

Strežniški sistem

Raziskovalno delo

5.000

0

0

5.000

20.000

0

20.000

0

4.

Merilec za
Raziskovalno delo
detekcijo plinov
v ozračju

10.180

0

10.180

0

5.

Prikazovalni
sistem za
posredovanje
podatkov
onesnaženosti
zraka širši
javnosti

38.180

0

33.180

5.000

10.930

0

0

10.930

1.

Zagotavljanje
ustreznih
bivalnih
pogojev,
nemoteno
izvajanje
dejavnosti,
boljše počutje
študentov pri
nastanitvi

5.661

0

0

8.287

2.

Oprema za pisarno Zagotavljanje
na Santorijevi
ustreznih
pogojev dela,

2

3

Raziskovalno delo

Skupaj
UP ŠD
Oprema za ŠD
Portorož
(Korotan)
1

2
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ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)
VREDNOST
OPREMA

NAMEN OPREME

OPREME V LETU

2008 V EUR

MVZT

ARRS

DRUGO

nemoteno
izvajanje
dejavnosti,
boljše počutje
študentov in
zaposlenih
Računalniška
oprema
3

3.

Dokup opreme oz.
zamenjava
dotrajane,
računalniške v
ŠD Portorož

Skupaj
Skupaj UP

946

0

0

1.946

17.537

0

0

20.537

710
710.332

154.
154.828

224.
224.157

334.
334.347

Komentar:
Rektorat UP.
UP. Pod zaporedno številko 2 (Programska oprema za vzpostavitev informatizacije univerze) ter
zaporedno številko 7 (Komunikacijska oprema) so v okviru drugih virov opredeljena sredstva članic.
Pod zaporednimi številkami od 3 do 5 (Uvajanje EDUROAM, Infrastruktura za aventifikacijo in
avtorizacijo ter Vzpostavitev revizorija e-gradiv) so kot vir opredeljeni razpisi MVZT.
UP FHŠ.
FHŠ. Glede na to, da je oprema združena v tri enakovredne sklope opreme, ni mogoče govoriti o
prioriteti posameznega sklopa opreme, ker je vsak zase relevanten za učinkovito delovanje in poslovanje
fakultete. Prioritete se potemtakem postavijo v okviru posameznega sklopa, v kolikor sredstev ne bo
toliko, kot je bilo načrtovano.
Na podlagi navodil strokovnih služb UP je oprema članice načrtovana v okviru FN UP 2008, ne glede na
to, UP FHŠ izkazuje zgoraj načrtovano opremo kot potrebno opremo za kakovostno izvedbo
pedagoškega procesa, pri čemer tudi ugotavlja, da je del načrtovane tehnične opreme iz leta 2007
izpadel iz takratne investicije v stavbe AF in Aneksa 1 zaradi pomanjkanja sredstev.
Poleg tega smo v Posebnem delu Finančnega načrta 2008 v postavki 4d2 IRD oprema načrtovali nakup
opreme v višini 5.000 EUR. Posebni del je usklajen s Splošnim delom Finančnega načrta 2008 v zvezi s
tem.
UP FM.
FM. Zaradi pogostih okvar v računalniški učilnici v Kopru treba zamenjati računalnike. Izdelana bo
GIGA bitna hrbtenica računalniškega omrežja z namenom pohitriti in izboljšati kvaliteto računalniškega
omrežja. Z laserskim signalom (Sight2Sigt) želi fakulteta povezati lokaciji Trg Brolo 12 in lokacijo
fakultete na Cankarjevi 5 v Kopru. S tem, ko bo izdelana 100M bitna povezava, bo zagotovljeno hitrejše
delovanje omrežja na lokaciji Trg Brolo 12, ki je predpogoj za izdelavo študentskega brezžičnega
omrežja – EDUROAM. Predvidena je tudi večja investicija v strežniško računalniško opremo zaradi potreb
NOVIS-a.
UP PEF.
PEF. Za leto 2008 je UP PEF planirala vse svoje racionalno odmerjene potrebe po nabavi nujne
opreme. V skladu z navodilom UP kot vir sredstev za nabave, vsaj v fazi priprave tega programa dela,
niso bila planirana sredstva Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ne glede na zgoraj
navedeno, to ne pomeni, da navedeni vir sredstev ne bi potrebovali, predvsem ob dejstvu, da bomo zelo
težko realizirali vse planirane nabave opreme. Tako bo v letu 2008 realiziranih toliko predvidenih nabav
opreme, kolikor bo na razpolago ustreznih virov. Ti pa bodo lahko proračunski ali pa drugi prihodki za
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izvajanje dejavnosti javne službe. Nabave opreme, ki v letu 2008 zaradi omejenih virov ne bodo
realizirane, bodo prenesene v leto 2009.

4.12.3 Investicijsko vzdrževanje

VREDNOST V

ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

Tabela 4.12.34.12.3-1: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2008

OPIS IN VRSTA DEL

VRI SREDSTEV V LETU 2008 (V
EUR)

LETU 2008 V

EUR

LASTNI

MVZT

VIRI

DRUGO

UP FHŠ
1.000

0

0

1.

Predelava prezračevalnega
sistema v veliki amfiteatrski
predavalnici*

1.000

1

4.500

0

0

2.

Izolacija strojnice in izdelava
protihrupne zaščite na 4.
nadstropju**

4.500

2

Skupaj

5.500

5.500

0

0

UP FM
1

1.

Zamenjava oken v veliki
predavalnici – III nadstropje

5.707

5.707

0

0

2

2.

Zamenjava vhodnih vrat v stavbo
in nadstrešek

3.820

3.820

0

0

3

3.

Adaptacija – obnovitev WC
ženski/moški – III nadstropje

21.225

21.225

0

0

4

4.

Preureditev tovornega dvigala v
osebno

28.430

28.430

0

0

Skupaj

59.182

59.182

0

0

Vzdrževanje računalniške učilnice

5.000

0

0 5.000

Skupaj

5.000

0

0 5.000

UP FAMNIT
1

1.

UP PEF
2

1.

Beljenje predavalnic in kabinetov

3.000

3.000

0

0

3

2.

Brušenje in lakiranje parketa v
predavalnicah in kabinetih

4.000

4.000

0

0

1

3.

Zamenjava oken in zunanjih vrat

32.500

32.500

0

0

4

4.

Sanacija drugega dela strešne
kritine

58.500

58.500

0

0

5.000

5.000

0

0

103.000

103.000

0

0

0 24.000

0

5
(sprotno nujno
vzdrževanje)

5.

Investicijsko vzdrževanje
računalniške opreme
Skupaj
UP VŠZI

1

1.

Menjava talnih oblog (tapison)
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ŠT. PRIORITETE

ZAP. ŠT.

VRI SREDSTEV V LETU 2008 (V
EUR)

2

2.

Servis kotlovnice

1.000

0

1.000

0

3

3.

Vzdrževanje laboratorija (vključno z
opremo)

3.615

2.615

1.000

0

2.615 26.000

0

VREDNOST V
OPIS IN VRSTA DEL

LETU 2008 V

EUR

Skupaj
Skupaj

LASTNI

MVZT

VIRI

DRUGO

(ARRS)
28.615

UP ZRS
0

0 2.000

1.

Ureditev Laboratorija v prostorih
Ortopedske bolnišnice Valdoltra
– obnovitev tal (linoleja)

2.000

1

1.500

0 1.500

2.

Vzdrževanje analitske opreme
Laboratorija za preizkušanje
oljčnega olja

3.000

2
3

3.

Garibaldijeva 18 - obnova strehe

7.000

7.000

0

0

5

4.

Garibaldijeva 1 – beljenje
prostorov

4.000

4.000

0

0

4

5.

Garibaldijeva 18 – zamenjava
oken

8.000

8.000

0

0

24.000

20.500

1.250

1.250

0

0

Skupaj

0 3.500

UP ŠD
-

1.

Tlakovanje poti in stopnic na
teraso

-

2.

Sanacija 11 tih kopalnic v A traktu

45.000

45.000

0

0

-

3.

Delna sanacija mini kuhinj
(zamenjava v celoti)

14.300

14.300

0

0

-

4.

Zamenjava in posodobitev
pohištva po sobah – delno

43.000

43.000

0

0

Skupaj

103.550

103.550

0

0

Skupaj UP

328.847

294.347 26.000 8.500

Komentar:
UP FM: V okviru investicijskega vzdrževanja načrtuje UP FM obnoviti dotrajane prostore na lokaciji
Cankarjeva 5.
Pri oceni stroškov montaže osebnega dvigala niso vračunana gradbena dela, katerih ocene vrednosti ni
mogoče pridobiti v kratkem času. Sicer pa je namen preureditve dvigala izključno zagotovitev možnosti
dostopa do velike predavalnice in sejne sobe invalidom.
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4.12.4 Drugo

1

2

1

VIRI SREDSTEV V LETU 2008 (V EUR)

ZAP. ŠT.

ŠT. PRIORITETE

Tabela 4.12.44.12.4-1: Načrt nakupa za leto 2008

VREDNOST
REDNOST V LETU
2008 V EUR

NAMEN

MVZT

LASTNI VIRI

DRUGO

UP Turistica
Turistica
15.000

0

15.000

0

Skupaj

15.000

0

15.000

0

1.

Nakup pohištva

UP ZRS
3.000

0

2.000

1.000

3.000

0

0

3.000

2.

Nakup hladilnih
skrinj in pohištva
za prostore
IKARUS
Skupaj

6.000

0

2.000

4.000

21.000

0

17.000

4.000

1.

Nakup avtomobila

Skupaj UP

5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA
KADROVSKA POLITIKA
5.1 KADROVSKA POLITIKA
5.1.1 Rektorat UP
V nadaljevanju navajamo dejavnosti in posamične naloge iz programov dela članic UP:
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Racionalnejše
koriščenje
strokovnega in
administrativnega
osebja za tekoče
izvajanje dejavnosti
oziroma za zapolnitev
kadrovsko
podhranjenih
strokovnih področij
(mobilnost

Podpisati sporazum oz.
dogovor z
dekani/direktorji
članic o mobilnosti
strokovnega kadra
znotraj univerze
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PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

Okrepiti skupne službe
univerze s kadrom, ki
delo opravlja na
članicah univerze

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

FINANCIRANJA

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

strokovnega kadra
znotraj univerze)
Začetek racionalizacije
delovnih procesov v
strokovnih in
administrativnih
službah univerze in
njenih članic

Vzpostavitev ustreznega
postopka priprave in
posredovanja
dokumentov na
rektorat univerze

Izvajanje delovnih
procesov po
predpisanih postopkih

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izvedba aktivnosti z
namenom
spremljanja in
povečanja
zadovoljstva
zaposlenih

Izvajanje rednih
sestankov, kolegijev
na vseh ravneh članic
in rektorata univerze
za učinkovit pretok
informacij

Ustvariti produktivno
delovno klimo,
nadgraditi znanje in
povečati učinek
pripadnosti
organizaciji

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Izvajanje rednih letnih
razgovorov z
zaposlenimi, tako na
članicah kot tudi na
rektoratu univerze
Metodološko
poenotenje in
specifikacija načina
izbire novih kadrov v
postopku izbire
delavcev ob
zaposlovanju, na
univerzi in članicah
univerze

Priprava ustreznih
navodil oz. pravil

Poenoteni izbirni
postopki na vseh
članicah univerze

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Vzpostavitev službe za
investicije

Objava javnega razpisa
za vodjo investicij

Zaposlitev strokovnjaka
s področja investicij

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Informatizacija
kadrovskega
področja, ki
vključuje
vzpostavitev skupne
programske
opreme za vodenje
kadrovske evidence
vseh zaposlenih

Aktivna vključitev
kadrovskih služb
članic in kadrovske
službe univerze

Vzpostavitev kadrovsko
informacijskega
sistema, tudi v
povezavi s finančnim
informacijskim
sistemom

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

5.1.2 Članice univerze
KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

FINANCIRANJA

UP FHŠ
Povečati število matično

Povečati pedagoške

67% redno matično
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Proračun RS (I –

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

zaposlenih
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

obveznosti
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev na
dodiplomskih
študijskih programih s
poudarkom na polnih
oziroma večinskih
(2/3 in več)
zaposlitvah
Povečati število matično
zaposlenih na
dodiplomskih
študijskih programih
za nedoločen čas

Pomlajevanje kadra

Nove izvolitve v naziv
asistentov in docentov
Spodbujanje
zaposlovanja
mlajšega
pedagoškega kadra
Spremljanje razvoja
mlajšega kadra s
strani predstojnikov
študijskih programov
in usmerjanje v študiju
Spodbujanje enovitega
prehoda na doktorski
študij visokošolskih
sodelavcev vpisanih
na magistrske
študijske programe
oziroma magistrov
znanosti k vpisu
doktorata znanosti

Povečati število
nepedagoškega kadra
skladno z
načrtovanim
povečanjem
pedagoške dejavnosti
– novi študijski
programi in novi
študenti

Zaposlitev dodatnega
knjižničarja
Po vrnitvi strokovnih
sodelavk s
porodniškega dopusta
vzpostaviti službo za
študijske zadeve in
okrepiti službo za
mednarodno
sodelovanje in razvoj
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zaposlenih za izvedbo
pedagoškega procesa
na dodiplomski ravni

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Študijska
dejavnost – 4a)

30% redno zaposlenih
za nedoločen čas
Večja vključenost
matično zaposlenih
učiteljev in sodelavcev
na drugih področjih
delovanja fakultete
(obštudijske
dejavnosti,
sodelovanje pri delu
organov in delovnih
teles fakultete oz.
univerze, promocija
fakultete, drugo)
Habilitacija dvanajstih
asistentov in
dvanajstih docentov

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Zaposlitev štirih
asistentov s krajšim
delovnim časom zaposlitev sedmih
docentov s krajšim
delovnim časom
En neposredni prehod
študenta na doktorski
študij, tri zaključeni
doktorati znanosti

Večja organiziranost
nove knjižnice
fakultete, oblikovana
strategija razvoja nove
knjižnice,
kakovostnejše in
številčnejše storitve
knjižnice
Učinkovitejša podpora
izvedbi študijskega
procesa

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Drugo

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

Uvedba informacijske
podpore skupnim
delovnim procesom
univerze in članic

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

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

Poenotenje in
poenostavitev
poslovanja (hitrejše in
bolj pregledno
posredovanje)

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Racionalizacija dela in
povečanje
učinkovitosti
strokovnih služb ter
uspešnosti vodenja

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

Razpisati ustrezno
število delovnih mest
in zaposlovati skladno
s politiko in cilji

Razpisati ustrezno
število delovnih mest
in zaposlovati skladno
s politiko in cilji

Zagotoviti visokošolskim
učiteljem in
sodelavcem (VU/VS)
60% delež plače iz
izobraževalne
dejavnosti in
ustvarjati možnost, da
si 40% zagotovijo iz
raziskovalne
dejavnosti

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1, 2,
3)

Zaposlitev 5 FTE – VU
(kombinirano delovno
mesto)

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1, 2,
3)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Povečati število
znanstvenih delavcev
in raziskovalcev

Prijava na razpise
raziskovalnih in
razvojnih projektov in
odzivanje na pobude
iz okolja (svetovalni
projekti)

Kombiniranje zaposlitev
z že zaposlenimi VU, 5
MR

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 4)

Nadomestitev upravnoadministrativnih
delavcev, ki jih po
prenehanju pogodbe
o zaposlitvi UP FM ni
zaposlila

