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1
1.1

POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini.
Poslanstvo Univerze na Primorskem (UP) je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega
in srednjeevropskega sveta v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu
družbenemu razvoju lokalnega in širšega regionalnega okolja.

1.1.1 Študijska dejavnost
Univerza na Primorskem zagotavlja kakovostne visokošolske študijske programe po
bolonjskih smernicah.
Univerza na Primorskem je v zasnovo svojega delovanja vtkala sestavine prenove visokega šolstva
po smernicah Bolonjskega procesa. V študijske programe, ki so nastali na novo, je vgradila novosti,
kot so na primer: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje učinkov študija po kreditnem
sistemu ECTS (European Credit Transfer System) in raziskovalne podlage študijskih programov.
Prenova študija pa ni le v vsebini in oblikah dela. Oblikovanje nove akademske institucionalne kulture
je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in državo, in sicer pri načrtovanju in podajanju
študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in vrednotenja študijskih učinkov, v partnerstvu
med študenti in profesorji in pri razvijanju pripadnosti instituciji, ki jo sestavljajo vsi udeleženci
študijskega procesa. Pri tem se navezujemo na priporočila Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje in Salzburška načela o kvaliteti
podiplomskega študija, ki so jo podpisali ministri za visoko šolstvo v Bergnu (2005).
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 inovativna. Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z
oblikami študija, ki v posameznih segmentih povezujejo gospodarske subjekte, učitelje, raziskovalce in
študente. Ta oblika kooperativnega delovanja pomeni za univerzo 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 na področjih naravoslovnih in tehničnih ved
ter ved, ki proučujejo trajnostni razvoj, kot tudi pravnih n upravnih 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 pa bo odigralo pomembno vlogo tudi
izvajanje vsebin vseživljenjskega učenja. Povezovanje z gospodarstvom in lokalnim oziroma
regionalnim okoljem bo univerza krepila preko Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja
Primorske d.o.o. (UIP),s katerim povečuje uporabnost in pretok znanja. Nenazadnje pa je univerza v
duhu povezovanja z gospodarstvom ustanovila Štipendijski sklad UP, ki najboljšim študentom
univerze zagotavlja štipendijo, prav tako tudi Karierni center UP skrbi za razvoj specifičnih, predvsem
pa generičnih kompetenc študentov UP in drugih partnerjev univerze. Univerzitetno okolje bo s
pomočjo ekspertne skupine Sveta zaupnikov za področje izobraževanja zagotovilo nastanek novih
znanj, ki bodo lahko prispevala k večji dodani vrednosti v regiji in širše ob upoštevanju smernic
trajnostnega razvoja.
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1.1.2

Univerza kot center znanja

Raziskovanje naj bo temelj kakovostnega pedagoškega dela
S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi
raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter ustvarjalnim učenjem ob raziskovanju je
univerza v svoje delovanje vgradila dvoedinost znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela s
ciljem akademske odličnosti. Ob tem se razvija akademska zavest učiteljev nastajanja nove
institucionalne kulture ter razvoj univerzitetnega prostora v skladu s sodobnimi mednarodnimi
standardi in kriteriji. Postati raziskovalna univerza je vodilo, kateremu UP sledi od svojega nastanka.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem pa zagotavlja vključevanje raziskovalcev v
študijski proces. Mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov bodo še naprej
udejanjali prizadevanja UP - biti del nacionalne in skupne evropske univerzitetne mreže v skladu s
politiko skupnega Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in Evropskega visokošolskega prostora
(EHEA). UP se je aktivno vključila v strateške procese EU in oblikovala svojo strategijo ter prevzela
načela Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev za
obdobje 2010-2014. Listina in Kodeks sta dokumenta, ki ju je Evropska komisija leta 2005 objavila v
obliki priporočila. Dokumenta vsebujeta niz splošnih načel in zahtevkov, ki določajo vloge,
odgovornost in pravice raziskovalcev, pa tudi delodajalcev oziroma financerjev. Na osnovi teh načel je
UP oblikovala svojo kadrovsko strategijo za raziskovalce in se tako, kot druga slovenska univerza (ob
UM), pridružila številnim evropskim univerzam, ki v svoj nadaljnji razvoj pomembno integrirajo
raziskovalno delo.
UP se je kot mlada univerza uspela v razmeroma kratkem času uveljaviti v nacionalnem in
mednarodnem prostoru. Razmerje med programskim (stabilnim) in projektnim (kompetitivnim)
modelom financiranja znanstveno-raziskovalnega dela UP ponovno odraža nadpovprečno uspešnost
njenih raziskovalcev pri pridobivanju projektov. Še vedno pa je na UP ravno zaradi veliko nižjega
deleža programskega - stabilnega financiranja raziskovalnega dela težko pričakovati oblikovanje
dolgoročnih strategij in usmeritev znanstveno-raziskovalne dejavnosti (ZRD). Dota, ki velja kot
temeljno izhodišče financiranja ZRD, je v prid starejšim univerzam in posledično ogroža razvojne
potenciale mlade Univerze na Primorskem. Z dosedanjim raziskovalnim delom in uspehi pri zahtevnih
evalvacijah raziskovalnih projektov je UP dokazala ustrezno kakovost in potrebno povečanje
stabilnega deleža financiranja raziskovanja tudi upravičila. Njena raziskovalna produkcija je ob boku
starejšim univerzam, na nekaterih področjih, znanstvenih disciplinah pa jih celo prekaša. Posebej
uspešna pa je UP pri pridobivanju mladih raziskovalcev, saj rast le-teh dokazuje njeno orientacijo in
skrb za raziskovalni podmladek. V večini primerov je to tudi kader, ki kasneje nadaljuje svoje delo v
prvotnem raziskovalnem okolju.
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1.1.3

Študijsko-raziskovalni proces v povezavi z okoljem

Znanstvena skupnost v okviru svojega primarnega poslanstva “proizvodnje znanja” ne ustvarja
neposrednega dohodka, zato za njeno osnovno financiranje skrbi država.
V okviru projekta Povezovanje študijske dejavnosti z gospodarstvom je nastal dokument Raziskovalne
kompetence članic Univerze na Primorskem. Dokument se dopolnjuje in nadgrajuje z novimi
ugotovitvami in raziskovalnimi uspehi ter produkcijo raziskovalcev. Njegov glavni cilj je ponuditi
potencialnim uporabnikom pregled raziskovalnih kompetenc in raziskovalne opreme UP na enem
mestu. Na podlagi dokumenta je predvidena tudi izdelava spletnega portala, s pomočjo katerega bodo
raziskovalci nudili svoje kompetence, ideje in predloge širšemu krogu zainteresiranih uporabnikov,
tako podjetnikom kot civilni družbi. Spletni portal Mreža odličnosti UP povezuje najboljše raziskovalce
in neposredne uporabnike znanja iz gospodarstva ter širše družbe. Odziv raziskovalcev tako kot tudi
uporabnikov še ni dosegel pričakovane ravni, zato velja v pobudo usmeriti dodaten čas in energijo.
Senat in Upravni odbor UP sta v letu 2010 sprejela dopolnitve in spremembe Pravilnika o upravljanju z
izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij na UP, in sicer s ciljem
doseči lažjo dostopnost in opravilnost za pridobivanje s pravilnikom določenih pravic ter sodbujanje in
pospeševanje ustanavljanja na znanju temelječih dinamičnih podjetij.
UP se dejavno vključuje v okolje, ki postaja vse bolj odprto za razvoj in inovacije. V ta namen je bil v
lanskem letu ustanovljen Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP), ki transparentno in
racionalno usmerja ter koordinira vloge vseh partnerjev. Učinkovitost in doseganje konkretnih
rezultatov partnerskega povezovanja je največkrat odvisna od kakovosti komunikacije med
potencialnimi sodelavci. Prav to pomembno nalogo smo želeli udejaniti s ponujenim naborom oziroma
pregledom raziskovalnih kompetenc ter opreme članic UP. Tudi v prihodnje bomo temu posvečali
veliko pozornosti ter tako skušali izboljšati obstoječe sodelovanje z okoljem.
Vodilo našega dela je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. S temi cilji smo
že pred letom ustanovili tudi Štipendijski sklad UP, ki temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših
študentov UP. Namen sklada je ponuditi delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za
prihodnje delovne potrebe, študentom pa zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in
jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve v tej organizaciji. Ob Štipendijskem skladu smo soustanovili
Karierni center UP, preoblikovali Univerzitetni inkubator v Univerzitetni razvojni center in inkubator
Primorske in oblikovali ekspertni skupini Sveta zaupnikov UP za področje izobraževanja in
raziskovanja.
Na UP si na osnovi vseh pobud in že izvedenih aktivnosti z namenom povezovanja z uporabniki
našega znanja ter raziskovalnih kompetenc obetamo kakovostno sodelovanje tudi v prihodnje.
Doseganje konkretnih rezultatov pa bo pomembno prispevalo k utrditvi vloge univerze v regiji, v
Sloveniji in širšem mednarodnem prostoru.