Razpis prostih delovnih
mest

Zaposlitev 1 FT za
določen čas ter 4
nadomestnih
zaposlitev

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)

Napredovanje
zaposlenih

Realizacija
napredovanja

Napredovanje 26
zaposlenih

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost –1a2)

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
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KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

službe
Izobraževanje
zaposlenih

Sklenitev pogodb o
izobraževanju

Financiranje študija 31
zaposlenim

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

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

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Izpit iz varstva pri delu

Analiza trenutnega
stanja, vključujoč
nove zaposlene

Organizacija izpita v
sodelovanju z ZVD

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP FAMNIT
FAMNIT
Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Postopek zaposlitve na
UP FAMNIT vseh
učiteljev in asistentov
s področja
matematike ter
računalništva in
informatike, ki so
trenutno delno
zaposleni na UP PEF
in delno na UP
FAMNIT

Polna zaposlitev
učiteljev in asistentov
s področja
matematike ter
računalništva in
informatike, ki so
trenutno delno
zaposleni na UP PEF
in delno na UP
FAMNIT

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3,
5a, 5c)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
dodiplomskem
študijskem programu
Matematika, 1.
stopnja

Zaposlitev 3 docentov in
50% asistenta

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
dodiplomskem
študijskem programu
Računalništvo in
informatika, 1.
stopnja

Zaposlitev 3 docentov, 6
asistentov in 1
laboranta

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje

50% zaposlitev 4
docentov

Proračun RS (I –
Študijska
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laborantov

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

predmetov na
podiplomskih
študijskih programih
Matematične
znanosti, 2. in 3.
stopnja

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

dejavnost – 5a,
5c)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
podiplomskih
študijskih programih
Računalništvo in
informatika, 2. in 3.
stopnja

Zaposlitev 3 docentov in
1 asistenta

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5a,
5c)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
dodiplomskem
študijskem programu
Biodiverziteta, 1.
stopnja

Zaposlitev 2 rednih
profesorjev (skupaj v
obsegu 1,75), 4
docentov (skupaj v
obsegu 0,67) in 6
asistentov (skupaj v
obsegu 1,70)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
dodiplomskem
študijskem programu
Sredozemsko
kmetijstvo, 1. stopnja

Zaposlitev 1 rednega
profesorja (v obsegu
0,33), 5 docentov
(skupaj v obsegu
0,92) in 2 asistentov
(skupaj v obsegu
0,75)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
podiplomskem
študijskem programu
Sredozemsko
kmetijstvo, 2. stopnja

Zaposlitev 2 rednih
profesorjev (v obsegu
0,53), 11 docentov
(skupaj v obsegu
3,92) in 4 asistentov
(skupaj v obsegu
2,25)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5a,
5c)

Zaposlitev učiteljev,
asistentov in
laborantov

Razpis novih delovnih
mest za poučevanje
predmetov na
podiplomskem
študijskem programu
Varstvo narave, 2.
stopnja

Zaposlitev 3 rednih
profesorjev (skupaj v
obsegu 1,028), 2
izrednih profesorjev
(skupaj v obsegu
1,167), 7 docentov
(skupaj v obsegu 3) in
12 asistentov (skupaj
v obsegu 1,85)

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 5a,
5c)

Zaposlitev
administracije

Izvedba razpisov

Zaposlitev svetovalca
(100%), svetovalca za
mednarodne odnose
(100%), sistemskega
administratorja
(100%), poslovnega

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1-3,
5a, 5c)
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PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

tajnika (100%),
kadrovnika (50%),
referenta (100%),
knjižničarja (50%),
tajnika fakultete
(100%)
UP PEF
Povečanje števila redno
zaposlenih za poln
delovni čas in
zmanjšanje števila
zaposlenih za krajši
delovni čas od
polnega (predvsem za
dopolnilno delo) ter
števila prevzemnikov
dela na podlagi
podjemnih pogodb

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

Povečano število polno
zaposlenih
pedagoških delavcev

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Zmanjšano število
zaposlenih za delovni
čas krajši od polnega
in število sklenjenih
podjemnih pogodb

Rezultat tega
kratkoročnega
cilja je znižanje
porabe
proračunskih
sredstev

Zmanjševanje skupnega
števila zaposlenih
pedagoških delavcev
zaradi racionalizacije
poslovanja UP PEF na
področju
izobraževalne
dejavnosti

Izvedba postopkov
odpovedi pogodb o
zaposlitvi iz poslovnih
razlogov

Racionalnejše
poslovanje z manj
zaposlenega
pedagoškega kadra

Proračun RS
(I – Študijska
dejavnost – 1-4)

Povečanje števila
pedagoških delavcev,
vključenih v
znanstvenoraziskovalno delo

Prijava na posamezne
razpise za pridobitev
projektov, povezanih z
dejavnostjo fakultete

Dodelitev posameznih
projektov in razvijanje
novih znanj

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 1, 2,
3, 12)

Prekinitev pogodb o
zaposlitvi za določen
čas
Ne izvajanje postopkov
za sklenitev novih
pogodb o zaposlitvi

Rezultat tega
kratkoročnega
cilja je znižanje
porabe
proračunskih
sredstev

UP Turistica
Povečati število polno
redno zaposlenih
visokošolskih učiteljev
oz. povečati obseg
zaposlitve znotraj
polne zaposlitve

Povečati število polno
redno zaposlenih
nosilcev predmetov
študijskih programov
in njihove
obremenitve

Za 80% predmetov
dodiplomskih
študijskih programov
so nosilci polno redno
zaposleni

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)

Povečati število
doktorjev znanosti

Vzpodbujati asistente z
magisterijem in višje
predavatelje k
zaključku doktorskega
študija in zaposlitev 3
doktorjev znanosti (2
izrednih profesorjev in
1 asistenta z dr.)

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

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)
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PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

Povečati število
univerzitetnih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev zaradi
pričakovane
akreditacije
univerzitetnega
študijskega programa

Povečati število
univerzitetnih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev

4 – 5 novih
univerzitetnih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a)

Povečati število
raziskovalcev

Zaposliti nove mlajše
raziskovalce

8 novih raziskovalcev

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2, 6,
8)

(opomba: število novih
zaposlitev je odvisno
od realizacije
planiranih projektov)

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe
Zagotoviti usposabljanje
in izobraževanje
pedagoškim in
strokovnim
sodelavcem

Spodbujanje
usposabljanja in
izobraževanja

Zagotoviti vsaj 1
usposabljanje/
sodelavca

Informiranje o
možnostih
usposabljanja in
izobraževanja

Drugi prihodki za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP VŠZI
Nove zaposlitve
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev s področja
zdravstvene nege za
izvajanje
dodiplomskega
študija (prvič 3. letnik
Zdravstvene nege v
dislocirani enoti Nova
Gorica)

Zaposlitev 3 novih
predavateljev za
predvidenih 1,5 FTE, 1
višjega predavatelja
za predvidenih 0,5 FTE
in 1 izrednega
profesorja za
predvidenih 0,8 FTE

Izpeljava 3. letnika
dodiplomskega
študijskega programa
Zdravstvene nege v
dislocirani enoti v Novi
Gorici skladno z
razpisanim študijskim
programom

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
2a, 3a, 4a)

Nove zaposlitve
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev s področja
prehranskega
svetovanja za
izvajanje
dodiplomskega
študija (prvič 2. letnik
Prehranskega
svetovanja –
dietetike)

Zaposlitev 1 novega
asistenta za predviden
1 FTE, 1 novega
predavatelja za
predvidenih 0,5 FTE, 2
nova docenta za
predvidenih 2 FTE in 1
izrednega profesorja
za predvidenih 0,8 FTE

Izpeljava 2. letnika
dodiplomskega
študijskega programa
Prehranskega
svetovanja – dietetike
skladno z razpisanim
študijskim programom

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
2a, 3a, 4a)

Nove zaposlitve

Zaposlitev 3 novih

Izpeljava 1. letnika

Proračun RS (I –

178

KRATKOROČNI

IZVEDBENE NALOGE

PREDNOSTNI CILJI

V LETU 2008

visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev s področja
zdravstvene nege za
podiplomski študijski
program Zdravstvene
nege

docentov za
predvidenih 2 FTE, 2
nova izredna
profesorja za
predvidenih 2 FTE in 3
redne profesorje za
predvidenih 2 FTE

PRIČAKOVANI REZULTATI V
LETU 2008

PREDVIDENI VIRI

podiplomskega
študijskega programa
Zdravstvene nege

Študijska
dejavnost – 5a)

FINANCIRANJA

Povečevanje števila
mentoric v učnih
zavodih za izvedbo
kliničnih vaj

Podpis novih
(predvidoma 6)
krovnih pogodb z
učnimi zavodi in
angažiranje vsaj 20
novih mentoric za
izvedbo kliničnih vaj

Povečanje kakovosti
kliničnih vaj za
študente

Zaposlitev novega
nepedagoškega
osebja

Zaposlitev še 1
bibliotekarja in 1
samostojnega
strokovnega
sodelavca

Izboljšanje dela
strokovnih služb in
zmanjševanje
zaostankov pri delu

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
2a, 3a, 4a)

Angažiranje tujih
predavateljev za
podiplomski študijski
program Zdravstvene
nege

V oktobru, novembru in
decembru –
predavanja po
avtorski pogodbi

Izvedba podiplomskega
študija s področja
Zdravstvene nege s
priznanimi tujimi
predavatelji za
kakovosten
podiplomski študij

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 4a)

Povečevanje znanstveno
– raziskovalne
dejavnosti

Zaposlitev novih
raziskovalcev ali
povečano angažiranje
že obstoječega kadra
raziskovalcev

Prijava novih projektov
ter dokončanje
obstoječih projektov

Proračun RS (V
Raziskovalna
dejavnost – 2, 3)

Povečevanje števila
raziskovalcev izmed
obstoječih kadrov
zaradi preoblikovanja
v fakulteto

Prevedbe nazivov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev v
raziskovalne nazive

Povečana masa
raziskovalcev zaradi
povečevanja možnosti
pridobivanja in
prijavljanja projektov

Ni finančnih
posledic

Povečanje možnosti
izbire opravljanja
kliničnih vaj in
zagotavljanje
zadostnega števila
mentoric na
predvideno število
študentov v skupini

Proračun RS (I –
Študijska
dejavnost – 1a,
2a, 3a, 4a)

UP ZRS
Povečanje števila
raziskovalcev v okviru
pridobljenih
raziskovalnih
projektov, in sicer v
obsegu raziskovalnih
ur, ki bodo odobrene
za čas trajanja
projektov

Izpopolnitev prostih
delovnih mest glede
na pridobljene
raziskovalne projekte
v okviru posameznih
inštitutov
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Povečanje števila redno
zaposlenih
raziskovalcev in
zmanjšanje števila
raziskovalcev, ki so
zaposleni dopolnilno

Povečanje števila polno
redno zaposlenih
raziskovalcev –
nosilcev raziskovalnih
programov in
projektov

Povečanje števila
matičnih in redno
zaposlenih
raziskovalcev
povečuje pripadnost
zaposlenih in
kakovost
opravljenega
raziskovalnega dela

Proračun RS (V
Raziskovalna
dejavnost – 2, 3,
4)

Povečanje števila
nepedagoškega kadra
skladno s povečanjem
raziskovalne
dejavnosti

Povečanje števila
zaposlenih strokovnih
sodelavcev v upravi
UP ZRS

Ažurna izvedba vseh
nalog v okviru
delovnega procesa

Proračun RS (V
Raziskovalna
dejavnost – 10)

Rast knjižničarske
dejavnosti

Povečati število redno
zaposlenih in ustrezno
izobraženih
bibliotekarjev

Približevanje normam, ki
jih za visokošolsko
knjižnico predvideva
zakonodaja

Proračun RS (V
Raziskovalna
dejavnost – 10)

FINANCIRANJA

Povečanje obsega in
kakovosti storitev
knjižnice
Izboljšanje izvajanja
mednarodnih raziskav

Povečanje števila redno
zaposlenih
raziskovalcev in
strokovnih delavcev

Potrditev poročil
zaključenih
mednarodnih
projektov

Evropski programi in
skladi

UP PINT
Vzpostavitev
naravoslovne in
tehnične knjižnice UP
v sodelovanju z UP
FAMNIT

Zaposlitev knjižničarja

Kvalitetnejši pogoji dela
raziskovalcev

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 10)

Povečanje števila
raziskovalcev s pogoji
za vodenje projektov,
povečanje uspešnosti
prijav na nacionalnih
in mednarodnih
razpisih

Zaposlitev dodatnih
raziskovalcev za delo
na projektih

Dvig raziskovalne ravni
Povečanje obsega
raziskovalnega dela

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2, 3,
4, 9)

Integracija znanstvenoraziskovalnega in
pedagoškega dela

Delna zaposlitev samo
pedagoško
obremenjenih na UP
FAMNIT

Vsi raziskovalci na UP
PINT imajo tudi delno
pedagoško
obremenitev

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2)
Drugo

Informatizacija UP PINT
in pomoč pri
informatizaciji UP

Zaposlitev sistemskega
inženirja
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FAMNIT

potrebe UP PINT
(raziskovalno delo,
uprava) in UP FAMNIT
(izobraževalno delo,
uprava)

Izboljšanje storitev
uprave

Zaposlitev delavca v
upravi

Ažurnejše delo uprave

PREDVIDENI VIRI
FINANCIRANJA

dejavnost – 2)
Drugo

Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost – 2)
Drugo

UP ŠD
Zaposlenim delavcem
omogočiti osebnostni
in strokovni razvoj

Prijava na seminarje,
tečaje, predavanja,
delavnice

Večja učinkovitost dela

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 1 ,2)
Drugo

Zaposliti delavca
(vzdrževalec)

Objava javnega razpisa,
izbor, zaposlitev

Večja učinkovitost dela

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 1 ,2)
Drugo

Zaposliti direktorja

Objava javnega razpisa,
izbor, zaposlitev

Razvoj članice

Proračun RS (VIII –
Študentski
domovi – 1 ,2)
Drugo

Tabela 5-1: Izvolitve v nazive v letu 2008
ŠTEVILO ZAPOSLENIH,
KI JIM BO V LETU

NAZIV

2008 POTEKLA
IZVOLITEV V NAZIV

NAČRTOVANO ŠTEVILO
IZVOLITEV V NAZIV V
LETU 2008

Redni profesor

/

5

Znanstveni svetnik

/

8

Izredni profesor

4

23

Višji znanstveni sodelavec

2

13

Docent

24

29

Znanstveni sodelavec

6

19

Lektor

5

4

Višji predavatelj

4

9

Predavatelj

7

8

Asistent (pedagoški naziv)

25

23

Učitelj veščin

/

/

Strokovni svetnik

/

1

Višji strokovni sodelavec

/

1
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ŠTEVILO ZAPOSLENIH,

NAČRTOVANO ŠTEVILO

KI JIM BO V LETU

NAZIV

IZVOLITEV V NAZIV V

2008 POTEKLA

LETU 2008

IZVOLITEV V NAZIV

Strokovni sodelavec

/

31

Bibliotekar

/

2

Asistent z doktoratom

3

10

Asistent z magisterijem

7

12

Višji raziskovalno-razvojni asistent

/

1

Asistent (znanstveno-raziskovalni)