Stran 8

1.1.4

Mednarodno sodelovanje

Področje mednarodnega sodelovanja in evropskih programov je strateškega pomena za nadaljnji
razvoj UP, zato smo v letu 2010 sprejeli Program internacionalizacije UP 2010-2013, katerega glavni
namen je spodbuditi in pospešiti proces internacionalizacije naše univerze. To pomeni, da je
namenjen ustvarjanju pogojev in oblikovanju ter izvajanju ukrepov za pospešen razvoj mednarodnega
delovanja univerze in njenih raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in študentov, ter povečevanju
njihovih kompetenc in uspešnosti pri oblikovanju ustreznih odgovorov na sodobne izzive in priložnosti
mednarodnega in čezmejnega prostora ter nenazadnje lokalnega in nacionalnega okolja, v katerem
UP deluje. Pri tem vidimo zlasti priložnost intenzivnejšega povezovanja v alpsko-jadranskem prostoru,
na območjih Srednje in JV Evrope ter Sredozemlja.
Mednarodno sodelovanje pomembno prispeva k razvoju evropsko primerljive kakovosti ter odličnosti
raziskovanja in izobraževanja. Mednarodni projekti (raziskovalni programi in projekti, izobraževalni
programi in druge aktivnosti) spodbujajo povezovanje in krepijo razvoj raziskovanja in izobraževanja
ter prispevajo k učinkovitejšemu prenosu in izmenjavi znanja z različnimi uporabniki znanj.
Mednarodno povezovanje prispeva tudi h kakovostnemu razvoju človeških virov in raziskovalne ter
pedagoške infrastrukture.
Z vzpostavitvijo mednarodnih študijskih programov na vseh stopnjah krepimo mednarodno
povezovanje in prispevamo k izpopolnjevanju izobraževalne ponudbe ter h kakovosti znanstvenega in
strokovnega dela.
Pomemben vidik mednarodnega sodelovanja je prispevati tudi k internacionalizaciji slovenske
znanosti in njeni promociji v tujini ter k prepoznavnosti slovenskega prostora na mednarodni ravni. Pri
tem ima pomembno vlogo mednarodna mobilnost študentov, raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja, zato si UP prizadeva povečati število obiskov v tujini in gostovanj tujih študentov,
raziskovalcev, učiteljev in strokovnih delavcev pri nas.
S pospeševanjem mednarodnega sodelovanja univerza prispeva tudi k razvoju znanj in kompetenc,
na podlagi katerih lahko učinkoviteje sodeluje z lokalnim gospodarskim in družbenim okoljem ter
deluje kot dejavnik razvoja v svojem okolju.
Za uresničevanje svojega poslanstva in strategije na mednarodnem področju se UP vključuje in
aktivno deluje v mednarodnih mrežah in združenjih, sklepa in izvaja sporazume o sodelovanju s tujimi
ustanovami, daje pobude za vzpostavljanje mednarodnih središč, snuje in izvaja mednarodne projekte
ter razvija svojo organiziranost na področju mednarodnega sodelovanja in črpanja evropskih sredstev.
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1.1.5

Kakovost

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 dosega visoke standarde na vseh področjih delovanja.
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).
UP ima možnost in priložnost, da kot mlada in fleksibilna univerza v vsebinskem in organizacijskem
pogledu uspešno povezuje znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo ter na ta način v slovenskem
in mednarodnem merilu uveljavi načela ERA in EHEA, ki univerzam dajejo središčno vlogo pri razvoju
na znanju temelječe družbe in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Stran 10

1.2

VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Vizija UP je postati center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja z namenom enakopravnega in
partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene skupnosti sredozemskega sveta in
širšega prostora, v katerega je vpeta.
Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova bo predstavljala forum, na katerem se bodo v
medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko
življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju.
V konkretnih projektih sodelovanja z gospodarstvom ter domačim in mednarodnim akademskim in
raziskovalnim prostorom bo Univerza na Primorskem ključni steber razvoja lokalnega okolja.
UP se bo uvrstila med 1000 najboljših univerz na šanghajski lestvici do leta 2013 (merilo: uspešnost
po metodologiji ARWU (Academic Ranking of World Universities).
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2

PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM

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 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, 67/08) in Statut UP (Uradni list
RS, št. 124/08-UPB1) opredeljujeta temeljna izhodišča organiziranosti UP. Določila teh temeljnih aktov
poudarjajo raziskovalno usmerjenost UP, učinkovitost in sodobnost izvajanja študijskega procesa,
integriranost stroke in ved, interdisciplinarnost študijskih programov, racionalnost organiziranosti in
povezovanje znanja in virov ter mednarodno primerljivost v kakovosti izobraževanja in raziskovanja.
Poleg teh postulatov mora UP pri svoji organiziranosti upoštevati dejstvo, da je univerza ne le ena od
državnih univerz, ampak sobiva kot enakovreden partner univerzitetnega prostora Evropske unije
(vključevanje v EHEA in ERA) in širšega mednarodnega prostora.
Statut UP omogoča članicam, da svojo organiziranost na določenih področjih podrobneje uredijo z
internimi pravili. Notranja organiziranost univerze in članic podpira izvajanje temeljnih in drugih
dejavnosti.
Univerza je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP
so zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru
nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega znanstveno-raziskovalnega programa, za
katera zagotavlja sredstva država. Kot pravne osebe pa nastopajo v pravnem prometu pri izvajanju
dejavnosti v skladu z Statutom UP. Članice opravljajo te dejavnosti tako, da ne ovirajo izvajanja javne
službe in zagotovijo nadomestilo stroškov, nastalih pri izvajanju teh dejavnosti. Za izvajanje teh
dejavnosti lahko članica zaposluje v skladu s pravili, ki jih sprejme upravni odbor članice.
Organiziranost univerze je prikazana v organigramu (v prilogi).
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2.1.1

Organi univerze in njihova delovna telesa

Organi UP so skladno s Statutom UP rektor, senat, upravni odbor in študentski svet.
Tabela: Organi UP
Organi UP
Rektor UP

prof. dr. Rado Bohinc

Senat UP

predsednik: prof. dr. Rado Bohinc
člani Senata UP: dr. Rado Bohinc, dr. Dunja Bandelj, znanstvena sodelavka (UP ZRS); prof. dr.
Cene Bavec (UP FM); doc. dr. Bogdana Borota (UP PEF); Erik Božič (ŠS UP); doc. dr. Aleksandra
Brezovec (UP FTŠ Turistica); dr. Andrej Brodnik, znanstveni svetnik (UP PINT); izr. prof. dr. Maja
Čemažar (UP VŠZI); izr. prof. dr. Mara Cotič (UP PEF); dr. Darko Darovec, znanstveni svetnik (UP
ZRS); izr. prof. dr. Gordana Ivankovič (UP FTŠ Turistica); dr. Gašper Jaklič, znanstveni sodelavec
(UP ZRS); doc. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP FTŠ Turistica); Olga Kaliada (ŠS UP); doc. dr. Branko
Kavšek (UP FAMNIT); doc. dr. Borut Klabjan (UP FHŠ); Martin Krauser (ŠS UP); izr. prof. dr. Bojan
Kuzma (UP FAMNIT); prof. dr. Dušan Lesjak (UP FM); prof. dr. Dragan Marušič (UP FAMNIT); izr.
prof. dr. Vesna Mikolič (UP FHŠ); prof. dr. Rado Pišot (UP PEF); doc. dr. Nadja Plazar (UP VŠZI);
izr. prof. dr. Lenart Škof (UP FHŠ); dr. Andraž Teršek, znanstveni sodelavec (UP PINT); pred. Irena
Trobec (UP VŠZI); Nejc Velikonja (ŠS UP); Miloš Vesić (ŠS UP); dr. Ernest Ženko, znanstveni
sodelavec (UP ZRS); prof. dr. Egon Žižmond (UP FM)

Upravni odbor UP

predsednik: viš. pred. mag. Marijan Tkalčič do 17.12.2010; v decembru 2010 so bile izvedene volitve
nadomestnega člana UO UP in člani UO UP morajo med seboj izbrati novega predsednika UO UP