12

25

Strokovni sodelavec v humanistiki

2

/

Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki

/

2

Raziskovalno-razvojni asistent

1

/

1

11

45

TEČAJI

KRAJŠA USPOSABLJANJA IN

STROKOVNO

15

USPOSABLJANJE

NA OSMI RAVNI

PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE

4

NA SEDMI RAVNI

1

PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE

PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE
NA PODRAVNI 6/2

Skupaj

PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE
NA PODRAVNI 6/1

OPIS

NA PETI RAVNI

PRIDOBIVANJE IZOBRAZBE

Tabela 5-2: Števil
Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih,
ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008
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Tabela 5-3: Števio visokošolskih
visokošolskih učitejev, sodelavcev, raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali
in izpopolnjevali v letu 2008
PRIDOBIVANJE
OPIS

IZOBRAZBE NA
OSMI RAVNI

Skupaj

STROKOVNO
USPOSABLJANJE

100

144

KRAJŠA
USPOSABLJANJA

SOBOTNO LETO

IN TEČAJI

181

2

Tabela 5-4: Število registriranih raziskovalcev
ŠTEVILO REGISTRIRANIH
ŠT. VSEH VISOKOŠOLSKIH
STANJE/NAČRT

RAZISKOVALCEV

UČITELJEV, VISOKOŠOLSKIH

OD TEGA S

SODELAVCEV, RAZISKOVALCEV

STATUSOM

IN STROKOVNIH SODELAVCEV

VSI

MLADEGA
RAZISKOVALCA

Stanje 31. 12. 2007

511

364

30

Načrt 31. 12. 2008

687

520

41
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Tabela 5-5: Podatki o izvajalcih študijskih programov

OCENA
07/08

OCENA
08/09

144

10

18

20

10

15

16

Število zaposlenih, ki
študijske programe izvajajo
na podlagi avtorskih ali
drugih pogodb

80

53

57

14

26

18

24

15

16

STANJE

OCENA
08/09

06/07

OCENA
07/08

06/07

128

STANJE

126

STANJE

OCENA
08/09

TRETJA STOPNJA2

OCENA
07/08

DRUGA STOPNJA1

Število zunanjih pogodbenih
izvajalcev za izvedbo
študijskih programov

IZVAJALCI

06/07

PRVA STOPNJA1

Prva in druga stopnja: upoštevajo se vsi dodiplomski študijski programi in novi študijski programi druge stopnje.
Tretja stopnja: upoštevajo se študijski programi, po katerih se pridobi strokovni naslov specialist ali znanstveni
naslov magister znanosti oz. doktor znanosti.

1

2
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5.2 KADROVSKI NAČRT
Glej prilogo 7.3.

184

6 FINANČNI NAČRT
Finančni načrt je priložen v samostojni prilogi.

185

7

PRILOGE

186

7.1 UNIVERZA V ŠTEVILKAH
7.1.1 Izobraževalna dejavnost
Tabela 7.1.1
7.1.1-1: Število dosedanjih študijskih programov (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004),
ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009
Dosedanji študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni
programi
programi

Visokošolski
strokovni
programi

Doktorski
programi

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

študijsko leto
2007/08

za študijsko
študijsko
leto
2008/09

za študijsko
leto
2007/08

za študijsko
leto
2008/09

za študijsko
leto
2007/08

za
študijsko
leto
2008/09

Univerzitetni
programi

Univerzitetni
programi

Specialistični
programi za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

UP FHŠ1

0

0

4

4

0

0

3

3

3

3

Geografija kontaktnih
prostorov (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Kulturni študiji in
antropologija (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Zgodovina (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Slovenistika (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Geografija kontaktnih
prostorov (MAG)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Geografija kontaktnih
prostorov (DR)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Zgodovina Evrope in
Sredozemlja (MAG)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Zgodovina Evrope in
Sredozemlja (DR)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
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Dosedanji študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni
programi
programi

Visokošolski
strokovni
programi

Doktorski
programi

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

študijsko leto
2007/08

za študijsko
študijsko
leto
2008/09

za študijsko
leto
2007/08

za študijsko
leto
2008/09

za študijsko
leto
2007/08

za
študijsko
leto
2008/09

Univerzitetni
programi

Univerzitetni
programi

Specialistični
programi za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

Filozofija in teorija
vizualne kulture (MAG)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

Filozofija in teorija
vizualne kulture (DR)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

UP FM

1

1

0

0

2

2

1

1

1

1

Management

(VS)2

1

1

-

-

-

-

-

-

Management (SPEC)

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Management (MAG)

-

-

-

-

-

-

1

1

Management (DR)

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Management v
izobraževanju (SPEC)

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

UP PEF
PEF

1

1

2

2

0

0

0

0

0

0

Predšolska vzgoja (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Razredni pouk (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Matematika in
računalništvo (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

UP Turistica

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Hotelirstvo in turizem
(VS)2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Zdravstvena nega (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

4

4

6

6

2

2

4

4

4

4
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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

Pojasnila k tabeli 7.1.1-1:
UP FHŠ bo v študijskem letu 2008/2009 stare študijske programe izvajala le v višjih letnikih, in sicer program Kulturni študiji in antropologija od 3. letnika dalje; programe Geografija
kontaktnih prostorov, Slovenistika in zgodovina pa od od 2. letnika dalje.
2 UP FM visokošolskega študijskega programa Management ne razpisuje več; v študijskem letu 2007/2008 so študenti (absolventi) vpisanli le v absolventski staž in opravljajo zaostale
obveznosti.
2 UP Turistica izvaja študijski program v študijskem letu 2007/08 v višjih letnikih (2. in 3 letnik), v študijskem letu 2008/09 pa bo program izvajala še v 3. letniku.
1

Tabela 7.1.17.1.1-2: Število novih in prenovljenih
prenovljenih študijskih programov (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),
ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2007/2008, in načrt za študijsko leto 2008/2009
Novi in prenovljeni študijski programi
Visokošolski
strokovni
študijski
programi
programi 1.
stopnje za

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

UP FHŠ1

0

Kulturni študiji in antropologija (UN)

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

0

-

Kulturni študiji in antropologija (MAG)

študijsko leto
2008/09
2008/09

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2008/09

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2008/09

7

8

3

0

0

0

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Geografija (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Zgodovina (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Italijanistika (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Slovenistika (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Filozofija(UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Dediščina Evrope in Sredozemlja (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Članica
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Novi in prenovljeni študijski programi
Visokošolski
strokovni
študijski
programi
programi 1.
stopnje za

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

Medijski študiji (UN)

-

Arheološka dediščina Sredozemlja (MAG)

-

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09
2008/09

-

-

-

-

-

-

UP FM

1

Management (VS)

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2008/09

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

0

0

0

0

1

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

Ekonomija za management (MAG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Management in organizacija (MAG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Management tehnologij (MAG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Management poslovne informatike (MAG)

-

-

-

-

-

-

-

-

Članica

Umetnostnozgodovinska
dediščina Sredozemlja (MAG)

Management (UN)

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2008/09

Ekonomija in finance (MAG)

-

-

-

-

-

-

Management (MAG)

-

-

-

-

-

-

-

-

UP PEF

0

0

0

0

0

0

0

0

UP FAMNIT

0

0

2

4

3

7

2

2

Matematika (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Računalništvo in informatika (UN)

-

-

1

1

-

-

-

-

Sredozemsko kmetijstvo (UN)

-

-

-

1

-

-

-

-

Bidoiverziteta (UN)

-

-

-

1

-

-

-

-

Sredozemsko kmetijstvo (MAG)

-

-

-

-

-

1

-

-

Varstvo narave (MAG)

-

-

-

-

-

1

-

-
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Novi in prenovljeni študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni
študijski
programi
programi 1.
stopnje za

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za

študijsko leto
2007/08

študijsko leto
2008/09
2008/09

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2008/09

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2007/08

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2008/09

Računalništvo in informatika (MAG)

-

-

-

-

1

1

-

-

Matematične znanosti (MAG)

-

-

-

-

1

1

-

-

Računalništvo in informatika (DR)

-

-

-

-

-

-

1

1

Matematične znanosti (DR)

-

-

-

-

-

-

1

1

Morska biologija (MAG)

-

-

-

-

1

1

-

-

Varstvo narave (MAG)

-

-

-

-

-

1

-

-

Sredozemsko kmetijstvo (MAG)

-

-

-

-

-

1

-

-

UP Turistica

3

3

0

1

1

1

0

0

Poslovni sistemi v turizmu (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

Management turističnih destinacij (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

Mediacija v turizmu (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

Turizem (UN)

-

-

-

1

-

-

-

-

Turizem (MAG)

-

-

-

-

1

1

-

-

UP VŠZI

1

1

0

0

0

1

0

0

Prehransko svetovanje – dietetika (VS)

1

1

-

-

-

-

-

-

Zdravstvena nega (MAG)

-

-

-

-

-

1

-

-

SKUPAJ

5

5

10

14

7

9

2

2

Pojasnila k tabeli 7.1.1-2:
UP FHŠ ima akreditiranih 5 študijskih programov 2. stopnje, vendar se študijska programa Filozofija in Zgodovina v študijskem letu 2007/2008 ne izvajata. Fakulteta v
študijskem letu 2008/2009 ne namerava razpisati študijskih programov 2. stopnje, tako da bodo v te programe vpisani le še absolventi. Fakulteta bo študijske programe 2.
stopnje razpisala, ko bod študenti na študijskih programih 1. stopnje UP FHŠ zaključili študij .

1
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Tabela 7.1.17.1.1-3: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2007/2008
in načrt za študijsko leto 2008/2009

Članica

Število programov
Število programov
za izpopolnjevane v za izpopolnjevane
izpopolnjevane v
študijskem letu
študijskem letu
2007/08
2008/09

Število študentov
Število študentov
v programih za
v programih za
izpopolnjevanje v
izpopolnjevanje
študijskem letu
2007/08
2008/09

UP FM

0

19

0

190 - 285

Osnove poslovanja podjetja (DP)

-

1

-

10 - 15

Poslovanje podjetja (DP)

-

1

-

10 - 15

Poslovna informatika (DP)

-

2

-

10 - 15/program

Pravo (DP)

-

2

-

10 - 15/program

Ekonomija (DP)

-

2

-

10 - 15/program

Management kadrov (DP)

-

1

-

10-15

Tuji poslovni jeziki (DP)

-

1

-

10-15

Management (DP)

-

1

-

10-15

Management izobraževanja (DP)

-

1

-

10-15

Management nepridobitnih organizacij (DP)

-

1

-

10-15

Mednarodno poslovanje (DP)

-

1

-

10-15

Uvod v ekonomijo, pravo in management (DP)

-

1

-

10-15

Sociološke in psihološke teme za managerje (DP)

-

1

-

10-15

Temeljne vsebine marketinga (DP)

-

1

-

10-15

Sodobni koncepti marketinga (DP)

-

1

-

10-15

Temeljne vsebine managementa v izobraževanju (PI)

-

1

-

10-15

UP FAMNIT

0

10

0

50

Finančna matematika (DP)

-

1

-

5

Kriptografija (DP)

-

1

-

5
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Članica

Število programov
Število programov
za izpopolnjevane v za izpopolnjevane
izpopolnjevane v
študijskem letu
študijskem letu
2007/08
2008/09

Število študentov
Število študentov
v programih za
v programih za
izpopolnjevanje v
izpopolnjevanje
študijskem letu
2007/08
2008/09

Statistika (DP)

-

1

-

5

Programer (DP)

-

1

-

5

Sistemski administrator (DP)

-

1

-

5

Jezikovne tehnologije (DP)

-

1

-

5

Administrator IKT podprtega izobraževanja (DP)

-

1

-

5

Računalniško informacijski varnostnik (DP)

-

1

-

5

Računsko intenzivne metode in aplikacije (DP)

-

1

-

5

Oblikovalec IKT podprtega izobraževanja (DP)

-

1

-

5

UP PEF

2

4

71

160

Pedagoško in andragoško izobraževanje (PI)

1

1

26

40

Poučevanje predmeta naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne
OŠ(PI)1

-

1

-

45

Pedagoška izobrazba za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok (PI)

-

1

-

30

Izpopolnjevanje učiteljev in učiteljic razrednega pouka za poučevanje
italijanskega jezika (1., 2. in 3 del) (PI)

1

1

15/del programa

15/del programa

UP Turistica

0

3

-

75

Turistični management (DP)

-

1

-

30

Management turističnih destinacij (DP)

-

1

-

30

(PI)1

-

1

-

15

UP VŠZI

0

1

-

50

Temeljne vsebine iz nadzora okužb (DP)

-

12

-

502

Temeljne vsebine iz organiziranja in vodenja (DP)

-

12

-

502

SKUPAJ

2

37

71

525
525 - 620

Animacija v turizmu in hoteliristvu
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Legenda za vrsto programa vseživljenjskega učenja:
PI – program za izpopolnjevanje (33.a člen ZviS)
DP – del akreditiranega študijskega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS)
Pojasnila k tabeli 7.1.1-3:
1
2

UP TURISTICA: Program za izpopolnjevanje je v postopku akreditacije. Razpisan bo v primeru, da bo UP zanj pravočasno pridobila soglasje Sveta RS za visoko šolstvo.
UP VŠZI načrtuje izvajanje enega od delov magistrskega študijskega programa 2. stopnje Zdravstvena nega, ki je še v postopku akreditacije.

Tabela 7.1.17.1.1-4: Število vpisanih študentov v dosedanje študijske programe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009
Dosedanji študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi

Izredni
študij

08/09

Izredni
študij
07/08

-

-

1

-1

-

-

UP PEF

136

UP Turistica

Redni
študij
07/08
UP FHŠ

-

UP FM

-1

UP FAMNIT

Redni
študij

Visokošolski
strokovni študijski
programi

Univerzitetni
študijski programi

08/09

Redni
študij
07/08

-

Redni
študij

Univerzitetni
študijski programi
Izredni
študij

08/09

Izredni
študij
07/08

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski programi

Doktorski
študijski programi
Štud.
leto

08/09

Štud.
leto
07/08

Štud.
leto
08/09

Štud.
leto
07/08

Štud.
leto
08/09

07/08

Štud.
leto
08/09

314

187

12

8

-

-

56

75

37

42

1

-

-

-

-

266

400

368

600

35

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155

126

150

252

270

-

45

-

-

-

-

-

-

244

120

421

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

278

323

119

133

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

658

598

666

483

566

457

12

53

266

400

424

675

72

102

-

-

Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.
Pojasnila k tabeli 7.1.1-4:
1 UP FM visokošolskega študijskega programa Management ne razpisuje več; v študijskem letu 2007/08 so študenti vpisani le absolventi in opravljajo zaostale obveznosti. Prav tako
bodo absolventi vpisani tudi v študijskem letu 2008/09.