Študentski svet UP

predsednik: Olga Kaliada

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: izr. prof. dr. Roberto Biloslavo,
- prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP: prof. dr. Rado Pišot.
Na predlog rektorja je Senat UP s sklepom št. 4 na 33. redni seji z dne 15.9.2010 dal soglasje k
imenovanju izr. prof. dr. Aleksandra Panjeka za prorektorja za mednarodno sodelovanje in evropske
razvojne projekte UP od 1.10.2010 dalje. Na tej podlagi je rektor imenoval tretjega prorektorja:
- prorektor za mednarodno sodelovanje in evropske razvojne projekte UP: izr. prof. dr.
Aleksander Panjek.
Glavni tajnik UP je Astrid Prašnikar.
Posvetovalna telesa rektorja so:
- kolegij rektorja,
- kolegij dekanov in direktorjev,
- Svet zaupnikov UP.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorja, glavni tajnik in člani kolegija za določeno področje.
Kolegij dekanov in direktorjev sestavljajo rektor, dekani visokošolskih zavodov in direktorji
raziskovalnih zavodov članic univerze.
Svet zaupnikov UP je rektorjevo posvetovalno telo, ki oblikuje mnenja k letnemu načrtu dela,
srednjeročnemu načrtu dela in letnemu poročilu. Rektor v Svet zaupnikov imenuje vsakokratne
zakonite zastopnike pravnih oseb s področja gospodarstva in lokalnih skupnosti. Svet zaupnikov preko
ekspertnih skupin za študijske programe in razvojno raziskovalno dejavnost oblikuje mnenja k
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predlogom za nove študijske programe, predlogom za ciljne raziskovalne programe in razvojne
raziskovalne grozde oziroma skupne tehnološke podlage.
Svet zaupnikov predstavlja vez med univerzo, regijskim gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi. Kot
tak je unikum v slovenskem univerzitetnem okolju, zelo dobro pa tako obliko sodelovanja univerze z
gospodarstvom poznajo v tujini, zlasti v ameriškem svetu.
Senat UP je najvišji strokovni organ univerze. Med najpomembnejše naloge sodijo sprejemanje
študijskih in raziskovalnih programov in strategij, podajanje soglasja k letnemu programu dela
univerze in k programu razvoja univerze, sprejemanje pravnih aktov (statut, pravilniki in drugi splošni
akti), sprejemanje habilitacijskih meril in potrjevanje tem doktorskih disertacij, odločanje o statusu
članic univerze, imenovanje komisij in delovnih teles senata in njihovih članov, sprejemanje meril o
ocenjevanju kakovosti pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Število članov senata zagotavlja enakopravno zastopanost vseh znanstvenih in umetniških disciplin
ter strokovnih področij članic. Senat univerze ima najmanj 21 članov. Za člane senata univerze so
lahko izvoljeni visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na univerzi, ter študentje, ki
imajo v senatu najmanj eno petino članov. Člani senata univerze iz visokih strokovnih šol so lahko tudi
drugi visokošolski učitelji. Rektor je član senata po položaju. Člani upravnega odbora univerze ne
morejo biti člani senata univerze.
Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik. Senat UP je imel do 9.11.2011 31 članov,
od navedenega datuma naprej pa 30 članov, ker Študentski svet UP ni izvolil nadomestnega člana
Senata UP iz vrst študentov.
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.
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. Sestava ŠS UP za študijsko leto 2009/10
šteje 12 članov.
Tabela: Komisije Senata UP
Komisija Senata UP

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

izr. prof. dr. Maja Čemažar

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

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

prof. dr. Rado Pišot

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Neva Čebron (od 20.10.2010; doc. dr.
Mojca Marija Terčelj od 19.9.2007 do 20.10.2010)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UP (KMMS
UP)

prof. dr. Lucija Čok

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

doc. dr. Jonatan Vinkler (do 22.12.2010)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

doc. dr. Boris Zgrablić

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

izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

Disciplinska komisija UP (DK UP)

viš. pred. mag. Robert Trunkl

Komisija za tutorstvo (KT UP)

izr. prof. dr. Roberto Biloslavo

Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.
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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. Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica),
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: Odgovorne osebe članic UP

Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekani

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za humanistične
študije Koper (UP FHŠ)

izr. prof. dr. Vesna
Mikolič,
dekanja

izr. prof. dr. Lenart Škof, prodekan za
študijske zadeve
prof. dr. Darko Darovec, prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo
doc.dr. Borut Klabjan, prodekan za
študentske zadeve – od 1.10.2010 (do
30.9.2010 doc. dr. Ernest Ženko)
doc. dr. Krištof Jacek Kozak, prodekan za
mednarodno sodelovanje in razvoj

Fakulteta za management
Koper (UP FM)

izr. prof. Anita
Trnavčevič, dekanja

izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj, prodekan za
izobraževanje - študijski programi 3. stopnje
(do 31.1.2010 doc. dr. Dragan Kesić)

Elide Hrvatin, tajnik (od
31.10.2009 na
porodniškem dopustu
do 16. 11. 2010)
Lidija Udovič (od
14.12.2009 do
30.11.2010)
Od 1.12.2010 tajnika
nadomešča Jasna
Zorko.
Silvija Benčič, tajnik

doc. dr. Valentina Franca, prodekanja za
izobraževanje - študijski programi 1. in 2.
stopnje
izr. prof. dr. Mitja Ruzzier, prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo
doc. dr. Bojan Nastav, prodekan za
znanstveno-raziskovalno delo študentov (do
31.1.2010 prof. dr. Štefan Bojnec)
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in
informacijske tehnologije
Koper (UP FAMNIT)

prof. dr. Dragan
Marušič,
dekan

doc. dr. Branko Kavšek, prodekan

Nataša Vraneš, tajnik
od1.11.2010 (do
30.9.2010 Manca
Drobne)

Pedagoška fakulteta Koper
(UP PEF)

izr. prof. dr. Mara
Cotič, dekanja

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

Tanja Marsič, tajnik

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
prodekanja za študentske zadeve
doc. dr. Sonja Starc, prodekanja za
mednarodno sodelovanje in založništvo
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Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekani

Tajnik/Svetovalec
direktorja

doc. dr. Dejan Hozjan, prodekan za
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo
ter kakovost in razvoj (od 5.11.2010)
Fakulteta za turistične
študije Portorož – Turistica
(UP FTŠ Turistica)

doc. dr. Aleksandra
Brezovec, dekanja

izr. prof. dr. Gordana Ivankovič,
prodekanja za študijsko dejavnost

Ingrid Kocjančič, tajnik

doc. dr. Gorazd Sedmak, prodekan za
raziskovalno dejavnost
doc. dr. Ksenija Vodeb, prodekanja za
študentske zadeve
doc. dr. Tadeja Jere Lazanski, prodekanja
za mednarodne odnose
Visoka šola za zdravstvo
Izola (UP VŠZI)

doc. dr. Nadja Plazar,
dekanja

viš. pred. mag. Vesna Čuk, prodekanja za
študijske in študentske zadeve (do30.9.2010
izr. prof. dr. Darja Barlič Maganja)

Nela Rajčič, tajnik (do
17.2.2010 Klara Puhov
Bajec)

izr. prof. dr. Maja Čemažar, prodekanja za
raziskovalno in razvojno dejavnost
Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče Koper (UP ZRS)

znanstveni svetnik
prof. dr. Darko
Darovec, direktor

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

višji znanstveni
sodelavec, izr. prof.
dr. Štefko Miklavič,
direktor (do14.6.2010
prof. dr. Andrej
Brodnik)

višja znanstvena sodelavka, izr. prof. dr.
Mateja Sedmak, pomočnica direktorja za
temeljno in aplikativno raziskovanje
(do15.9.2010 višji znanstveni sodelavec, izr.
prof. dr. Aleksander Panjek)
/

Urška Leban,
svetovalka direktorja

Manca Drobne (od
1.10.2010)

Drugi zavod
Študentski domovi (UP
ŠD)

Leon Horvatič,
direktor

/
Višnja Krečič, tajnik

2.1.2.1 Pridružena članica: Visoka šola za dizajn
(dekanja: doc. Nada Rožmanec Matičič, univ. dipl. inž. arh.)
26. januarja 2011 sta Univerza na Primorskem in Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali
pogodbo o pridružitvi VŠD k univerzi. Kandidatka je za pridruženo članstvo zaprosila v marcu 2009, v
vmesnem času so bili izvedeni vsi potrebni postopki, ki jih predvideva Statut UP, dne 16. 12. 2010 je k
pridružitvi podal soglasje UO UP, dne 22. 12. 2010 pa Senat UP. Po podpisu pogodbe o pridružitvi
bosta morali tako UP kot VŠD ustrezno dopolniti oz. prilagoditi svoje temeljne akte.
Visoka šola za dizajn (VŠD) je visoka strokovna šola, ki izobražuje za poklic diplomirani dizajner oz.
diplomirana dizajnerka. Sodobno oblikovan študijski program nudi diplomantom možnost hitre
integracije v svet industrije in preko prakse možnosti uveljavljanja in delovanja tako na slovenskih kot
na mednarodnih trgih oblikovalske stroke. Dodiplomski študijski program obsega tri smeri: Notranjo
opremo, Tekstilije in oblačila ter Vizualne komunikacije.
V prilogi 9 je dodan povzetek LPD pridružene članice Visoke šole za dizajn za leto 2011
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2.1.3. Zaposleni
Cilj univerze je razvoj kakovostnega matičnega kadra, ki se, v povezavi z naslednjimi strateški cilji
univerze: postati odlična raziskovalna univerza, biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z
odličnosti v učenju in poučevanju, dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM, vzpostaviti
učinkovit model asimetrično integrirane univerze, 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.
Na dan 31.12.2010 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 44,9 % delež vseh zaposlenih,
raziskovalci 22,5 % delež vseh zaposlenih, delež zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je
znašal 31 % vseh zaposlenih na UP.
Na UP je zaposlenih veliko število oseb s krajšim delovnim časom in z dopolnilnim delovnim
razmerjem, zato je za realno predstavo rasti števila zaposlenih po letih primernejši podatek izražen v
deležu zaposlitve oz. ekvivalentu zaposlitve s polnim delovnim časom (FTE – Full time equivalent). Iz
tabele v nadaljevanju je tako razvidna rast števila zaposlenih v FTE po plačnih podskupinah za
obdobje od 2006 do 2010. Iz podatkov je razvidna rast števila zaposlenih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter raziskovalcev in zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih.
Tabela : Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2006-2010
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

7

8

8

10

11

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

357

315

298

302

317

Raziskovalci- H

134

119

140

145

159

Administrativno in tehnično osebje- J

147

152

180

191

218

SKUPAJ

645

594

626

648

705

Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

Vodstvena delovna mesta -B

5,24

6,00

6,65

9,33

11,10

187,17

205,30

205,18

217,29

231,39

Vodstvena delovna mesta -B

Tabela : Pregled zaposlenih v FTE v obdobju od 2006-2010

Visokošolski učitelji in sodelavci- D
Raziskovalci- H

73,96

83,10

104,12

113,49

121,15

Administrativno in tehnično osebje- J

140,66

140,20

185,55

186,43

216,10

SKUPAJ

407,03

434,60

501,50

526,54

579,70
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2.2

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na 1., 2. in 3 stopnji študija. 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 in zimske šole, krajše
seminarje, delavnice in druge oblike neformalnega izobraževanja in usposabljanja.
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. Študijski programi UP posegajo na študijska področja, ki so
matična na posameznih članicah UP.
Tabela: Študijska področja članic UP
Članica

Študijsko področje po klasifikaciji ISCED 19971

UP FHŠ

(22) humanistične vede, (31) družbene vede, (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške
vede2, (21) umetnost2,

UP FM

(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo2

UP FAMNIT

(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške
vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (81) osebne storitve2, (85) varstvo okolja,

UP PEF

(14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP VŠZI

(72) zdravstvo

1
2

ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)
UP FAMNIT, UP FHŠ in UP FM so k širitvi dejavnosti že pridobile soglasje Sveta RS za visoko šolstvo, v postopku
je pridobitev soglasja na MVZT in vpis v razvid.

Svoje študijsko področje bo v letu 2011 na področje (31) družbene vede (psihologija) širila članica UP
FAMNIT.
V sedmih 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 2010/11 povzpelo na 54 razpisanih študijskih programov ter 90
akreditiranih študijskih programov (na dan 31. 12. 2010).
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/04 je bilo vpisanih 4.665, v študijskem letu 2010/11 pa že 6.566 študentov (5.183 na
dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje, 952 študentov na magistrskih študijskih programih 2.
stopnje, 110 na študijskih programih 3. stopnje ter 321 študentov na podiplomskih programih, sprejetih
pred 11. 6. 2004).
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 2010 se je število diplomantov povzpelo na 6.307, od
tega 4.792 na dodiplomskih in 1.515 na podiplomskih študijskih programih.
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Tabela: Študijska središča (dislocirane enote) na dan 31. 12. 2010
Kraj izvajanja študija

Članica UP

Naslov študijskega središča

UP FM

Mednarodni prehod 6 Šempeter pri Novi Gorici

Nova Gorica

UP VŠZI, UP PEF, UP FTŠ
Turistica

Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

Škofja Loka

UP FM

Podlubnik 1a, Škofja Loka

Sežana

UP FTŠ Turistica

Bazoviška cesta 9, Sežana

Ljubljana

UP FTŠ Turistica

Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Celje

UP FM

Ljubljanska cesta 5a, Celje

Ptuj

UP FTŠ Turistica

Krempljeva ulica 1, Ptuj

UP PEF

Mestni trg 2, Ptuj

Radenci

UP FTŠ Turistica

Zdraviliško naselje 12, Radenci

Slovenj Gradec

UP FTŠ Turistica

Glavni trg 1, Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

UP PEF

Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice

Opomba:
Štiri članice UP (UP FM, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI) izvajajo študijske programe tudi v študijskih središčih
(dislociranih enotah) po Sloveniji. Članice v študijskih središčih ne razpisujejo vseh študijskih programov. Programi, ki so
razpisani v posameznem študijskem središču, so navedeni v vsakoletnem razpisu za vpis v dodiplomske oziroma podiplomske
študijske programe.

V tabeli so navedena vsa študijska središča, ki so akreditirana na dan 31. 12. 2010. Članice UP pa v
študijskem letu 2010/2011 svojih študijskih programov ne izvajajo na naslednjih dislociranih enotah:
- UP FM ne izvaja študija na dislocirani enoti v Novi Gorici,
- UP FTŠ ne izvaja študija na dislocirani enoti v Radencih ter v Slovenj Gradcu, na dislocirani enoti
v Sežani in na Ptuju pa izvaja študij za študente višjih letnikov;
- UP PEF ne izvaja študijskih programov na vseh dislociranih enotah hkrati, temveč ciklično. V
študijskem letu 2010/2011 izvaja svojo osnovno dejavnost na dislociranih enotah v Slovenskih
Konjicah in na Ptuju, v študijskem letu 2011/2012 pa bo začela izvajati svojo dejavnost še na
dislocirani enoti v Ljutomeru. Tam bo razpisan 1. letnik visokošolskega študijskega programa
Predšolska vzgoja, na dislocirani enoti v Slovenskih Konjicah, pa ne bo več razpisanega 1. letnika
tega študijskega programa, temveč se bosta izvajala le 2. in 3. letnik do izteka izvajanja.
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2.2.1

Vrste in število študijskih programov

2.2.1.1. Študijski programi za pridobitev izobrazbe
UP je v študijskem letu 2010/2011 v 1. letnik razpisala študijske programe (programe, sprejete po 11.
6. 2004) na vseh treh stopnjah študija, in sicer:
-

29 študijskih programov 1. stopnje (21 univerzitetnih in 8 visokošolskih strokovnih); in sicer
sedem študijskih programov na področju humanističnih ved (ISCED 22), po štiri študijske
programe s področja osebnih storitev (ISCED 81) in ved o živi naravi (ISCED 42), po tri študijske
programe s področij izobraževanja učiteljev (ISCED 14), poslovnih in upravnih ved (ISCED 34), po
dva študijska programa s področjih družbenih ved (ISCED 31), zdravstva (ISCED 72) in
matematike in statistike (ISCED 46) ter po en študijski program s področij računalništva (ISCED
48) in kmetijstva, gozdarstva in ribištva (ISCED 62);

-

16 študijskih programov 2. stopnje , po tri študijske programe s področij humanističnih ved
(ISCED 22) in družbenih ved (ISCED 31), po dva študijska programa s področij izobraževanja
učiteljev (ISCED 14), poslovnih in upravnih ved (ISCED 34) ter osebnih storitev (ISCED 81) in po
en študijski program s področja ved o živi naravi (ISCED 42), matematike in statistike (ISCED 46),
računalništva (ISCED 48) in zdravstva (ISCED 72);

-

9 študijskih programov 3. stopnje, in sicer pet študijskih programov na področju humanističnih
ved (ISCED 22) ter po en študijski progam na področjih izobraževanja učiteljev (ISCED 14),
družbenih ved (ISCED 31), matematike in statistike (ISCED 46) ter računalništva (ISCED 48).

1

Poleg razpisanih »bolonjskih« študijskih programov posamezne članice v višjih letnikih izvajajo še
»predbolonjske« dodiplomske in podiplomske študijske programe (programe, sprejete pred 11. 4.
2004). In sicer se na UP Pedagoški fakulteti izvajajo še stara univerzitetna dodiplomska študijska
programa Matematika in računalništvo ter Razredni pouk (UNI) v 3. in 4. letniku, prav tako se v 3.
letniku izvaja stari visokošolski študijski program Predšolska vzgoja.
Na UP Visoki šoli za zdravstvo Izola pa se v 3. letniku še izvaja stari visokošolski študijski program
Zdravstvena nega.
Dodiplomski študij. Od skupno 42 akreditiranih dodiplomskih programov je 31 »bolonjskih« (oz.
akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 11 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih
pred ZViS 2004).
Tabela: Vrsta in število dodiplomskih študijskih programov

2010/11

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

2010/11

SKUPAJ

V IZVAJANJU

2010/11

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

VS, 1.
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

2010/11

VS

V IZVAJANJU

2010/11

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

UN, 1.
V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

UN

UP FHŠ

4

-

10

9

-

-

-

-

14

9

UP FM

1

-

1

1

1

-

2

2

5

3

-

-

-

-

9

8

UP FAMNIT

-

1

9

8

1

UP PEF

2

1

2

2

1

1

1

1

6

6

UP FTŠ Turistica

-

-

1

1

1

-

3

3

5

4

UP VŠZI

-

-

-

-

1

11

2

2

3

2

23

21

4

21

8

8

42

32

Skupaj

7

1

1

1

Študijski program 2. stopnje Upravljanje trajnostnega razvoja je bil v študijskem letu 2010/2011 sicer razpisan,
vendar se ne izvaja zaradi prenizkega števila vpisanih kandidatov.
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Opombe:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2010) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2010
1
Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih.
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 48 podiplomskih študijskih programov, od tega 35
»bolonjskih« (oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 13 »predbolonjskih«
(oz. akreditiranih pred ZViS 2004). V mesecu februarju 2010 je bil akreditiran interdisciplinarni študijski
program Dediščinski turizem, pri katerem sodelujejo UP FHŠ, UP FTŠ Turistica ter UP ZRS in je bil
prvič razpisan za študijsko leto 2010/11.
Tabela: Vrsta in število podiplomskih študijskih programov

UP FHŠ

-

-

4

-

2010/11

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

2010/11

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

DR, 3.