194

Tabela 7.1.17.1.1-5: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene
prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004)
po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009
Novi in prenovljeni študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje

Izredni
študij

08/09

Izredni
študij
07/08

-

-

462

UP FAMNIT
UP PEF

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje

Izredni
študij

08/09

346

661

480

212

-

-

-

-

186

200

UP VŠZI

35

SKUPAJ

683

UP FHŠ
UP FM

UP Turistica

Študijski
programi 2.
stopnje

Študijski
programi 3.
stopnje

Izredni
študij

Štud.
leto

08/09

08/09

07/08

Štud.
leto
08/09

24

1

-

-

-

-

300

-

-

-

-

-

-

-

-

32

105

-

-

9

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

40

44

50

79

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

30

-

-

980

629

1.191

154

370

100

156

99

110

9

20

08/09

Redni
študij
07/08

08/09

-

-

-

30

380

557

280

154

-

-

71

210

-

-

-

269

500

65

-

645

826

Opomba: Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.
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Redni
študij

Študijski
programi 2.
stopnje
Izredni
študij
07/08

Redni
študij
07/08

Redni
študij

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje
Izredni
študij
07/08

Redni
Redni
študij
07/08

Redni
študij

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje

Tabela 7.1.17.1.1-6: Število diplomantov, ki so končali dosedanje študijske
študijske programe,
po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008
Dosedanji študijski programi

Članica

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij

Univerzitetni
programi – redni
študij

Univerzitetni
Univerzitetni
programi –
izredni študij

Specialistični
programi

Magistrski
programi

Doktorski
programi

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

UP FHŠ

-

-

-

-

24

40

-

-

-

-

-

8

2

15

UP FM

42

30

53

35

-

-

-

-

192

165

17

30

1

3

UP PEF

26

30

18

45

38

45

-

-

-

-

-

-

-

-

UP Turistica

72

80

155

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

26

45

9

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SKUPAJ

166

185

235

240

62

85

0

0

192

165

17

38

3

18
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Tabela 7.1.17.1.1-7: Število diplomantov, ki so končali nove in prenovljene študijske programe,
po vrsti študijskega programa v letu 2007 in načrt za leto 2008
Novi in prenovljeni študijski programi

Članica

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

Študijski programi
2. stopnje
stopnje – redni
študij

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

Leto
2007

Leto
2008

UP FHŠ

-

-

-

-

-

-

-

-

2

21

UP FM

18

30

32

40

20

30

182

100

-

-

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UP PEF

-

-

-

-

-

-

-

-

UP Turistica

-

-

-

-

-

-

-

UP VŠZI

-

-

-

-

-

SKUPAJ

18

30

32

40

20

Leto
2007

Leto
2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

5

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182

100

6

31

5

15

0

0
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Leto
2007

Študijski programi
3. stopnje

Leto
2008

30

Študijski
programi 2.
stopnje – izredni
študij

Tabela 7.1.17.1.1-8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2007/2008
in načrt za študijsko leto 2008/2009

Študijska skupina

Število
uvrščenih
članic1

Št. študentov rednega
dodiplomskega študija
po študijskih
študijskih programih

Št. diplomantov
rednega
dodiplomskega
študija po študijskih
programih3

Št. študentov 2. stopnje
rednega študija po novih
študijskih programih

Št. diplomantov 2.
stopnje rednega
študija po novih
študijskih programih

Študijsko
leto
2007/08
2007/08

Študijsko
leto
2008/09

Leto
2007

Leto
2008

Študijsko
leto
2007/082

Študijsko
leto
2008/09

Leto
2007

Leto
2008

1. skupina

1

674

660

80

90

-

-

-

-

2. skupina

4

1.791

2.021

188

240

68

51

6

31

3. skupina

1

71

210

-

-

32

105

-

-

4. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. skupina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Opomba: Pri podatkih za študijsko leto 2007/08 so upoštevani prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov, pri podatkih za 2008/09 pa načrtovano
število vseh vpisanih študentov.
Pojasnila k tabeli 7.1.1.-8:
1
2

3

UP FM je uvrščena v 1. študijsko skupino, UP FAMNIT v 3. študijsko skupino, vse ostale članice pa so v 2. študijski skupini.
Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljalci, brez absolventov.

Upoštevani so študenti oz. diplomanti dosedanjih študijskih programov ter prenovljenih študijskih programov 1. stopnje.

198

Tabela 7.1.17.1.1-9: Kazalniki učinkovitosti študija v študijskem letu 2007/2008
in načrt za študijsko leto 2008/2009 – dodiplomski študij
Študijsko
Študijsko leto 2007/2008
(Leto 2007)

Kazalnik

Redni študij

Izredni študij

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2008/2009
(Leto 2008)
Redni študij

Izredni študij

Kazalnik: PREHODNOSTI ŠTUDENTOV IZ 1. V 2. LETNIK DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA (v %)
Visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UP PEF

93,9

91,7

95

92

Predšolska vzgoja

93,9

91,7

95

92

UP Turistica

72,4

72,4

/

/

Hotelirstvo in turizem

72,4

72,4

/

/

77

80

75

80

77

80

75

80

76,7

/

/

/

UP VŠZI
Zdravstvena nega
SKUPAJ univerza

1

Univerzitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UP FHŠ

40,1

-

/

/

28

-

/

/

Slovenistika

51,5

-

/

/

Zgodovina

40,8

-

/

/

UP PEF

78,8

-

80

-

Matematika in računalništvo

57,9

-

70

-

89,4

-

90

-

47,3

/

/

/

Geografija kontaktnih prostorov

Razredni pouk
SKUPAJ
SKUPAJ univerza

1

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004
UP FM

61

43

65

47

Management

61

43

65

47

/

/

70

75

UP Turistica
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Študijsko
Študijsko leto 2007/2008
(Leto 2007)

Kazalnik

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2008/2009
(Leto 2008)

Redni študij

Izredni študij

Redni študij

Izredni študij

Management turističnih destinacij

/

/

70

75

Mediacija v turizmu

/

/

70

75

Poslovni sistemi v turizmu

/

/

70

75

UP VŠZI

/

/

85

-

Prehransko svetovanje – dietetika

/

/

85

-

78,6

/

/

/

SKUPAJ univerza 1

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004
UP FHŠ

44

-

76

-

Kulturni študiji in antropologija

66

-

85

-

/

/

85

-

Dediščina Evrope in Sredozemlja

62,5

-

80

-

Filozofija

16,7

-

60

-

Italijanistika

31

-

80

-

Slovenistika

/

/

70

-

Zgodovina

/

/

70

-

UP FM

73

-

77

-

Management

73

-

77

-

UP FAMNIT

/

/

80

-

Matematika

/

/

80

-

/

/

80

-

66,1

/

/

/

Geografija

Računalništvo in informatika
SKUPAJ univerza

1

Kazalnik: PONAVLJAVCI NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU (v %)
Visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
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Kazalnik

Študijsko
Študijsko leto 2007/2008
(Leto 2007)

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2008/2009
(Leto 2008)

Redni študij

Izredni študij

Redni študij

Izredni študij

UP PEF

3,7

0,8

2,5

1

UP Turistica

9,3

6,26

9

6

5

2

7

5

UP VŠZI

Univerzitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UP FHŠ

3,81

22,2

3

0

UP PEF

2,8

-

2,5

-

Študijski programi 1. stopnje, sprejeti po 11. 6. 2004
UP FHŠ

5,8

-

5

-

UP FM

7,9

5,7

7

5

UP FAMNIT

/

/

20

-

UP Turistica

/

/

9

6

UP VŠZI

/

/

5

-

Kazalnik: TRAJANJE
TRAJANJE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA (povprečno število let trajanja na študenta)
Visokošolski strokovni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
UP FM

5,9

6,4

5,5

6

Management

5,9

6,4

5,5

6

UP PEF

4,3

3,1

4

3,5

Predšolska vzgoja

4,3

3,1

4

3,5

UP Turistica

6,06

6,79

6,2

6,8

Hotelirstvo in turizem

6,06

6,79

6,2

6,8

UP VŠZI

4,5

-

4

4

Zdravstvena nega

4,5

-

4

4

Univerzitetni študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004
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Kazalnik

Študijsko
Študijsko leto 2007/2008
(Leto 2007)

Pričakovani rezultati v študijskem
letu 2008/2009
(Leto 2008)

Redni študij

Izredni študij

Redni študij

Izredni študij

UP FHŠ

5

-

5

-

Kulturni študiji in antropologija

5

-

5

-

Geografija kontaktnih prostorov

5,1

-

5

-

UP PEF

5,5

-

5,2

-

Matematika in računalništvo

5,7

-

5,5

-

Razredni pouk

5,3

-

5

-

Pojasnila k tabeli 7.1.1-9:
1

Odstotka za UP kot celoto (razen za redni študij v študijskem letu 2006/2007) ni bilo mogoče izračunati.

Pojasnila k izračunu kazalnikov učinkovitosti študija:
1.

2.

Prehodnost študentov, odstotek ponavljavcev in povprečno št. let trajanja študija prikažite v tabeli skupno za vse študijske
programe (»skupaj za članico«). Prehodnost študentov in število let trajanja študija po posameznih študijskih programih prikažite
v tabeli v prilogi.
Izračun posameznih kazalnikov:
prehodnost iz 1. v 2. letnik:
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;
za študijsko leto 2008/2009: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem
letu 2008/2009 se deli s številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2007/2008;
odstotek ponavljalcev:
za študijsko leto 2007/2008: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov
rednega dodiplomskega študija brez absolventov;
za študijsko leto 2008/2009: 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:
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;
Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v
letu 2008 med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi:
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-

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 diplomantov;
Leto 2008: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih študijskih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2008
med letom diplomiranja (2008) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom diplomantov.

Tabela 7.1.17.1.1-10: Kazalnik učinkovitosti študija v študijskem
študijskem letu 2007/2008 in načrt za študijsko leto 2008/2009 –
prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik podiplomskega magistrskega (znanstvenega) študija (v %)
Študijsko leto
2007/2008

Članica

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2008/2009

V sofinanciranih
sofinanciranih študijskih
programih

V nesofinanciranih študijskih
programih

V sofinanciranih študijskih
programih

V nesofinanciranih študijskih
programih

UP FHŠ

48,4

-

85

-

UP FM

85

-

88

-

/

/

/

/

SKUPAJ univerza 1
Pojasnila k tabeli 7.1.1-10:
1

Odstotka za UP kot celoto ni bilo mogoče izračunati.
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Tabela 7.1.17.1.1-11 : Število gostujočih visokošolskih učiteljev – dodiplomski študij
Redni študij
Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

UP FHŠ

4

5

-

-

UP FM2

2 (6)

6

-

-

UP FAMNIT

0

1

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

2

5

5

4

UP VŠZI

1

-

2

-

9 (13)
(13)

17

7

4

UP FHŠ

22

25

-

-

UP FM2

(1)

3

-

-

UP FAMNIT

3

4

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

-

-

-

UP VŠZI

1

-

2

-

26 (27)

32

2

-

Kazalnik
Članica UP

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva1 na študijskih
programih

Skupaj UP

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih
zavodov na študijskih programih

Skupaj UP
Pojasnila k tabeli 7.1.1-11:
1
2

Izredni študij

Gspodarstvo – gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
V oklepaju so podatki za koledarsko leto 2007 (podatek za koledarsko leto je podala UP FM).
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Tabela 7.1.17.1.1-12: Število gostujočih
gostujočih visokošolskih učiteljev na – podiplomski študij
Redni študij
Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

UP FHŠ

1

1

-

-

UP FM2

-

-

4 (13)

15

UP FAMNIT

0

1

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

5

3

4

4

Skupaj UP

6

5

8 (17)

19

UP FHŠ

10

12

-

-

UP FM2

-

-

5 (12)

15

UP FAMNIT

3

3

-

1

UP Turistica

-

-

-

-

13

15

5 (12)

16

Kazalnik
Članica UP

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na študijskih
programih

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih
zavodov

Izredni študij

Skupaj UP
Pojasnila k tabeli 7.1.1-12:
1
2

Gospodarstvo – gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
V oklepaju so podatki za koledarsko leto 2007 (podatek za koledarsko leto je podala UP FM).

Komentar k tabelama 7.1.1-11 in 7.1.1-12:
Na UP FM je v letu 2007 gostovalo 32 strokovnjakov iz gospodarstva ter visokošolskih in raziskovalnih organizacij. Nekateri so sodelovali večkrat, in sicer v različnih študijskih
središčih. Na ta način je bil obogaten učni načrt, študentom pa so bila ponujena zanimiva predavanja. Članica v letu 2008 načrtuje porast gostov, predvsem na podiplomskih
študijskih programih.
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Tabela 7.1.17.1.1-13: Kazalniki
Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – dodiplomski študij
Redni študij
Kazalnik

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

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

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

Izredni študij

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

UP FHŠ

-

5

-

-

UP FM

1

5

1

3

UP FAMNIT

-

10

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

1

-

1

UP VŠZI1

-

-

-

-

Skupaj UP

1

21

1

4

UP FHŠ

1

5

-

-

UP FM

-

5

-

3

UP FAMNIT

-

5

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

1

-

1

UP VŠZI1

2

2

-

-

Skupaj UP

3

18

-

4

UP FHŠ

-

3

-

-

UP FM

13

15

-

10

UP FAMNIT

-

5

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

1

-

1

Članica UP
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Redni študij
Kazalnik

Članica UP

UP VŠZI1
Skupaj UP

Izredni študij

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

-

1

-

-

13

25

0

11

Pojasnila k tabeli 7.1.1-13:
UP VŠZI: Obstoječi študijski program Zdravstvena nega je usklajen z direktivami EU, ki ne predvidevajo izbirnosti, članica pa pričakuje, da bo prenova programa po usmeritvah
bolonjskega procesa, ki pravkar poteka, ponudila tudi to možnost. Študenti študijskega programa Prehransko svetovanje – dietetika, ki se je pričel izvajati v študijskem letu
2007/2008 in ki sicer vsebuje izbirne vsebine, predvidoma tudi v študijskem letu 2008/2009 še ne bodo izbirali predmetov na ostalih članicah UP ali ostalih slovenskih univerzah.
Aktivno vzpodbujanje študentov k odločitvi za izmenjavo med visokimi zdravstvenimi šolami v Sloveniji za celotno študijsko leto, ki je zaradi specifike študijskega programa
Zdravstvena nega edina možna rešitev, je obrodilo prve sadove, saj sta se za to obliko izmenjave odločila dva študenta. Enako število kandidatov je predvideno tudi za študijsko
leto 2008/2009. Članica bo morala več storiti za promocijo programov pri študentih ostalih treh zdravstvenih šol v Sloveniji, saj jih na UP VŠZI še niso gostili. V študijskem letu
2008/2009 bo članica predvidoma pričela izvajati podiplomski študij Zdravstvene nege, vendar izmenjav prvo leto ne pričakuje.