2010/11

V IZVAJANJU

2010/11

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

MAG, 2.

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

DR

2010/11

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

MAG

2010/11

ČLANICA

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2010)

SPEC

4

31

7

5

6

6

21

14

1

UP FM

3

-

1

-

1

1

7

2

-

-

12

3

UP FAMNIT

-

-

-

-

-

-

6

3

2

2

8

5

UP PEF

-

-

-

-

-

-

2

2

2

1

4

3

UP FTŠ
Turistica

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

2

2

UP VŠZI

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

25

15

10

9

48

28

Skupaj

3

-

5

-

5

1

4

1 = Študijski programi se izvajajo samo v višjih letnikih.
Legenda:
»AKREDITIRANI (31. 12. 2010) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2010
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)

Načrtovani študijski programi in fakultete: Poleg obstoječih študijskih programov članice UP razvijajo
še nove, sodobne in zanimive študijske programe, s katerimi bodo popestrile svojo ponudbo. V letu
2011 bodo predvidoma akreditirani naslednji študijski programi:
Dodiplomski študijski programi 1. stopnje:

-

univerzitetni študijski program Upravljanje in treniranje v izbranih športnih disciplinah, smeri
košarka in atletika (UP FAMNIT),
univerzitetni dvopredmetni študijski programi: Filozofija, Geografija, Italijanistika, Slovenistika,
Medijski študiji, Zgodovina ter Dediščina Evrope in Sredozemlja (UP FHŠ),
univerzitetni študijski program Turizem in kultura (UP FTŠ Turistica),
visokošolski strokovni študijski program Radiološka tehnologija (UP VŠZI),
univerzitetni študijski program Grajeno okolje (UP FGO).

Magistrski študijski programi 2. stopnje:

-

Enopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina (UP FHŠ),
Italijanistika, pedagoški študij (UP FHŠ),
Zgodovina dvopredmetni pedagoški študij (UP FHŠ),
Geografija dvopredmetni pedagoški študij (UP FHŠ),

Stran 21

-

Slovenistika – enopredmetni pedagoški študij (UP FHŠ),
Slovenistika – dvopredmetni pedagoški študij (UP FHŠ),
Uprizoritvene študije in kreativno pisanje (UP FHŠ),
Matematika s finančnim inženiringom (UP FAMNIT),
Bioinformatika (UP FAMNIT),
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere (UP PEF),
Pravo za management (UP FM),
Management v zdravstvu (interdisciplinarni študijski program UP FM in UP VŠZI),
Prehransko svetovanje – dietetika (UP VŠZI),
Javno zdravje (UP VŠZI)
Grajeno okolje (UP FGO).

Doktorski študijski programi 3. stopnje:

-

Arheologija (UP FHŠ),
Italijanistika (UP FHŠ),
Aplikativna kineziologija (UP FAMNIT),
Management (UP FM),
Zgodnje učenje (UP PEF),
Inovativni turizem (UP FTŠ Turistica),
skupni študijski program Zdravstvena nega (UP VŠZI v sodelovanju z drugimi univerzami).

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.
Po en program za izpopolnjevanje imata akreditirani dve članici UP, in sicer UP FM in UP PEF, ki ima
še dva programa v postopku notranje akreditacije na UP. UP PEF je leta 2007 akreditirala prvi
študijski program za izpopolnjevanje oblikovan skladno z bolonjsko deklaracijo in ZViS 2004.
Tabela: Akreditirani študijski programi za izpopolnjevanje
Ime programa

Članica
UP FM

Temeljne vsebine managementa v izobraževanju

UP PEF

Pedagoško in andragoško izobraževanje

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 akreditiranih v
študijskem letu 2005/06, trend rasti pa se še nadaljuje. Po zaključenem izobraževanju udeleženci
prejmejo potrdilo, ki je javna listina.
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2.2.2. Število študentov in diplomantov po vrsti študijskih programov
V tabelah v nadaljevanju so predstavljeni podatki o številu študentov in diplomantov dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov UP.
Tabela: Število študentov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov – po vrsti programa
Redni

Izredni

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

4503

3632

2063

1326

6566

4958

Dodiplomski

3714

2908

1469

1051

5183

3959

visokošolski strokovni programi
(stari)

329

118

303

161

632

279

univerzitetni programi (stari)

327

117

16

0

343

117

visokošolski strokovni programi
(bolonjski)

1687

1462

1053

846

2740

2308

univerzitetni programi (bolonjski)

1371

1211

97

44

1468

1255

Podiplomski

789

724

594

275

1383

999

Magistrski programi

789

724

415

111

1204

835

a) sprejeti po 11.6. 2004
(bolonjski programi)

789

724

163

111

952

835

b) sprejeti pred 11. 6. 2004

0

0

252

0

252

0

Doktorski programi

0

0

179

164

179

164

a) sprejeti po 11.6. 2004
(bolonjski programi)

0

0

110

108

110

108

b) sprejeti pred 11. 6. 2004

0

0

69

56

69

56

Tabela: Število študentov dodiplomskih študijskih programov
Redni

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
visokošolski strokovni programi (stari)

Izredni

Skupaj

Vsi
Vsi
Vsi brez
Vsi
Vsi brez
Vsi brez
vpisani absolventov vpisani absolventov vpisan absolventov
i
3714
2908
1469
1051
5183
3959
329

118

303

161

632

279

univerzitetni programi (stari)

327

117

16

0

343

117

visokošolski strokovni programi (bolonjski)

1687

1462

1053

846

2740

2308

univerzitetni programi (bolonjski)

1371

1211

97

44

1468

1255

UP FHŠ

634

408

20

18

654

426

Bolonjski programi

506

408

18

18

524

426

Dediščina Evrope in Sredozemlja - UN

44

33

0

0

44

33

Filozofija - UN

7

5

0

0

7

5

Geografija - UN

70

54

0

0

70

54

Italijanistika - UN

70

60

0

0

70

60

Kulturni študiji in antropologija - UN

97

64

0

0

97

64

Medijski študiji - UN

90

90

18

18

108

108

Medkulturno jezikovno posredovanje - UN

25

25

0

0

25

25

Slovenistika - UN

38

24

0

0

38

24

Zgodovina - UN

65

53

0

0

65

53
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Redni

Stari programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

Izredni

Skupaj

Vsi
Vsi
Vsi brez
Vsi
Vsi brez
Vsi brez
vpisani absolventov vpisani absolventov vpisan absolventov
i
128
0
2
0
130
0

Geografija kontaktnih prostorov - UN

33

0

1

0

34

0

Kulturni študiji in antropologija - UN

23

0

1

0

24

0

Slovenistika - UN

30

0

0

0

30

0

Zgodovina - UN

42

0

0

0

42

0

UP FM

846

686

285

149

1131

835

Bolonjski programi

846

686

285

149

1131

835

Management - UN

224

173

79

26

303

199

Management - VS

569

460

206

123

775

583

Mednarodno poslovanje - VS

53

53

0

0

53

53

UP FAMNIT

332

321

0

0

332

321

Bolonjski programi

332

321

0

0

332

321

Aplikativna kineziologija - UN

46

46

0

0

46

46

Biodiverziteta - UN

74

74

0

0

74

74

Bioinformatika - UN

12

12

0

0

12

12

Biopsihologija - UN

69

69

0

0

69

69

Matematika - UN

21

21

0

0

21

21

Matematika v ekonomiji in financah - UN

18

18

0

0

18

18

Računalništvo in informatika - UN

73

62

0

0

73

62

Sredozemsko kmetijstvo - UN

19

19

0

0

19

19

UP FTŠ Turistica

794

631

421

234

1215

865

Bolonjski programi

732

631

358

234

1090

865

Management turističnih destinacij - VS

200

164

263

185

463

349

Mediacija v turizmu - VS

187

161

55

30

242

191

Poslovni sistemi v turizmu - VS

243

204

40

19

283

223

Turizem - UN

102

102

0

0

102

102

Stari programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

62

0

63

0

125

0

Hotelirstvo in turizem - VS

62

0

63

0

125

0

UP PEF

620

487

517

463

1137

950

Bolonjski programi

328

328

349

349

677

677

Edukacijske vede - UN

89

89

0

0

89

89

Predšolska vzgoja - VS

121

121

349

349

470

470

Razredni pouk - UN

118

118

0

0

118

118

Stari programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

292

159

168

114

460

273

Matematika in računalništvo - UN

38

12

0

0

38

12

Predšolska vzgoja - VS

93

42

154

114

247

156

Razredni pouk - UN

161

105

14

0

175

105

UP VŠZI

488

375

226

187

714

562

Bolonjski programi

314

299

140

140

454

439

Prehransko svetovanje - dietetika - VS

109

94

56

56

165

150

Zdravstvena nega - VS

205

205

84

84

289

289

Stari programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

174

76

86

47

260

123

Zdravstvena nega - VS

174

76

86

47

260

123
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Tabela: Število študentov podiplomskih študijskih programov
Redni

Izredni

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

789

724

594

275

1383

999

789

724

163

111

952

835

0

0

252

0

252

0

a) sprejeti po 11.6. 2004 (bolonjski programi)

0

0

110

108

110

108

b) sprejeti pred 11. 6. 2004

0

0

69

56

69

56

UP FHŠ

59

58

98

79

157

137

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

59

58

98

79

58

58

Kulturni študiji in antropologija

17

17

0

0

17

17

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Magistrski programi
a) sprejeti po 11.6. 2004 (bolonjski programi)
b) sprejeti pred 11. 6. 2004
Doktorski programi

Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja

1

0

0

0

1

0

Arheološka dediščina Sredozemlja

11

11

0

0

11

11

Komuniciranje in mediji

8

8

0

0

8

8

Zgodovina

11

11

0

0

11

11

Geografija

11

11

0

0

11

11

Bolonjski doktorski programi 3. stopnje

0

0

50

50

50

50

Filozofija in teorija vizualne kulture

0

0

9

9

9

9

Geografija

0

0

8

8

8

8

Zgodovina Evrope in Sredozemlja

0

0

19

19

19

19

Slovenistika

0

0

9

9

9

9

Antropologija

0

0

2

2

2

2

Upravljanje različnosti

0

0

3

3

3

3

Podiplomski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

0

0

48

29

48

29

Filozofija in teorija vizualne kulture - MAG

0

0

8

0

8

0

Geografija kontaktnih prostorov - MAG

0

0

1

0

1

0

Zgodovina Evrope in Sredozemlja - MAG

0

0

1

0

1

0

Filozofija in teorija vizualne kulture – DR

0

0

10

7

10

7

Geografija kontaktnih prostorov - DR

0

0

6

6

6

6

Zgodovina Evrope in Sredozemlja - DR

0

0

22

16

22

16

UP FM

371

371

329

67

700

438

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

371

371

56

40

427

411

Management

301

301

45

35

346

336

Ekonomija in finance

70

70

11

5

81

75

Podiplomski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

0

0

273

27

273

27

Management - MAG

0

0

242

0

242

0

Management - DR

0

0

31

27

31

27

UP FAMNIT

58

50

27

25

85

75

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

58

50

10

10

68

60

Računalništvo in informatika

19

14

0

0

19

14

Matematične znanosti

25

22

0

0

25

22

Aplikativna kineziologija

14

14

10

10

24

24

Doktorski programi 3. stopnje

0

0

17

15

17

15

Računalništvo in informatika

0

0

10

9

10

9
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Redni

Izredni

Skupaj

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

Matematične znanosti

0

0

7

6

7

6

UP PEF

89

73

87

87

176

160

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

89

73

44

44

133

117

Inkluzivna pedagogika

56

41

44

44

100

85

Zgodnje učenje

33

32

0

0

33

32

Doktorski programi 3. stopnje

0

0

43

43

43

43

Edukacijske vede

0

0

43

43

43

43

UP FTŠ Turistica

132

110

38

17

170

127

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

132

110

38

17

170

127

Turizem

106

84

38

17

144

101

Dediščinski turizem

26

26

0

0

26

26

UP VŠZI

80

62

15

0

95

62

Bolonjski magistrski programi 2. stopnje

80

62

15

0

95

62

Zdravstvena nega

80

62

15

0

95

62

Tabela: Število diplomantov po članicah
Leto

Skupaj

Dodiplomski študijski
programi

Podiplomski
študijski programi

Skupaj 2003 – 2010

6307

4792

1515

Leto 2010

933

743

190

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI

150
359
9
135
195
76

141
204
7
134
182
75

9
164
2
1
13
1

Leto 2009

1113

758

355

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI

108
553
5
128
257
62

89
233
0
128
246
62

19
320
5
0
11
0

Leto 2008

862

618

244

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI

34
524
3
101
165
35

30
296
1
101
155
35

4
228
2
/
10
/

Leto 2007

938

715

223

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

28
557
82
236
35

24
347
82
227
35

4
210
9
-

1.082

921

161

12
750

12
589

161

Leto 2006
UP FHŠ
UP FM
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Leto

Skupaj

Dodiplomski študijski
programi

Podiplomski
študijski programi

UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI

65
225
30

65
225
30

-

Leto 2005

647

444

203

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI

4
391
80
172
-

3
189
80
172
-

1
202
-

Leto 2004

478

342

136

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI

310
70
98
-

174
70
98
-

136
-

Leto 2003

254

251

3

UP FHŠ
UP FM
UP PEF
UP Turistica
UP VŠZI

144
1
109
-

141
1
109
-

3
-
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2.3

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Univerza na Primorskem izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost preko vseh svojih članic, in sicer
obeh raziskovalnih inštitutov UP ZRS in UP PINT ter visokošolskih zavodov UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistice in UP VŠZI. UP FHŠ in UP FAMNIT razvijata raziskovalno delo v
okviru svojih raziskovalnih skupin, ki sta bili ustanovljeni in registrirani v letu 2008, vendar se hkrati na
področju temeljnih in aplikativnih raziskav ter raziskav v okviru programskih skupin še naprej uspešno
povezujeta z osrednjima raziskovalnima inštitutoma, in sicer UP FHŠ z UP ZRS in UP FAMNIT z UP
PINT, kar omogoča tudi povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela in s tem prenos
znanstveno-raziskovalnih podlag v nove študijske programe. Raziskovalno delo se izvaja v okviru
nacionalnih raziskovalnih programov ter temeljnih, aplikativnih in ciljnih projektov, na mednarodnem
področju pa v okviru bilateralnega sodelovanja, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, in evropskih projektov.
Na dan 31. 12. 2010 je bilo na UP zaposlenih 159 raziskovalcev v obsegu 121,15 FTE. Na UP se v
okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP VŠZI, UP ZRS in UP PINT usposablja 48 mladih raziskovalcev,
7 jih je usposabljanje zaključilo (od tega 2 v gospodarstvu), ena mlada raziskovalka pa še ni uspela
zaključiti svojih obveznosti.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin s 444 raziskovalci:
− Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ (šifra 1822-001),
− Inštitut za raziskovanje v managementu (šifra 7097-001),
− Raziskovalna skupina UP FAMNIT (šifra 2790-001),
− Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične študije (šifra 2158-001),
− Turizem (šifra 1718-001),
− Raziskovalna skupina UP VŠZI (šifra 2413-001),
− Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije (šifra 1510-002),
− Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo (šifra 1510-003),
− Inštitut za biodiverzitetne študije (šifra 1510-004),
− Inštitut za dediščino Sredozemlja (šifra 1510-005),
− Inštitut za jezikoslovne študije (šifra 1510-006),
− Inštitut za kineziološke raziskave (šifra 1510-007),
− Inštitut za zgodovinske študije (šifra 1510-008),
− Inštitut za geografske študije (šifra 1510-009),
− Pravni inštitut (šifra 1510-010),
− Raziskovalna skupina PINT (šifra 1669-001).
Delo raziskovalnih inštitutov pokriva področja vseh sedmih raziskovalnih ved, posamezne
raziskovalne skupine pa se pri svojem delu osredotočajo tudi na ožja področja in podpodročja. V
nadaljevanju so predstavljene raziskovalne vede, področja in podpodročja po klasifikaciji ARRS, v
okviru katerih delujejo raziskovalne skupine (vir: SICRIS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede / Matematika
1.02.00 Naravoslovno matematične vede / Fizika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede / Biologija
1.04.05 Naravoslovno matematične vede / Kemija / Analizna kemija
2.00.00 Tehniške vede
3.00.00 Medicinske vede
4.00.00 Biotehniške vede
4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija / Rastlinska biotehnologija

Stran 28

5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja in izobraževanje
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.02 Družboslovne vede /Ekonomija/Poslovne vede
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.12.00 Humanistične vede / Geografija
7.00.00 Interdisciplinarne raziskave