1
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Tabela 7.1.17.1.1-14: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP – podiplomski študij
Redni študij
Izredni študij
Načrt za
Načrt za
Kazalnik
Študijsko leto
Študijsko leto
študijsko
leto
študijsko
leto
Članica UP
2007/08
2007/08
2008/09
2008/09

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

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

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

UP FHŠ

-

UP FM

-

UP FAMNIT

-

UP Turistica

-

Skupaj UP
UP FHŠ

-

-

-

-

5

3

-

-

1

-

1

0
-

4
-

0
7

6
10

UP FM

-

-

1

5

UP FAMNIT

-

5

-

1

UP Turistica

-

1

-

1

Skupaj UP
UP FHŠ

0
-

6
-

8
-

17
5

UP FM

-

-

-

10

UP FAMNIT

-

3

-

1

UP Turistica

-

1

-

1

Skupaj UP

0

4

0

17
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7.1.2 Raziskovalna dejavnost
Tabela 7.1.27.1.2-1: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah za leto 2007 in načrt za leto 2008
Raziskovalni
program
Članica

Leto

Infrastrukturni
programi

Temeljni
Temeljni projekti

Aplikativni
projekti

Podoktorski
projekti

Število
CRPov

Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc

Število drugih
projektov

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

Načrt za leto
2008

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Leto 2007

2

1,35

/

/

4

2,6

6

1,3

1

1

14

2

Načrt za leto
2008

2

1,35

/

/

5

4,1

2

2

1

1

14

2

Leto 2007

1

0,2

/

/

2

0,4

1

0,2

/

/

4

1

Načrt za leto
2008

1

0,2

/

/

1

0,2

1

0,2

0

0

4

1

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

/

Načrt za leto
2008

/

/

/

/

/

/

1

1

/

/

2

1

Leto 2007

/

/

/

/

1

0,79

/

/

/

/

1

1

Načrt za leto
2008

/

/

/

/

2

0,97

1

0,82

/

/

1

1

Leto 2007

3

7,8

1

1

14

8,07

8

4,28

6

5,38

17

7

Načrt za leto
2008

3

7,8

1

1

14

13,09

9

8,77

7

6,75

17

8

30

Leto 2007

1

0,7

/

/

/

/

4

1,71

1

1

5

2

8

/

UP FAMNIT
/
11

UP FM
12
7

UP PEF
6
12

UP TURISTICA
11
2

UP VŠZI
2
25

UP ZRS

UP PINT
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Raziskovalni
program
Članica

Leto

Načrt za leto
2008
SKUPAJ

Leto 2007
Načrt za leto
2008

Infrastrukturni
programi

Temeljni
Temeljni projekti

Aplikativni
projekti

Podoktorski
projekti

Število
CRPov

Število
znanstvenih
sestankov /
konferenc

Število drugih
projektov

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št. FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

1

0,7

/

/

1

0,2

6

2,1

2

2

7

1

9

7

10,05

1

1

21

11,86
11,86

19

7,49

8

7,38

42

13

65

7

10,05

1

1

23

18,56

20

14,89

10

9,75

45

14

70

Komentar k tabeli 7.1.2-1:
V tabeli ni posebej navedene članice UP FHŠ, saj njeni sodelavci raziskovalno delujejo z vključevanjem v raziskovalne programe in projekte UP ZRS, prav tako UP FHŠ sodeluje kot
soorganizator znanstvenih sestankov in konferenc v organizaciji UP ZRS. Podatki so tako navedeni samo enkrat v okviru UP ZRS.
Sodelavci UP FAMNIT raziskovalno delujejo z vključevanjem v raziskovalne programe in projekte UP PINT. UP FAMNIT načrtuje oblikovanje in registracijo treh raziskovalnih skupin,
in sicer Raziskovalne skupine za teoretično in aplikativno matematiko, Raziskovalne skupine za teoretično računalništvo in informatiko ter Raziskovalne skupine za biodiverzitetne
študije, s čimer bodo možne prijave na javne razpise v okviru Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.
UP VŠZI v letu 2008 načrtuje prijavo vsaj enega temeljnega in enega podoktorskega projekta ter raziskovalnega programa v sodelovanju z drugimi raziskovalnimi organizacijami.
Ti načrtovani projekti in program se bodo prijavljali v letu 2008, začetek financiranja pa bo (če bodo projekti sprejeti) v letu 2009, zato v tabeli niso zajeti.
UP PINT je na razpisu v letu 2007 pridobil aplikativni projekt, ki se bo pričel izvajati v letu 2008, vendar še ni podatka o obsegu financiranja.
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Tabela 7.1.27.1.2-2: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2007 in načrt za leto 2008
Patenti

Članica

UP FAMNIT

UP FM

UP PEF

UP TURISTICA

UP VŠZI

UP ZRS

UP PINT

SKUPAJ

Blagovne znamke

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

Število
prodanih
patentov

Število
prijavljenih
blagovnih
znamk

Število
odobrenih
(podeljenih oz.
registriranih)
blagovnih
znamk

Število
prodanih
blagovnih
znamk

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

1

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

4

2

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

/

4

3

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

/

15

Načrt za
leto 2008

1

/

/

/

/

/

/

/

14

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

4

9

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

/

6

8

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

2

/

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

/

2

/

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

6

14

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

2

12

15

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

3

1

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

/

6

2

Leto 2007

/

/

/

/

/

/

/

19

41

Načrt za
leto 2008

/

/

/

/

/

/

2

35

43

Obdobje

Število
prijavljenih
patentov
patentov

Leto 2007

/

Načrt za
leto 2008

Število
odobrenih
(podeljenih oz.
registriranih)
patentov
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Število
Število
inovacij

7.1.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Tabela 7.1.37.1.3-1: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju za študijsko leto 2007/2008
in načrt
načrt za študijsko leto 2008/2009
Dodiplomski študij
Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

8

12

1

2

17

25

-

2

-

2

1

3

UP PEF

12

15

-

-

UP Turistica

12

15

-

1

UP VSZI

-

-

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

49

69

2

8

UP FHŠ

7

8

1

2

UP FM

1

4

-

1

UP FAMNIT

-

-

-

-

UP PEF

1

2

-

-

UP Turistica

7

10

-

1

UP VSZI

-

-

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

16

24

1

4

UP FHŠ

11

12

1

2

Kazalnik

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini

Članica

UP FHŠ1
UP FM
UP FAMNIT

Skupaj UP
Število študentov, ki opravljajo praktično usposabljanje v tujini

Število tujih študentov, ki opravijo del študija v Sloveniji

Podiplomski študij
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Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

UP FM

Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu

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

Podiplomski študij

Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

40

45

-

-

UP FAMNIT

-

2

-

3

UP PEF

3

4

-

-

UP Turistica

7

15

-

-

UP VSZI

-

-

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

61

78

1

5

UP FHŠ

20

26

11

15

UP FM2

10

15

2

5

UP FAMNIT

2

4

5

6

UP PEF

3

3

-

-

UP Turistica

5

7

2

4

UP VSZI

-

2

-

2

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

40

57

20

32

UP FHŠ

19

17

8

8

UP FM

13

15

2

5

1

2

-

2

10

12

-

-

UP Turistica

4

7

2

4

UP VSZI

-

2

-

-

UP FAMNIT
UP PEF
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Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

UP ZRS
UP PINT

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

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

-

-

-

-

-

-

-

-

55

12

19

UP FHŠ

1

1

3

3

UP FM

-

-

1

-

UP FAMNIT

-

-

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

1

3

2

3

UP VSZI

-

-

1

1

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

2

4

7

7

UP FHŠ

3

-

2

2

UP FM

4

5

-

-

10

10

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

3

5

2

4

UP VSZI

-

-

-

-

UP ZRS4

13

-

-

-

UP PINT

5

5

5

5

38

25

9

11

UP FHŠ

5

3

3

4

UP FM

4

5

-

-

UP FAMNIT3

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

Študijsko
leto
2007/08

47

Skupaj UP
Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini

Podiplomski študij
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Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

UP FAMNIT3

Podiplomski študij

Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

5

8

-

-

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

3

6

2

4

UP VSZI

1

1

-

-

UP ZRS

10

-

-

-

UP PINT

6

6

6

6

34

29

11

14

Skupaj UP
Pojasnila k tabeli 7.1.3-1:
1 UP FHŠ

vključuje tako načrtovane Erasmus in CEEPUS izmenjave, kot tudi ostale izmenjave, ki ne sodijo v katerega od omenjenih programov.
2 Gostujoči profesorji na UP FM so v okviru programa Erasmus.
3 Gostujoči raziskovalci in strokovni sodelavci UP FAMNIT, ki bodo prišli v Slovenijo ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu.
4 Raziskovalci in strokovni sodelavci UP ZRS ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu.
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Tabela 7.1.37.1.3-2: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP za študijsko leto 2007/2008
in načrt za študijsko leto 2008/2009
Dodiplomski študij
Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

UP FHŠ

-

5

-

-

UP FM

2

8

-

5

UP FAMNIT

-

10

-

3

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

2

-

2

UP VSZI

-

-

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

2

25

0

10

UP FHŠ

1

5

7

10

UP FM

-

8

1

5

UP FAMNIT

-

5

-

6

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

2

-

2

UP VSZI

2

2

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP

3

22

8

23

UP FHŠ

-

3

-

5

UP FM

13

25

-

10

-

5

-

4

Kazalnik

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

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

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

Podiplomski
Podiplomski študij

Članica

UP FAMNIT
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Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

UP PEF

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

-

-

-

-

-

2

-

2

UP VSZI

-

1

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

13

36

0

21

UP FHŠ

4

5

1

1

UP FM1

2 (6)

6

4 (13)

15

UP FAMNIT

-

1

-

1

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

7

9

8

8

UP VSZI

1

2

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

14 (18)

23

13 (22)

25

UP FHŠ

22

25

10

12

FM1

(1)

3

5 (12)

15

UP FAMNIT

3

4

3

4

UP PEF

-

-

-

-

UP Turistica

-

-

-

-

UP VSZI

1

-

-

-

UP ZRS

-

-

-

-

UP PINT

-

-

-

-

Skupaj UP
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih raziskovalnih
zavodov na študijskih programih

Študijsko
leto
2007/08

UP Turistica

Skupaj UP
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na
študijskih programih

Podiplomski
Podiplomski študij

UP
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Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

Skupaj UP

Podiplomski
Podiplomski študij

Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

26 (27)

32

18 (25)

31

Pojasnilo k tabeli 7.1.3-2:
1

V oklepaju so podatki za koledarsko leto 2007.

Tabela 7.1.37.1.3-3: Projekti mednarodnega znanstvenoznanstveno-tehnološkega sodelovanja, ki ga sofinancira ARRS
Naslov

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS

Trajanje

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega nosilca

Dr. Mateja
Sedmak

- Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
- Dragana Antonijević

1.1.2007 –
31. 12. 2009

Izr. prof. dr.
Slavko
Dolinšek

- University of Oslo
- dr. Svein Sjoberg

1. 1. 2007 –
31. 12. 2008

Izr. prof. dr.
Slavko
Dolinšek

- University of Zagreb
- Predrag Ćošić

1. 1. 2008 –
31. 12. 2009

Izr. prof. dr.
Štefan Bojnec

INRA, Francija

(od – do)
UP FHŠ

Dejavniki ločevanja in povezovanja na območju
bivše
Jugoslavije skozi vidik družbenih, kulturnih in
političnih
sprememb pred in po letu 1990

5.

2006-2008

UP FM
Razmišljanja, vrednote in prioritete mladih v
povezavi z izobraževanjem na področju znanosti in
tehnologij
Virtualna proizvodnja - korak h
konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju

Slovensko kmetijstvo v Evropski uniji: prve izkušnje
in prihodnji izzivi

5.01 Vzgoja in
izobraževanje
5.3
S270
5.04 Upravne in
organizacijske vede
7.02
Interdisciplinarne
raziskave
7.02
Multydisciplinary
and
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Naslov

Organizacijska kultura in procesi managementa
znanja v visokošolskih inštitucijah – primerjalna
analiza med Slovenijo in Poljsko

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS
interdisciplinary
research,
5.2 Ekonomija,
4.1 Agriculture,
fishery and similar
S187 Agricultural
Economics
S195 Research
Cooperation
5.04.03
Družboslovne vede

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

1. 1. 2008 –
31. 12. 2009

Doc. dr.
Roberto
Biloslavo

Maria - Curie – Sklodowska University, Economics
Faculty

izr. prof. Štefan
Bojnec

Institut za turizam i poljoprivredu Poreč, prof. dr.
Desimir Bošković
- Arheološki institut Beograd
- Vesna Bikić
- Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
- Vladimir Ribić

Ime partnerske ustanove in odgovornega nosilca

UP TURISTICA
Valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni
razvoj v Istri na Krasu

Ekonomija

2007-2009
UP ZRS in UP FHŠ

Razvoj metodoloških orodij za dokumentiranje
arheološke dediščine

6.

2008-2009

Ddr. Mitja
Guštin

Primerjalna analiza dinamik sociokulturnih
premikov in političnih sprememb v Sloveniji in
Srbiji po razpadu Jugoslavije
Med Sredozemljem in Srednjo Evropo

5.

2008-2009

Dr. Mateja
Sedmak

6.

2007-2008

Dr. Jože
Pirjevec

Zgodovina demografskih in etničnih vprašanj v Istri
in Kvarnerju

6.

2007-2008

Dr. Darko
Darovec

Francoska dediščina na Slovenskem:od Ilirskih
provinc do EU

6.

2007-2008

Dr. Darko
Darovec

219

- Charles University in Prague, Faculty of
Philosophy and Arts
- dr. Pelika Jan
- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU
- Akademik Strčić Petar
- Zavod za povijesne i društvene znanosti, Rijeka
- Universite` de Paris –Sorbonne (Paris IV)
- Prof. Boudon Jacques Oliver

Naslov

Dokumentiranje slovenske arheološke dediščine v
tujih muzejih

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS

6.02

Trajanje
(od – do)

2008-2009

Ime
odgovornega
nosilca

Dr. Irena Lazar

Ime partnerske ustanove in odgovornega nosilca
- Ecole Doctorale 2 , Histoire Moderne et
Contemporaine, Maison de la Recherche
- Arheološki muzej Zagreb
- Ante Rendić-Miočević

UP ZRS
Gibalna aktivnost v otroštvu skozi sociološko,
pedagoško in
antropološko perspektivo: primerjava med
Slovenijo in Dansko

5.

2007-2009

Dr. Joca Zurc

- University of Copenhagen, Institute of Exercise
and Sport Sciences
- Proffesor: Gertrud Pfister, Ph D

Zgodovina demografskih in etničnih
vprašanj v Istri in Kvarnerju

6.

2007-2008

Dr. Darko
Darovec

Sodobni problemi regionalnega razvoja v Romuniji
ter v Republiki Sloveniji v luči sodobnih evropskih
integracijskih procesov

6.

2008-2009

Dr. Milan
Bufon

- Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU
- Akademik Strčić Petar
- Zavod za povijesne i društvene znanosti, Rijeka
- University of Oradea, Romania
- Prof. Ilies Alexandru

Demokratični eksperimentalizem in medkulturna
filozofija

6.

2008

Dr. Lenart Škof

- M.A. University Of Oxford, Evans Mark B.A.
(Hons.)
- University Of Oxford, D. Phil
- Department Of Politics And International
Relations, School Oh Humanities, Swansea
University

Development of molecular tools for fig genetic
resources characterization and preservation in
West Balkan Countries

4.

2007-2008

Dr. Dunja B.
Mavsar

- Institute for Adriatic Crops and Karst
Reclamation, Split, Croatia
- Biotechnical Institute Podgorica, Montenegro

Sodobni problemi regionalnega razvoja na
Poljskem ter v Republiki Sloveniji v luči sodobnih

6.

V evalvaciji
2008-2009

Dr. Milan
Bufon

- Institute of Socio-Economic Geography and
Spatial Organization, Faculty of Geographical
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Naslov

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

evropskih integracijskih procesov

Ime partnerske ustanove in odgovornega nosilca
Sciences, University of Lodz,
- Prof. Sobczyński Marek
- Graduate School of Economics, Hitotsubashi
University
- Mizuoka Fujio Ph. D. Professor

Globalizacija in lokalnost: novi izzivi za gospodarski
in družbeni prostor na Japonskem in v Sloveniji

6.

V evalvaciji
2008-2009

Dr. Milan
Bufon

Problemi regionalnega razvoja Bosne in
Hercegovine ter Republike Slovenije v luči
sodobnih evropskih in integracijskih procesov

6.

V evalvaciji
2008-2009

Dr. Milan
Bufon

- Prirodno.matematićki fakultet Univerziteta u
Sarajevu
- Dr. Nurković Safet

Makedonija in Slovenija v integracijskih in
dezintegracijskih evropskih trendih

6.

V evalvaciji
2008-2009

Dr. Jože
Pirjevec

- Inštitut za narodno zgodovino
- Prof. dr. Čepreganov Todor

Uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij
pri raziskovanju slovensko-ruskih znanstvenih
odnosov. Izdelava slovensko-ruskega
raziskovalnega spletnega portala.
Bilateralni projekt z Republiko Češko: Varstvena
genetika izbranih vretenčarjev na zahodnem
Balkanu

6.

V evalvaciji
2008-2009

Dr. Jože
Pirjevec

- Institut Slavjanovedenja ruske akademije
znanosti, Rusija
- Dr. Nikiforov Konstantin

1.03

V evalvaciji
2008-2010

Dr. Boris
Kryštufek

- Institute of Vertebrate Biology, Academy of
Sciences of the Czech Republic
- Prof. Bryja Josef

Bilateralni projekt z ZDA

1.03

2008-2010

University of New Mexico, Albuquerque, ZDA

Dokumentiranje slovenske arheološke dediščine v
tujih muzejih

6.02

2008-2009

Dr. Boris
Kryštufek
Dr. Irena Lazar

- Arheološki muzej Zagreb
- Ante RENDIĆ-MIOČEVIĆ

UP PINT
Bilateralni projekt Srbija - Slovenija za 2008-2009

Matematika

2008-2009
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prof.dr. Dragan

- University of Niš

Raziskovalno
področje po
klasifikaciji ARRS

Trajanje

Bilateralni projekt ZDA – Slovenija

Matematika

2008-2009

dr. Štefko
Miklavič

Bilateralni projekt Madžarska – Slovenija

Računalništvo in
informatika

2008-2009

dr. Andrej
Brodnik

Naslov

(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca
Marušič

Ime partnerske ustanove in odgovornega nosilca
- prof.dr. Dragan Stevanović
- University of Wisconsin-Madison
- Paul Terwilliger
- University of Szeged
- prof. Miklos Kresz

Komentarji k tabeli 7.1.3-3:
UP FAMNIT:
FAMNIT V skladu z internim dogovorom med UP PINT in UP FAMNIT se projekti izvajajo na UP PINT.
UP ZRS:
ZRS Poleg že odobrenih in predvidenih bilateralnih projektov, zajetih v zgornji tabeli, bodo vse notranje organizacijske enote UP ZRS aktivno prijavljale bilateralne projekte, ki
jih bo v letu 2008 razpisala in financirala ARRS.

Tabela 7.1.37.1.3-4: Drugi izobraževalni in znanstvenoznanstveno-raziskovalni mednarodni projekti
Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

29.400,00 (EU
16.408 EUR, UP
FHS 12.992 EUE)
– za celotno
trajanje obdobja
(v letu 2007
porabljenih
17.050,10 EUR
(podatek iz
računovodstva
24.10.07)
Cca 8.473,00 (UP
FHS), ostali

UP FHŠ
Socrates programe “Swim the language”
Zaplavaj jezik

Izobraževalni
projekt jezikoslovje

1.10.2006
–
30.9.2008

LEN, Leader
Trieste, Ariella
Cuk (za UP FHS
Vesna Mikolič)

LEADER Lingua Formazione
Comunicazione, Trst, ga. Ariella Cuk
(UP FHŠ; Budapest Gazdasagi FoiskolaKulkereskedelmi Foiskolai Kar, Budapest
Business School, Madžarska; Transdemica,
Helsinki, Finland)

272.150,00

Erasmus IP –
Intensive Programme

Izobraževanje

01.09.2007
–

UP FHŠ, Jacek
K. Kozak

UP FHŠ, Jacek K. Kozak (University of
Klagenfurt, Avstrija; University of Lodz,

32.699,00
(22.685,00 iz
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Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

»META Humanities
2008«

Ime
odgovornega
nosilca

31.08.2007

IP Erasmus –
Intensive Programme
»Everyman today and
tommorow«
Marie Curie
Conferences and
Training Courses Romany Studies Multi-Disciplinary and
Cross-National
Approaches to
Romany Studies – A
Model for Europe

Izobraževanje

september
2007 –
avgust
2008
1.3.2007 28.2.2010

University of
Łódz, Poljska

Socrates/Comenius INFO - Individuazione
del modelo di
formazione in aree
plurilinguistiche
(Identifying a training
models in
multilingual areas)

Izobraževanje

01.10.2005
30.09.2008

Instituto
pedagogico
Ladino,
Bolzano, Mrs
Olimpia Rasom
(UP FHS, Nives
Zudič Antonič)

EU Year of
intercultural dialogue
2008 »Intercultural
Dialogue as the

Kultura/izobražev
anje

19. 11.
2007 – 11.
02. 2008

Ministrstvo za
kulturo RS,
Sonja Kralj
Bervar (UP FHS,

Izobraževanje

Central
European
University
Budapest
Foundation
(CEU)
- Ms. Kornelia
Varga in g.
Michael Stewart
(UP FHS, Alenka
J. Spreizer)

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca
Poljska; University of Bielsko-Biala, Poljska;
Università Ca’ Foscari di Venezia, Italija;
University of Trieste, Italija)
University of Łódz, Poljska (UP FHŠ Koper in
ostali tuji partnerji

Central European University Budapest
Foundation (CEU) University College London, GB; The
Chancellor, Masters and Scholars of the
University of Oxford, GB; University of
Manchester, GB; Universitatea BabesBolyai, Romania; Ecole Des Hautes Etudes
En Sciences Sociales, Paris, France; UP FHŠ
Koper, Slovenija; Institute of Sociology at
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria; Visual Anthropology Foundation,
Sibiu, Romania; Ludwig-MaximilliansUniversity Munich, Germany
UP FHŠ, I.R.R.E., Istituto regionale
educativa Sardegna, Istituto
comprensivo di scuola elementare e
secondaria Ladino di Fassa, Ufficio
scolastico reginale, M.I.U.R, Padagogische
Akademie des Bindes in Karten, Awdurdod
Addysg Sir Dbinbych

Ministrstvo za kulturo RS, Sonja Kralj
Bervar (UP FHS, Cankarjev dom Ljubljana)
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Skupna
vrednost
projekta v €
EU sredstev)

Delež članice v € v
letu 2008

17.750,00

0

234.000,00

cca 1.000,00
(sredstva za UP
FHS),
delež UP FHS 0
EUR

cca.
322.794,00;
delež EU:
220.788,00

0

379.969,34

Cca 70.000,00 do
90.000,00 EUR iz
EU virov za UP
FHS za celotno

partnerji 1.541,00

Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje

Ime
odgovornega
nosilca
Vesna Mikolič)

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

2005-2007

UP ZRS, Darko
Darovec

Istarska županija,
Vladimir Torbica

347.352,45

programsko
obdobje,
delež UP FHS 0
EUR
58.890,00

2008 –
2011

Lucija Čok

Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona
Miguel Strubel

200.000,00

Ni podatka

125.000,00

94.000,00

49.832,00

8.322,59

54.355,00

10.000,00

(od – do)

Fundamental Value
of the European
Union)
Srce Istre Interreg
Slo-Hrvaška
EUNoM
Languages Key
Activity (KA2);
Lifelong Learning
Programme, EU

Kulturna
dediščina in
turizem
Tuji jeziki,
medkulturna
komunikacija kandidiranje na
razpis EU,
vključevanje
učiteljev jezikov

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

Priprava 3letnega
programa,
sodelovanje
na
konferenca
h
partnerskih
univerz
UP FM
Univerza Marie Curie Sklodowska, Poljska,
dr. Zbigniew Pastuszak
UP PEF

EU

Izobraževanje

1.10.200630.9.2008

Asist. dr. Peter
Purg

International
business-simulation
"VIRBUS"

Računalništvo in
informatika

9.2006 9.2008

doc. dr. Andreja
Istenič Starčič

Haaga Institute Polytechnic (FIN)

FlaChi - Foreign
Languages for
Children - Corso di
lingua multimodale

Vzgoja in
izobraževanje

26.10.2006
-30.9.2008

mag. Barbara
Baloh

Consorzio ICoN Italian Culture on the Net

Päivi Karvanen

224

Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

izr. prof. dr.
Majda Cencič

Lulea University of Technology, Department
of Education (Švedska)

cca.
50.000,00

cca. 12.000,00

cca.
50.000,00

cca. 12.000,00

cca.
50.000,00

cca. 12.000,00

cca.
50.000,00

cca. 12.000,00

352.700,00

15.000,00

23.180,00

9.792,00

per bambini

Vseživljenjsko
izobraževanje
učiteljev – strukturni
skladi EU

Vzgoja in
izobraževanje

2008-2010

Nove metode pri
učenju in poučevanju
otrok s posebnimi
potrebami –
strukturni skladi EU

Vzgoja in
izobraževanje

IKT – strukturni
skladi EU

Računalništvo in
informatika

2008-2010

Specialna didaktika –
strukturni skladi EU

Vzgoja in
izobraževanje

2008-2010

Prof. dr. Eva Alerba
2008-2010

doc. dr. Božidar
Opara

Turku University, Department of Education
(Finska)
Izr. prof. dr. Riita Korhonen

doc. dr. Andreja
Istenič Starčič

Haaga Helia (Finska)

doc. dr. Vida
Medved Udovič

Padagogische Hoschule Karnten (Avstrija)

Pekka Ihanainen
Dr. Pia-Maria Rabensteiner

UP TURISTICA
TURISTICA
VIRBUS – Virtual
Bussines Simulation
(Leonardo da Vinci)

Ekonomija

2006 2008

mag. Dejan
Križaj

Haaga Polytechnic, Finska, 6 preostalih
partnerjev
UP ZRS

6. okvirni program
AGRI MAPPING

Biotehniške vede

1.1.200631.12.2007

Dr. Dunja B.
Mavsar, UP ZRS
je partner pri
projektu

Projekt pokriva analizo raziskovalnih
kapacitet 25 držav članic EU, 4 držav
kandidatk (Bolgarija, Hrvaška, Romunija in
Turčija) in 4 držav, ki so povezane z
raziskavami okvirnega programa kot
članice Stalnega odbora za kmetijske
raziskave - SCAR (Švica, Norveška, Islandija
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Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

6. okvirni program
SOCIAL SCIENCES
AND EUROPEAN
RESEARCH
CAPACITIESSS

Družboslovje

1.5.200630.4.2009

dr. Peter
Sekloča,
koordinator
projekta:
Roma Tor
Vergata
University
Science Park
Office (main
applicant) (Italy)

6. okvirni program
MEDA GO TO EUROPE

Biotehniške vede

1.11.200631.12.2008

Dr. Dunja B.
Mavsar, UP ZRS
je partner pri
projektu

Interreg IIIA
Slovenija-Italija
2000-2006
TEMPO
Narava, kultura, šport
brez meja –
tematske poti v
Sloveniji in Furlaniji
Julijski krajini

Družboslovne
vede

1.1.200631.12.2007

Nosilec: RRA

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca
in Izrael). Evropski koordinator projekta je
institucija EUROQUALITY (Francija), ki ima
bogate izkušnje pri podobnih projektih. UP
ZRS je eden od 14 partnerjev v tem
projektu.
Partnerji projekta:
Laboratorio di scienze della cittadinanza.
LSC (Italy)
Department of Science and Technology,
Maastricht University (the Netherlands)
Danish Centre for Studies in Research and
Research Policy of the Aarhus University
(Denmark)
University of Primorska, Science and
Research Centre of Koper (Slovenia)
Fundación General Universidad la Rioja FUR (Spain)
V projektu sodelujejo institucije iz 12 držav
(8 sredozemskih držav, 6 držav članic EU, 2
državi kandidatki za članstvo v EU), ki lahko
raziskovalcem in institucijam nudijo znanje,
izkušnje in tehnično podporo pri vključitvi v
7. okvirni program EU.
4 partnerji: UP ZRS, UP Turistica, Goriški
muzej Kromberg, Nova Gorica, Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije
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Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

100.960,00

36.000,00

34.126,00

11.600,00

18.084,63

4.602,94

Naslov in tipologija
projekta

Področje

Interreg IIIA
Slovenija-Italija
2000-2006
TIPI NET
Mreža točk za
ovrednotenje tipičnih
pridelkov med
Alpami in Jadranom

Biotehniške vede

Interreg SLO-HU-CRO
2004-2006
Internacionalizacija
čezmejnega
podjetništva ICE
Interreg IIIA
Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006
Srce Istre:dediščina
in umetnost. Razvoj
čezmejnih turističnih
itinerarijev v urbanih
in ruralnih območjih.
HEART OF ISTRIA
Interreg IIIA
Slovenija- Italija
2000-2006
Vzpostavitev
čezmejnega
sodelovanja pri

Trajanje

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

1.1.200731.7.2007

Nosilec: KGZS,
Zavod Gorica,
Nova Gorica

6 partnerjev: UP ZRS, Občina: Bovec,
Tolmin, Nova Gorica,Idrija, Zavod za razvoj
podeželja Divača.

28.825,74

4.814,24

Družboslovne
vede

2006-2008

Nosilec:
Mariborska
razvojna
agencija

Koordinator:
Polona Matekovič

8.652,00

6.000,00

Arheologija

Trajanje 23
mesecev
1.10.200531.8.2007

Dr. Darko
Darovec

Partner na projektu: Istrska županija

347.352,45

58.890,00

Dr. Dunja
Bandelj Mavsar

Partner: KGZS

106.705,64

54.917,00

(od – do)

2005-2007

Oljkarstvo

Trajanje 24
mesecev
2005-2007
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Naslov in tipologija
projekta
kompostiranju
stranskih produktov
oljkarstva TROPLO
Interreg IIIA
Slovenija/ Madžarska
Hrvaška 2004-2006
Revitalizacija gojenja
fig v Istri RGFI
Interreg IIIA
Slovenija-Italija
2000-2006 »Celoviti
razvoj tipičnih
kmetijskih izdelkov in
pridelkov na
čezmejnem območju«
VALOPT
Interreg IIIA
Slovenija-Italija
200-2006
SIGMA
Inovativni sistemi za
skupno upravljanje v
kmetijskem sektorju
in skupna uporaba
čezmejne mreže za
kmetijsko-okoljsko
monitoriranje SIGMA
WWF
2012 Protectec
Areas Programme:

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

Biotehniške vede

1.10.200528.2.2008

Dr.Dunja
Bandelj Mavsar
Milena B.
Miklavčič

Nosilec: DOSI.
Partnerji: KGZS, Figaruola, UP ZRS

132.345,18

49.988,57

Biotehniške vede

1536-05400039
Trajanje 33
mesecev do
31.12.2007

Koordinator
projekta:
Milena Bučar
Miklavčič

Nosilec: KGZS
Nova Gorica

69.854,78

9.708,73

Biotehniške vede

30.3.200531.12.2007

UP ZRS, v Italiji
Dežela Trst

Sodelujoči partnerji projekta so še
Kmetijsko Gozdarska Zbornica SlovenijeZavod Nova Gorica, Občina Izola, Mestna
občina Koper, Občina Piran, Občina Milje in
Občina Dolina.