Raziskovalni programi in projekti
Članice UP FM, UP PEF, UP VŠZI, UP ZRS in UP PINT izvajajo 13 raziskovalnih programov, od tega
je šest matičnih (Biodiverziteta, Sredozemlje in Slovenija, Območje kulturnega stika v integracijskih
procesih, Kineziologija za kakovost življenja, Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi
znanja, Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger) in sedem partnerskih oziroma
v soizvajanju (Management izdelovalnih Tehnologij za Trajnostni Razvoj, Jeziki in kulture Azije in
Afrike, Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi, Razvoj in ovrednotenje novih terapij za
zdravljenje malignih tumorjev, Zdravje živali, okolje in varna hrana, Računsko intenzivne metode v
teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in
algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju, Metrologija in biometrični sistemi). Na UP se izvaja
tudi infrastrukturni program IP-1988 v obsegu 1 FTE.
Raziskovalna jedra se okoli raziskovalnih programov uspešno dopolnjujejo s številnimi pridobljenimi
raziskovalnimi projekti v okviru nacionalnih in mednarodnih razpisov. V letu 2010 so članice izvajale
skupno 76 nacionalnih projektov, od tega je 47 projektov matičnih, 29 projektov pa izvajajo kot
sodelujoče organizacije.
Tabela: Nacionalni projekti skupaj
vrsta raziskovalnega projekta

leto 2010

matični

partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

25

19

6

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

5

5

-

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

14

3

11

CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI
SKUPAJ

32
76

20
47

12
29

Članice medsebojno sodelujejo tudi na 1 temeljnem, 1 aplikativnem in 1 ciljnem raziskovalnem
projektu, ki ga sicer kot nosilne organizacije izvajajo UP FAMNIT (sodelujoči UP PINT), UP PINT
(sodelujoči UP ZRS) oziroma UP PEF (sodelujoči UP FHŠ, UP FM in UP ZRS). Ti projekti so v spodnji
tabeli prikazani samo pri članicah, ki projekt izvajajo matično.
Tabela: Nacionalni projekti po članicah UP (matični in partnerski)
UP FM

UP
FAMNIT

4

1

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

-

1

-

-

-

4

-

5

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

5

-

-

-

1

4

3

14

CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

20

-

3

2

-

6

1

32

29

2

3

2

3

32

5

76

vrsta raziskovalnega projekta
TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

SKUPAJ

UP FTŠ
UP PEF TURISTICA UP VŠZI UP ZRS UP PINT SKUPAJ
-

-

2

18

1

25

Povezovanje, neposredno vključevanje in prispevanje v lokalno okolje, prenos znanja in tehnologij v
gospodarstvo z oblikovanjem jeder, ki bodo svoje aktivnosti podredila primarno tej dejavnosti
(vzpostavitev podlag za ustanovitev Tehnološkega parka UP), so prioritete, ki smo si jo na UP začrtali
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za delo v tekočem letu. Tako se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi
skupnostmi in drugimi uporabniki znanja.
Raziskovalci UP so aktivni tudi pri prijavah na razpise 7. okvirnega programa EU (7. OP), strukturnih
skladov EU, programov teritorialnega sodelovanja, programov ERA.net, EUREKA, Leonardo da Vinci,
vseživljenjskega učenja (LLP), programov v okviru generalnih direktoratov EU in drugih mednarodnih
razpisov:
- UP FM in UP PINT sodelujeta kot partnerja v 5 projektih 7. OP (UP PINT: SEYLE, WE-STAY in
OSPI; UP FM: TransFOP in Factor Markets), katerih vrednost za članici partnerici znaša skupno
463.361,00 EUR. Trenutno so še v evalvaciji trije projekti 7 OP prijavljeni v letu 2010, načrtovane
pa so tudi nove prijave;
- v okviru strukturnih skladov EU izvajajo članice 4 projekte (v 3 nastopajo UP FM, UP ZRS in UP
PINT kot vodilni partnerji, v 1 pa še PINT kot soizvajalec);
- v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 so se pričeli izvajati
strateški projekti (v 2 strateških projektih je vodilni partner UP ZRS, v 4 pa članice UP FHŠ, UP
FM, UP ZRS in UP PINT sodelujejo kot partnerji). Še vedno pa niso znani rezultati razpisa
Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 za standardne projekte;
- na Programu čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 se izvajajo 3 projekti
(UP FHŠ je vodilni partner na projektu, na katerem sodeluje tudi UP ZRS, med tem ko UP FM in
UP FTŠ Turistica sodelujeta še na 2 projektih).
Pomembni raziskovalni dosežki
V letu 2010 je bilo vzpostavljeno delovanje Sklada za znanstveno-odličnost UP, katerega namen je
vzpodbujanje doseganja kriterijev znanstvene odličnosti učiteljev in raziskovalcev UP ter sistemska
ureditve podeljevanj nagrad za raziskovalne in razvojne dosežke posameznikom v skladu s
strateškimi cilji UP. Za svoje odlično raziskovalno delo, odmevne objave in prenos znanstvenoraziskovalnega dela v pedagoški proces so prve nagrade sklada prejeli doc. dr. Tadeja Jere Lazanski,
izr. prof. dr. Mara Cotič, doc. dr. Klavdija Kutnar, doc. dr. Helena Motoh, izr. prof. dr. Egon Pelikan in
doc. dr. Aljaž Ule. Slednji je konec leta 2009 v zadnji številki vrhunske znanstvene revije Science kot
vodilni avtor objavil članek z naslovom »Indirect Punishment and Generosity Towards Strangers«
(»Posredno kaznovanje in dobrodelnost do neznancev«). Revija Science je skupaj z revijo Nature eno
od šestih meril, na podlagi katerih se univerze razvrščajo po uspešnosti na šanghajski lestvici
najboljših univerz sveta. Omenjeni članek je prvi, v katerem avtor s katere koli slovenske ustanove v
tej reviji opisuje družboslovno raziskavo. Raziskovalka UP PINT iz Oddelka za matematiko je v letu
2010 pridobila Fulbrightov podoktorski projekt.
Promocija znanstvenih dosežkov
Raziskovalni dosežki in rezultati so redno predstavljeni na mednarodnih znanstvenih konferencah v
organizaciji članic UP ali kot vabljena predavanja v tujini (UP FM bo organizirala že 12. mednarodno
znanstveno konferenco MIC – Management International Conference z več kot 100 gostujočimi
domačimi in tujimi raziskovalci), objavljeni pa so tudi v znanstvenih periodičnih publikacijah ter
znanstvenih monografijah, ki jih izdajata Založba Annales UP ZRS in Založba UP FM, izdajata pa jih
tudi UP PEF in UP FTŠ Turistica. Z letom 2010 je začela delovati Univerzitetna založba, ki pripravlja
izdajo prve monografije.
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2.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Univerza na Primorskem daje velik pomen mednarodni razsežnosti na vseh področjih svojega
delovanja, posebej pa na področju študijskih, raziskovalnih in razvojno-projektnih dejavnosti ter na
področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti delovanja in storitev univerze. Mednarodno
sodelovanje vidimo tako v funkciji razvoja univerze in njenih članic, kakor tudi uresničevanja njenega
poslanstva na nacionalni, lokalni in čezmejni ravni.
Cilje UP na mednarodnem področju in ukrepe za njihovo doseganje določa Program
internacionalizacije UP 2010-2013, ki je bil sprejet leta 2010. Področje mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja na ravni univerze pokriva novoustanovljeni Center za mednarodno
sodelovanje UP (CMS UP) in mednarodne pisarne, ki delujejo na posameznih članicah univerze. Na
področjih mednarodne raziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter meduniverzitetnega sodelovanja
CMS UP sodeluje s Sektorjem za znanstveno-raziskovalno in razvojno ter umetniško delo UP, s
Sektorjem za izobraževanje in s Podiplomsko šolo UP (POŠ UP).
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 37, izmed katerih je 1
univerza iz Avstrije, 4 iz BiH, 5 iz Hrvaške, 10 iz Italije, 1 iz Izraela, 1 iz Kosova, 1 iz Mehike, 2 iz
Poljske, 4 iz Srbije, 4 iz Tajvana in 4 iz ZDA). Mednarodno sodelovanje obenem obsega navezavo
novih stikov in vzpostavitev sodelovanja s tujimi visokošolskimi in raziskovalnimi institucijami,
sodelovanje pri skupnih razvojnih in raziskovalnih projektih ter skupnih študijskih programih, pripravo
in izvedbo poletnih šol, izmenjave študentov, učiteljev in raziskovalcev, sodelovanje na različnih
mednarodnih konferencah, kongresih in simpozijih ter članstvo in sodelovanje v mednarodnih
združenjih in organizacijah.
Do danes je UP pristopila v različna združenja in oblike sodelovanja evropskih in regijskih univerz
(European University Association, Rektorska konferenca Alpe-Jadran, Inter-University Centre
Dubrovnik, EuroMed Permanent University Forum, UNIMED, Mreža mediteranskih univerz za
trajnostni razvoj, Podonavska rektorska konferenca, Alliance of Central European Universities –
ACEU, Slovenski izobraževalni konzorcij – SLOVIK in MEDADRION), in sicer 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.
UP svojo aktivno vlogo na mednarodnem področju udejanja tudi prek projektnega sodelovanja,
predvsem na področju čezmejnih programov.
V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje – Erasmus UP omogoča izmenjave študentov
(tako za opravljanje dela študija kot obvezne študijske prakse), visokošolskih učiteljev in strokovnega
osebja. V letu 2011 se pričakuje nadaljnja rast mobilnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje –
Erasmus in CEEPUS. Mobilnost raziskovalcev se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov.
V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru UP omogoča tudi nacionalno mobilnost
študentov, na podlagi dogovora o sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici pa tudi
mobilnost visokošolskih učiteljev.
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2.5

PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE

Tabela : premoženje in nepremičnine
Z.št.