345.918,87

164.963,37

Biologija

Trajanje:
1.3.200730.6.2010

Dr. Boris
Kryštufek

Parner na projektu je UP ZRS,
nosilec: WWF Mediterranean programme
office, Italija

74.170,00

20.175,00

228

Naslov in tipologija
projekta
Regional Scientific
Coordinator
Study on poverty and
social exclusion in
rural areas
Border region
STAR

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

Družboslovne
vede

2006-2008

Dr. Mateja
Sedmak

Nosilec: Fondazione Giacomo Brodolini
Partner: UP ZRS

8.750,00

6.125,00

Družboslovne
vede

25.9.2006 25.3.2008

EIC

30.936,75

30.936,75

New Technologies for
Safe Food:
Challenges and
Business
Opportunities EUASIA. (TECHFOOD EUASIA
M.O.R.E: Market of
Olive Residues for
Energy

Biotehniške vede

1.7.200730.6.2009

EIC

Nosilec: Eurosportello - Unioncamere
Veneto
Koordinator: Polona Matekovič, EIC
Nosilec: Informest
Partner: UP ZRS

48.968,00

11.003,00

Biotehniške vede

1.11.200730.4.2010

EIC

34.837,00

5.000,00

ASIAN-TOUR:
European-Asian
integration in
sustainable tourism
management

Družboslovne
vede

2008-2010

EIC

Prijavitelj: A.R.E. Liguria
Partnerji: EIC, Unioncamere Liguria,
Anatoliki SA, AGENER-IT, UP ZRS, IPTPO,
Poreč
Nosilec: Informest
Partner: UP ZRS

57.000,00

15.000,00

Potovanje po vesolju:
nevarnosti in rešitve,
projekti 7. okvirnega
programa

Kineziologija,
znanstveno
raziskovalni
projekt

Ni še
sprejet

Dr. Rado Pišot

MMU, UK,

1.000.000,00

500.000

Prof. Dr. Marco Narici, Univerza v Trstu,
Italija,

do

2008-2011

Prof. Dr. Gianni Biolo, Univerza v Vidmu,
Italija,
Prof. Dr. Pietro Di Prampero,
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2.000.000,00

Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

Delež članice v € v
letu 2008

5 ostalih partnerjev
Leonardo da Vinci:
Multilateral Project:
Development of
Innovation,
Agreement No: 2007
– 1962 / 001 – 001
LE3-MULPRO
Entrepreneurship and
Social Integration.
Local Milieu, Cultural
Processes, Networks
and Biographies of
Non-EU
Entrepreneurs in Six
European Countries:
Italy, Spain, Slovenia,
Sweden, Germany
and Poland. Projekt
7. OP.

Izobraževanje
odraslih,
marketing,
antropologija

1. 12. 2007
30.11.2009

University of
Glasgow – dr.
Pamela Clayton

UP ZRS, dr. Alenka Janko Spreizer

11.907,00

4. 763,00

Znanstvenoraziskovalni
projekt

Ni še
sprejet

UP ZRS, dr.
Milan Bufon

dr. Domenico Carzo, University of Messina,

2.389.851,00

Ancient crafts

Znanstvenoraziskovalni

2008-2010

Dr. Irena Lazar

Mestna občina Crikvenica, Božidar
TOMAŠEK; Arheološki muzej Videm, dr.
Maurizio BUORA

259.851,40

Entrepreneurship
and Social
Integration. Local
Milieu, Cultural
Processes,
Networks and
Biographies of
Non-EU
Entrepreneurs in
Six European
Countries: Italy,
Spain, Slovenia,
Sweden, Germany
and Poland.
Projekt 7. OP.
Ancient crafts

SEE Past II

Znanstvenoraziskovalni

2008-2010

Ddr. Mitja
Guštin

CNR Istec, dr. Bruno FABBRI;
Kunsthistorisches museum Dunaj, Doc. ddr.
Peter STADLER, Narodni muzej
Budimpešta, dr. Katalin T. BIRO

Ni podatka

SEE Past II

SEEEP – South-East
European Early

Znanstvenoraziskovalni

2008-2010

Ddr. Mitja
Guštin

Univerza v Zagrebu, izr. prof. dr. Ivor
KARAVANIĆ, Univerza v Beogradu, Izr. prof.

Ni podatka

SEEEP – SouthEast European

2008-2011

University of Lund (dr. Hakan Hyden),
University of Duisburg-Essen (dr. Matthias
Knuth); skupno število partnerskih
organizacij v projektu: 5
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Naslov in tipologija
projekta

Področje

Trajanje
(od – do)

Ime
odgovornega
nosilca

Prehistory

Ime partnerske ustanove in odgovornega
nosilca

Skupna
vrednost
projekta v €

dr. Dušan MIHAJLOVIĆ

Delež članice v € v
letu 2008
Early Prehistory

Prehistoric centres

Znanstvenoraziskovalni

2008-2010

Ddr. Mitja
Guštin

Univerza na Dunaju, red. prof. dr. Andreas
LIPPERT, Univerza v Budimpešti, prof. dr.
Pal RACZKY

Ni podatka

Prehistoric
centres

SIGMA 2: okoljsko
monitoriranje in CMK,
INTERREG

Varstvo okolja

oktober
2008december
2010

Iztok Škerlič,
Milena Bučar
Miklavčič,

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,
Tržaška pokrajina in ostali

Ni podatka

Ni podatka

dr. Bandelj
Mavsar
UP PINT

EU public health
executive agency

Medicina

7.5.20077.5.2010

Andrej Marušič

Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije

1.665.444,00

21.190,55

MONSUE

Medicina

1.1.20051.6.2010

Andrej Marušič

Universitetsklinikum Wurzburg, Klinik und
Poliklinik fur Psychiatric und
Psychotherapie

2099706,34

Camhee

Medicina

1.1.2007

Andrej Marušič

State Mental Health Centre, Litvania

1.407.675,00

38.152,57(celota
prejetih sredstev
za obdobje
trajanja projekta)
6.533,00

Building capacity

30.6.2009
Komentarji k tabeli 7.1.3-4:
UP FAMNIT: V skladu z internim dogovorom med UP PINT in UP FAMNIT se projekti izvajajo na UP PINT.
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7.1.4 Knjižnična dejavnost

Tabela 7.1.47.1.4-1: Kazalniki za knjižnično dejavnost za leto 2007 in načrt za leto 2008

Število aktivnih
uporabnikov
knjižnice
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
elektronski obliki

Leto 2007

1.011

97,3%

1.2501

9.248 (UP)2

14

1

Načrt za leto 2008

1.400

100%

800

11.000 (UP)

14

1

Leto 2007

5.249 3

72,9%3

1.949 / 124

9.248 (UP)2

113

6

Načrt za leto 2008

5.500

3

72,7%3

144

11.000 (UP)

113

10

Leto 2007

5.249 3

72,9%3

847/ 124

9.248 (UP)2

113

3

Načrt za leto 2008

5.500 3

72,7%3

900 / 144

11.000 (UP)

113

3

Leto 2007

-

-

-

-

-

-

Načrt za leto 2008

-

-

-

-

-

-

Leto 2007

3.037

91,6%

866

9.248 (UP)2

0

6

Načrt za leto 2008

3.300

92%

1.050

11.000 (UP)

10

12

Visokošolska
knjižnica
članice UP

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP FAMNIT5
UP Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP PINT
Skupaj UP

Leto

2.000 /

Število
organiziranih
izobraževanj za
uporabnike

Leto 2007

492

11%

520

4

2

Načrt za leto 2008

650

18%

1.000

1.500

4

4

Leto 2007

197

88,8%

9646

9.248 (UP)2

2

2

215

90%

1.0006

11.000 (UP)

2

3

-

-

-

9.248 (UP)2

-

-

200

100

50

11.000 (UP)

Leto 2007

9.986

7

6.396

Načrt za leto 2008

11.265

7

6.800 / 144

Načrt za leto 2008
Leto 2007
Načrt za leto 2008
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/124

9.248

(UP)2

Število
računalnikov,
preko katerih
uporabniki v
knjižnici lahko
dostopajo do
informacij

5

1

(UP)2

31

20

11.000 (UP)

46

34

9.248

Pojasnilo k tabeli 7.1.4-1:
1 Letni

prirast enot gradiva UP FHŠ odraža stanje na dan 21. 12. 2007. Celotna knjižnična zbirka na ta dan obsega 6.161 enot gradiva.
Podatek velja za celo UP, vendar ni popoln.
3 Podatek za skupno knjižnico UP FM in UP PEF.
4 Podatek označuje število zakupljenih elektronskih baz.
5 UP FAMNIT je z delovanjem pričela v študijskem letu 2007/08 in nima še vzpostavljene knjižnice.
6 Podatek UP ZRS velja za tiskane enote; za elektronske enote članica nima podatka.
7 Podatek je za članice UP.
2

Komentar k tabeli 7.1.4-1:
UP PEF:
v rubriki »Število aktivnih uporabnikov knjjižnice« so prikazani vsi člani knjižnice, v rubriki »Delež aktivnih uporabnikov z univerz« pa je navedeno, koliko od aktivnih
uporabnikov knjižnice je uporabnikov z univerz.
kazalnik »Letni prirast tiskanega gradiva« je premalo natančnen, saj ne zajema avdiovualnega gradiva, ki tudi spada med knjižnično gradivo, prav tako ni specificiran način
štetja periodike.

Tabela 7.1.47.1.4-2: Kategorije uporabnikov knjižnic – po članicah
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski, redni

Članica

Število v letu 2007

Načrtovano število za leto 2008

UP FHŠ

765

1.080

UP FM

1.453

1.500

-

-

UP PEF

1.453

1.500

UP Turistica

1.220

1.400

357

430

89

100

-

100

5.337

6.110

UP FHŠ

18

30

UP FM

1.133

1.250

-

-

1.133

1.190

UP FAMNIT

UP VSZI
UP

ZRS2

UP PINT
Skupaj UP
Študenti – dodiplomski, izredni

UP FAMNIT
UP PEF
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Kategorije uporabnikov

Članica

Število v letu 2007

Načrtovano število za leto 2008

1.366

1.500

UP VSZI

80

100

UP ZRS2

4

5

UP PINT

-

-

3.734

4.075

UP FHŠ

134

234

UP FM

789

840

-

-

UP PEF

789

800

UP Turistica

89

100

UP VSZI

-

-

UP ZRS2

5

10

UP PINT

-

60

1.806

2.044

UP FHŠ

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP FM

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

-

-

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP Turistica

-

-

UP VSZI

-

-

UP Turistica

Skupaj UP
Študenti – podiplomski

UP FAMNIT

Skupaj UP
Srednješolci

UP FAMNIT
UP PEF

UP ZRS2

(2 - v kategoriji drugi uporabniki)

UP PINT

-

-

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP FHŠ

109

119

UP FM

241

300

-

-

Skupaj UP
Zaposleni

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP FAMNIT

234

Kategorije uporabnikov

Članica

Število v letu 2007

Načrtovano število za leto 2008

UP PEF

241

250

UP Turistica

99

120

UP VSZI

42

90

UP ZRS2

83

80

UP PINT

-

50

815

1.009

UP FHŠ

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP FM

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

-

-

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP Turistica

-

-

UP VSZI

-

-

UP ZRS

-

-

UP PINT

-

-

(v kategoriji drugi uporabniki)

(v kategoriji drugi uporabniki)

UP FHŠ

15

25

UP FM

71

-

-

-

UP PEF

71

-

UP Turistica

8

10

UP VSZI

-

-

UP ZRS2

2

5

UP PINT

-

10

Skupaj UP

32

50

UP FHŠ

62

72

UP FM

1.6261

1.7001

Skupaj UP
Upokojenci

UP FAMNIT
UP PEF

Skupaj UP
Tuji državljani

UP FAMNIT

Drugi uporabniki
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Kategorije uporabnikov

Članica

Število v letu 2007

Načrtovano število za leto 2008

-

-

1.6261

1.7001

UP Turistica

255

270

UP VSZI

13

30

UP ZRS2

14

15

UP PINT

-

-

1.970

2.087

UP FAMNIT
UP PEF

Skupaj UP
Pojasnila k tabeli 7.1.4-2:
1

Podatek za skupno knjižnico UP FM in UP PEF.

UP ZRS ugotavlja, da struktura uporabnikov knjižnice ostaja na ravni iz leta 2006, prav tako ni bistvene spremembe v skupnem številu uporabnikov. Članica
opaža, da se je povečalo število uporabnikov iz UP ZRS, zmanjšalo pa se je število uporabnikov v vseh ostalih kategorijah. Odstotek aktivnih uporabnikov iz
univerz je skoraj 90%, kar je glede na poslanstvo knjižnice pričakovan rezultat. Poleg navedenega je UP ZRS v letu 2007 inventarizirala več gradiva kot v letu
2006, vendar pa članica ugotavlja, da ta številka ne odraža v celoti trenda pridobivanja gradiva, saj jo v znatni meri pogojuje razpoložljivi prostor in čas, ki ga
bibliotekar lahko aktivno nameni katalogiziranju gradiva. UP ZRS je organizirala dve izobraževanji za uporabnike, ki sta bili namenjeni seznanitvi uporabnikov
z uporabo online dostopnih elektronskih virov in baz podatkov; podobna izobraževanja pa nameravajo izvajati tudi prihodnjih letih, jih še izpopolniti in
prilagoditi posameznim ciljnim skupinam.
2
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7.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA UNIVERZE (ORGANIGRAM)

Organigram je priložen v samostojni prilogi.
Pojasnilo: Pri pripravi organigrama je bila upoštevana načrtovana sprememba organiziranosti UP, ki bo
podrobneje opredeljena v spremembah in dopolnitvah Statuta UP.
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7.3 KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2008 Z OBRAZLOŽITVIJO
7.3.1 Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2007 in načrt za leto 2008
Priloga 7.3.1 je priložena v samostojni prilogi (excelova tabela).

7.3.2 Kadrovski načrt UP za leto 2008
Priloga 7.3.2 je priložena v samostojni prilogi (excelova tabela).

7.3.3 Obrazložitev kadrovskega načrta UP za leto 2008
Priloga 7.3.3 je priložena v ločenem dokumentu (excelova tabela). V navajevanju podajamo opisno
obrazložitev kadrovskega načrta UP za leto 2008.
Na UP izkazujemo na dan 31.12.2007 število zaposlenih 594, v FTE pa znaša število zaposlenih 434,7.
Konec leta 2008 predvidevamo na univerzi 33,5% rast števila zaposlenih (793 - število zaposlenih na
dan 31.12.2008). Rast števila zaposlenih v FTE predvidevamo za 40,95%, kar pomeni, da načrtujemo
predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2008 v FTE 612,7.
Na rektoratu UP predvidevamo predvsem vzpostavitev službe za investicije ter nove zaposlitve zaradi
kadrovske podhranjenosti rektorata (predvsem pripravniki v finančni, pravni in kadrovski službi ter
zaposlitev svetovalca za kakovost v službi za spremljanje in razvoj izobraževalne dejavnosti. Glede na
obseg dela uprave UP, je potrebno nuno okrepiti službe rektorata. Obenem se vzpostavlja tudi
univerzitetna knjižnica UP. Število zaposlenih konec leta 2007 v FTE znaša 21,2. Konec leta 2008 je
predvidevano število zaposlenih 32,4 FTE.
UP FHŠ načrtuje povečanje št. zaposlenih v FTE iz 62,8 na 97,9 FTE, izključno in predvsem zaradi razvoja
in razpisa novih študijskih programov na UP FHŠ. Fakulteta je v študijskem letu 2006/2007 začela
izvajati tri nove »bolonjske« študijske programe 1. stopnje in enega prenovljenega »bolonjskega«
študijskega programa, in sicer Filozofija, Dediščina Evrope in Sredozemlja in Italijanistika ter prenovljen
Kulturni študiji in antropologija, saj so v študijskem letu 2007/2008 vpisali 2. generacijo študentov.
Poleg tega je fakulteta v študijskem letu 2007/2008 začela izvajati prenovljene študijske programe 1.
stopnje Slovenistika, Zgodovina in Geografija. V študijskem letu 2008/2009 pa bodo vpisali tudi 1.
generacijo študentov novega študijskega programa 1. stopnje Medijski študiji.
UP FM ne predvideva velike rasti zaposlitev, število zaposlenih dne 31.12.2007 znaša v FTE 102,4 in
predvidevajo rast le na 109,1 FTE. Predvsem zaradi racionalizacije ne bo dodatno zaposlovala, ampak
bo kadre ustrezno prerazporedila ter si prizadevala doseči polne zaposlitve sedaj delno zaposlenih
delavcev.
UP FAMNIT predvideva nove zaposlitve kadra, kar je posledica novih študijskih programov (Sredozemsko
kmetijstvo, Biodiverziteta, Varstvo narave) ter izvajanje dveh letnikov (1. in 2. letnik) študijskih
programov s področja matematike ter računalništva in informatike. Obenem se predvideva prenos
večjega deleža zaposlenih učiteljev računalništva in matematike iz UP PEF na UP FAMNIT. Predvideno
število zaposlenih v FTE je 57,1 (konec leta 2008), saj je sedanje število zaposlenih v FTE le 6,9.
Na UP PEF se bo tako kot v letu 2007 tudi v letu 2008 nadaljevalo izvajanje ukrepov za racionalizacijo
poslovanja fakultete. V prihodnje so možne posamezne spremembe v številu nepedagoških delavcev
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zaradi vzpostavljanja skupnih strokovnih služb na ravni univerze in kot že omenjeno možne zaposlitve v
primeru pridobitve sredstev za financiranje le-teh na podlagi razpisov raziskovalnih programov in
projektov. Predviden število zaposlenih v FTE konec leta 2008 je 51, na dan 31.12.2007 je število
zaposlenih v FTE 46,1.
UP Turistica
Turistica predvideva kadrovske spremembe, ki se bodo odražale predvsem v povečanju števila
zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, zaradi: pridobivanja načrtovanih
razvojnih in raziskovalnih projektov in razvoja raziskovalnega dela v organizacijski enoti Inštitut, izvajanja
novih (bolonjskih) študijskih programov Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in
Mediacija v turizmu v 2. letniku (rednega in izrednega) študija na sedežu šole in njenih dislociranih
enotah ter vzporedno zadnje izvajanje 3. letnika starega študijskega programa ter pričetek izvajanja
novega univerzitetnega študijskega programa Turizem v 1. letniku (študijski program je v postopku
akreditacije) – v kolikor bo program razpisan in se bo izvedel vpis v 1. letnik študija.
Skupno število zaposlenih v FTE se bo povečalo iz dosedanjih 61,3 FTE na 85,8 FTE.
UP VŠZI načrtuje povečevanje števila zaposlenih zaradi izvajanja 2. letnika dodiplomskega študijskega
programa Prehranskega svetovanja – Dietetike prvič. Prav tako se število povečuje zaradi izvedbe 3.
letnika dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega v dislocirani enoti v Novi Gorici in prvič v
letu 2008 razpisanega podiplomskega študija Zdravstvena nega. V letu 2008 pričakujejo dodatne
pedagoške okrepitve s strokovnjaki s področja zdravstvene nege in prehranskega svetovanja. Kljub
temu, zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra v Republiki Sloveniji predvidevajo, da si bodo morali tudi v
letu 2008 pomagati z zunanjimi sodelavci, tujimi predavatelji, dodatno izobraževati že obstoječi kader in
izvajati klinične vaje v učnih zavodih na podlagi podjemnih pogodb. Rast števila zaposlenih v FTE
napovedujejo iz dosedanjih 39,8 FTE na 53,9 FTE.
UP ZRS je meseca novembra 2007 na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov v letu
2008 prijavili 27 projektov. Glede na to, da bodo rezultati objavljeni šele konec meseca januarja 2008 je
natančno število novih zaposlitev v prihajajočem letu težko predvideti. Konec leta 2008 naj bi bil na UP
ZRS poleg direktorja zaposlen še en pomočnik direktorja in en namestnik direktorja. Na raziskovalnih
delovnih mestih naj bi bilo zaposlenih 97 raziskovalcev, spremljajoča delovna mesta pa naj bi zasedalo
21 zaposlenih. Na dan 31. 121. 2008 naj bi bilo na UP ZRS 121 zaposlenih. Napovedujejo rast števila
zaposlenih v FTE iz dosedanjih 79,2 na 103,1 FTE.
UP PINT predvsem širi zaposlitve raziskovalnih delovnih mest s pogoji za vodenje projektov, povečanja
števila nacionalnih in mednarodnih razpisih. Povečanje števila zaposlenih v FTE napovedujejo iz 11,5 na
19,3.
UP ŠD števila zaposlenih ne bo povečevalo, ampak bo ostalo na dosedanjih 3,3 FTE.
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7.4 PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI (ŠS UP)

Program interesnih dejavnosti Študentskega sveta UP (ŠS UP) in sklep ŠS UP o sprejemu programa
interesnih dejavnostih sta priložena v samostojni prilogi.
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7.5 PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH DOMOV
(SS ŠD)

Program interesnih dejavnosti Sveta stanovalcev ŠD Portorož (SS ŠD) in sklep SS ŠD o sprejemu
programa interesnih dejavnostih sta priložena v samostojni prilogi.
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7.6 PREDSTAVITEV UNIVERZITETNIH CENTROV IN
INFRASTRUKTURNIH ENOT

Na UP delujeta dve infrastrukturni enoti (RIC UP, AK UP) in dva univerzitetna centra (CJMK UP, CŠ UP).
Računalniško-informacijski center (RIC UP)
Za razvoj in vzdrževanje celovitega informacijskega sistema je UP ustanovila Računalniško-informacijski
center UP. Center skrbi za realizacijo Strateškega načrta informatizacije UP in s tem k boljšemu
povezovanju in sodelovanju med članicami.
Center je zadolžen predvsem za zagotavljanje varnostne politike informacijskega sistema na ravni UP,
širjenje komunikacijske infrastrukture članic, dopolnjevanje opreme članic, ter zagotavljanje
informacijske podpore službam v okviru rektorata UP. RIC UP prav tako skrbi za uvajanje skupnih
informacijskih standardov na vseh članicah.
Ameriški kotiček Koper (AK UP)
Ameriški kotiček Koper je kulturno-informacijski center, ki je nastal kot oblika sodelovanja med
Veleposlaništvom ZDA v Ljubljani in UP. Partnerja projekta sta tudi Mestna občina Koper in Emona Obala
d.d.
AK UP je odprt za študente in širšo javnost, vse dejavnosti so brezplačne. Obiskovalci lahko:
- pridobijo informacije o življenju in študiju v ZDA,
- dobijo vzorčni teste za izpite SAT, TOEFL, GMAT, GRE, MCAT,
- dostopajo do svetovnega spleta,
- dostopajo do naslednjih elektronskih baz z znanstvenimi članki: Emerald Fulltext, EBSCOhost/eIFL
Direct, ProQuest, SpringerLink, Wiley InterScience in DOAJ,
- si izposodijo knjige s področja angleškega jezika, ameriške kulture, leposlovja, znanosti, politike,
ekonomije, prava, naravoslovja in turizma ter s področja študija v ZDA,
- pregledajo 25 poljudnih in specializiranih revij,
- obiščjeo razne dogodke (predavanja, okrogle mize, literarni in filmski večeri, koncerti, fotografske
razstave, delavnice in druge oblike srečevanja).
Center za jezike in medkulturno komunikacijo (CJMK UP)
UP je v svoje poslanstvo zapisala načela jezikovnih in kulturnih politik Evropske unije in Sveta Evrope, ki
postavljata znanje jezikov in medkulturno zavest med temeljna orodja sobivanja in sodelovanja med
ljudmi. Produktivno znanje tujih jezikov (vsaj dveh poleg materinega) je za vsakega izobraženca prav
tako nujno kot računalniška pismenost.
Center deluje na osnovi Statuta UP (poglavje 4, člen 103) ter Akta o delovanju Centra za jezike in
medkulturno komunikacijo UP, sprejetim s soglasjem senata (30. redna seja, z dne 14. 6. 2006). Njegov
namen in poslanstvo sta v skladu s strategijo evropskih univerz, ki imajo podobne centre za razvoj
večjezičnosti študentov in učiteljev in se povezujejo v združenju CERCLeS. Učenje jezikov na Centru 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 in
njegovi stopnji razvoja primerno oblikuje strukturiranost sporazumevalne razsežnosti družbenega sveta,
ki ga obdaja. Pri tem prevzema odgovornost za svoje dosežke in lastno učno pot.
V skladu z letnimi sporazumi s članicami UP ureja kadrovske in finančne podlage za delovanje centra kot
univerzitetne (to je medfakultetne) infrastrukturne enote. Študentska organizacija UP (ŠOUP) uresničuje
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s centrom skupni cilj, doseči večjezičnost študentov za uspešno uveljavljanje na trgu dela. Zato bosta
CJMK UP in ŠOUP tudi v letu 2008 sodelovala pri skupnih projektih (poučevanje jezikov, kulturni torki) v
skladu s Sporazumom o sodelovanju (2005, 2007). ŠOUP bo tudi v letu 2008 za delovanje CJMK UP
najemal prostore na Gortanovem trgu v Kopru.
Center ponuja študentom in zaposlenim vseh članic univerze učenje angleščine, francoščine,
italijanščine, ruščine, španščine in nemščine. Obenem omogoča tujim študentom, da spoznajo in usvojijo
slovenščino.
Jezika se v Centru učijo z učiteljem jezika in z avtentičnim govorcem. Samostojno in vodeno učenje jezika
po sodobnih metodah in oblikah učenja tujih jezikov vključujeta delo v parih, skupinah in delavnicah, po
interaktivnih pristopih, z uporabo računalnikov in računalniških orodij ter interneta. Pomembno obliko in
metodo dela predstavlja samostojno vodeno učenje, ki pod vodstvom tutorja omogoča učečim se na
podlagi potreb in interesov določiti njim lastno učno pot in tempo učenja. Poleg samostojno vodenega
učenja pa vsak posameznik preverja svojo učno pot s pomočjo jezikovnega portfolija in ugotavlja raven
svojega znanja po evropsko dogovorjenih smernicah za jezike.
Novi prostori Centra, v skupni izmeri več kot 200 m², nudijo multimedijski prostor za individualno delo,
dve manjši učilnici ter večjo predavalnico. V centru je tudi brezplačna čitalnica s časopisi in revijami v
tujih jezikih, možnost brezplačnega dostopa do interneta in recepcija, kjer lahko dobite vse potrebne
informacije v zvezi z učenjem jezikov.
Center širi svoje poslanstvo uzaveščanja večjezičnosti in medkulturne vzgoje tudi z drugimi dejavnostmi.
Študentom in širši javnosti nudi kulturne večere posvečene kinematografiji, umetnosti ter
medkulturnemu dialogu.
Center za šport (CŠ UP)
Center za šport UP je bil ustanovljen v začetku leta 2007 z namenom povečanja učinkovitosti in
racionalnosti športnega delovanja na vseh članicah UP, skrbi za načrtovanje programov športa ter
sodelovanja pri izvajanju univerzitetnega športa. V okviru možnosti in pogojev bo CŠ UP skrbel za čim bolj
organizirano ukvarjanje študentov s športom. CŠ UP bo vzpostavil sodelovanje s podobnimi
univerzitetnimi športnimi centri v Sloveniji in tujini. Programski svet CŠ UP bo sprejel potrebne akte
(poslovnik o delovanju ipd.), prizadeval si bo za začetek postopkov, ki bi šport umestili med obvezne
izbirne predmete (v kreditni sistem ECST), oblikoval bo predloge za strategijo športa na univerzi in
smernice delovanja centra, pripravil bo predlog za kriterije sestavljanja univerzitetnih ekip.
Center za šport UP se povezuje z ostalimi akterji obštudijskih dejavnosti študentov, zlasti s Študentsko
organizacijo UP in z Univerzitetno športno zvezo Primorske, ter skupaj z njimi pripravljal in usklajeval
programe športnih aktivnosti in zagotavljal materialne in finančne pogoje za izvedbo programov.
Center ponuja predvsem naslednje programe športnih aktivnosti:
-

osnovni program športnih dejavnosti:
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, veslanje, ples, smučanje, deskanje, jadranje, potapljanje, konjeništvo;

-

izobraževalni program: tečaji za pridobitev različnih nazivov (učitelj smučanja, učitelj deskanja,
vaditelj plavanja, trener, sodnik);

-

športno-zabavni program: čista desetka, bela čista desetka, mokra čista desetka;

-

tekmovalni program: univerzitetna liga, univerzitetna prvenstva;

-

program univerzitetnih reprezentanc: univerzitetne ekipe za košarko, odbojko, mali nogomet,
rokomet, tenis, jadranje, veslanje.
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7.7 SEZNAM OKRAJŠAV
-

-

AK UP:
UP AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
ARRS:
ARRS JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CJMK UP:
UP CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP:
CRP CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CŠ UP:
UP CENTER ZA ŠPORT UP
EHEA:
EHEA EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR
ERA:
ERA EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERA MORE:
MORE EUROPEAN RESEARCH AREA – MOBILITY RESEARCHERS – EVROPSKI PROGRAM
MOBILNOSTI ZA RAZISKOVALCE
FTE:
FTE FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
CENTRI IN INŠTITUTI UP ZRS:
- EIC: EURO INFO CENTER
- IZŠ: INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE
- IBŠ: INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE
- IKARUS: INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE
- ISKO: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO
- ISHDŠ: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE
- IDS: INŠTITUT ZA DEDIŠČINO SREDOZEMLJA
- IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE
- IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE
- JMC: JAVNOMNENJSKI CENTER
KIN UP:
UP KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KMMS UP:
UP KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ
KONZORCIJ NIT:
NIT KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA
IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
KOST UP:
UP STATUTARNA KOMISIJA UP
KP UP:
UP KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KSSK UP:
UP KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KŠTZ UP:
UP KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KŠZ UP:
UP KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KZRD UP:
UP KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LPD:
LPD LETNI PROGRAM DELA
MF:
MF MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG:
MG MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU:
MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MKGP:
KGP MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOSPODARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE
MŠŠ:
MŠŠ MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MOK:
OK MESTNA OBČINA KOPER
MVZT:
MVZT MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
MZZ:
MZZ MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
OBV:
OBV ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
RIC UP:
UP RAČUNALNIŠKO-INFORMACIJSKI CENTER UP
SZ UP:
UP SVET ZAUPNIKOV UP
ŠOUP:
ŠOUP ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP:
UP ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP:
UP UPRAVNI ODBOR UP
UIP:
IP UNIVERZITETNI INKUBATOR PRIMORSKE
UP:
UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM
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-

UP FAMNIT:
FAMNIT FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
KOPER
UP FHŠ:
FHŠ FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM:
FM FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP PEF:
PEF PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT:
PINT PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD:
ŠD ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
UP TURISTICA:
TURISTICA TURISTICA, VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ
UP VŠZI:
VŠZI VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS:
ZRS ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
ZVKD:
ZVKD ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZVIS 2004:
2004 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 100/04 – UPB2)
ZVIS 2006:
2006 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
6. OP:
OP 6. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
7. OP:
OP 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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