Ime nepremičnine

Članica

Lokacija

Mikrolokacija

Način uporabe

LASTNIŠTVO

Uporaba po prostorih

Skupaj
uporaba
m2/neto

1

Armerija

UP rektorat

Koper

Titov trg 4, Koper

v lasti

UP

Armerija - prostori kabineta
rektorja

539,64

2

Pretorska palača

UP rektorat

Koper

Titov trg 4, Koper

brezplačni
najem

MOK

strokovne službe rektorata
in Ameriški kotiček

303,48
50,00

3

Univerzitetni kampus Sonce

UP rektorat

Koper

območje Barka Čebelnjak

v lasti

UP

namenjeno kampusu Sonce

18.422

4
5
6
7

Univerzitetni kampus Livade
Izola
Univerzitetni kampus Livade
Izola
Objekt na ul. Drevored 1.
maja 9
Poslovni prostori UP

8

UP rektorat

Izola

Livade Izola

v lasti

UP rektorat

Izola

Livade Izola

stavbna pravica Občina Izola

UP rektorat

Izola

UP rektorat

Koper

UP rektorat

Koper

Drevored 1. maja 9,
Izola
Garibaldijeva ulica
18a, Koper (id. št.
101.E)
Gortanov trg 15,
Koper

9

Sežana

UP rektorat

Slovenija

Partizanska 43,
Sežana

10

Prizidek k Armeriji Foresteriji

UP FHŠ

Koper

Titov trg 5, Koper

UP

Namenjeno kampusu
Livade
Namenjeno kampusu
Livade
namenjeno programu
Javno zdravje

v lasti

UP 99/100, Občina
Izola 1/100

v lasti

UP

v uporabi Sektorja za
informatiko

brezplačni
najem

MOK

uporablja CJMK UP

v lasti

Občina Sežana

zemljišče

UP

delno prostori Foresterije in
celoten prizidek

11

Cankarjeva 5

UP FM

Koper

Cankarjeva 5, Koper

brezplačna
uporaba

RS

Pritličje: knjižnica, referat,
recepcija 2. nadstropje:
pisarne, računalniška
učilnica, 3. nadstropje:
velika predavalnica ter 2
predavalnici v stavbi UP
PEF

12

Trg Brolo 12

UP FM

Koper

Trg Brolo 12, Koper

najem

MOK

7 predavalnic in kabineti

13

Dislocirane enote

UP FM

Slovenija

LU Koper, članice
UP, Celje in Škofja
Loka

najem

Različni lastniki

različne predavalnice
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10.000

Opomba

Zemljišče prosto
komunalnega prispevka

23.109 pogodba z Občino Izola
zemlj. in
stavba 439
43,90
168,00
V investicijski
726, 311+ dokumentaciji se
stavba predvidijo aktivnosti za
291,00 prenos lastninske
pravice na tovrstnih
nepremičninah.
2.750

nerešeno ZK stanje,
1.012,94 potrebno sodelovanje z
MVZT

801, 70
4.366,00

Z.št.

Ime nepremičnine

Članica

Lokacija

Mikrolokacija

Način uporabe

14

Glagoljaška 8

UP
FAMNIT

Koper

Glagoljaška ulica 8,
Koper

najem

15

Dijaški in študentski dom
Koper, Cankarjeva 5

UP
FAMNIT

Koper

Cankarjeva ulica 5,
Koper

najem

Kettejeva ulica 1

UP
FAMNIT

16

17

18

Središče Rotunda

1. stavba, Cankarjeva 5

UP
FAMNIT

UP PEF

Koper

Koper

Koper

Kettejeva ulica 1

najem

Destradijev trg 11

občasni najem

Cankarjeva 5, Koper

brezplačna
uporaba

LASTNIŠTVO

Uporaba po prostorih

5 učilnic (od tega 2
računalnici), knjižnica,
sejna soba in pisarne
Pošta Slovenije d.o.o.
(dekanat, služba za
informatiko, služba za
izobraževanje)
6 učilnic v Dijaškem in
študentskem domu Koper
(DŠD) - 1 učilnica v pritličju
DŠD, 2 učilnici v 2.
RS
nadstropju – od tega ena
računalnica, 2 učilnici v 3.
nadstropju in 1 učilnica v 3.
stavbi DŠD
kabineti za učitelje in
raziskovalce UP FAMNIT in
UP PINT, laboratorij in 1
učilnica

MOK

Frančiškanski
samostan Koper

velika predavalnica za 70
oseb

RS

10 predavalnic za
pedagoško delo in 9 pisarn
za delo nepedagoškega
kadra

19

Dislocirane enote

UP PEF

Slovenija

Slovenija

uporaba

RS (Šolski center
Slovenske Konjice)
MOP (Enota Ptuj)

različne predavalnice in
športni objekti (npr. prostori
UP FM, UP FAMNIT,
telovadnice OŠ Koper,
plesna dvorana plesne šole
Elite)

20

Prostori UP FTS Turistica

UP FTŠ
Turistica

Portorož

Obala 11a, Portorož

brezplačna
uporaba

RS MŠŠ

Predavalnice in uprava UP
FTŠ Turistica

UP FTŠ
Turistica

Sežana

Bazoviška c. 9,
Sežana

brezplačni
najem

Občina Sežana

2 učilnici

21
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Skupaj
uporaba
m2/neto

457,05

Opomba

pogodba o najemu s
Pošto Slovenije

v najemu od Dijaškega
482 in študentskega doma
Koper

pogodba o najemu z
350 MOK

pogodba o najemu s
Središčem Rotunda
83,00

nerešeno ZK stanje,
1.007,80 potrebno sodelovanje z
MVZT

3.400,00

100,00

potreben vpis v ZK na
pobudo MŠŠ

Z.št.

Ime nepremičnine

Članica

Lokacija

Mikrolokacija

Način uporabe

LASTNIŠTVO

Uporaba po prostorih

Skupaj
uporaba
m2/neto

22

UP FTŠ
Turistica

Slovenija

Biotehniška fakulteta,
Jamnikarjeva 101

najem

Biotehniška fakulteta
Ljubljana

10 predavalnic, , pisarna

600,00

23

UP FTŠ
Turistica

Ptuj

Krempljeva ulica 1,
Ptuj

najem

Mestna občina Ptuj

velika predavalnica, 3
manjše predavalnice, rač.
pred.

212,20

RS, Splošna
bolnišnica Izola

prostori v SBI

Opomba

Nerešeno ZK stanje. V
sodelovanju z MZ in
2.000,00 MVZT skleniti
sporazum o uporabi
stvarnega premoženja.
Določitev upravljavca.

24

Poslovni prostori VŠZI –
Bolnišnica Izola

UP VŠZI

Izola

Polje 42, Izola

brezplačna
uporaba

25

dislocirane enote

UP VŠZI

Slovenija

Šempeter pri Gorici,
Nova Gorica, Izola

Brezplačna
uporaba ali
najem

Različni lastniki

izobraževalno- pedagoški
proces

26

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

v lasti ZRS

ZRS

v celoti v uporabi UP ZRS

525,00

brezplačen
najem

MOK

v uporabi UP ZRS CSG

220,00

uporaba

Občina Piran.

v uporabi UP ZRS

Različni lastniki.

Občasno v uporabi

256.00

MOK

stavba v izgradnji

842,50 ZK stanje je urejeno

najem

RS

raziskovalni laboratorij

110,60

najem

Občina Izola

pisarna

100,00

najem

Občina Izola.

pisarna

104,00

najem

Etažni lastniki.

skladišče

MOL

arheološko delo

134,00

Bavčar Vojko
Bavčar Vojko

laboratorij
laboratorij
Skladišče in arheološka
delavnica

46,10
108,00

Garibaldijeva ulica 1,
Koper
Garibaldijeva ulica
18, Koper

27

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

28

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Piran

Bolniška 20, Piran

29

Informacijski center Rakitovec UP ZRS

Slovenija

Rakitovec 44, Črni
Kal

30

Palača Baseggio

UP ZRS

Koper

Kreljeva ulica 6

31

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

UP ZRS

Ankaran

32

Pisarna Izola

UP ZRS

Izola

33

Pisarna Izola

UP ZRS

Izola

UP ZRS

Ljubljana

UP ZRS

Ljubljana

UP ZRS
UP ZRS

Izola
Izola

Jadranska cesta 31,
Ankaran
Giordana Bruna 6,
Izola
Giordana Bruna 6,
Izola
Žibertova ulica 1,
Ljubljana
Rimska cesta 1,
Ljubljana
Zelena ulica 8b, Izola
Zelena ulica 8, Izola

UP ZRS

Koper

Kopališko nabrežje 5

36
37

Inštitut za biodiverzitetne
študije
Inštitut za dediščino
Sredozemlja
Laboratorij Izola
Laboratorij Izola

38

Poslovni prostori ZRS

34
35

brezplačni
najem, delno v
souporabi
stavbna in
služnostna
pravica

Neodplačen
najem
najem
najem
najem

MOK
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Potrebno razrešiti
lastništvo z MOK
nerešeno ZK stanje,
360,00 potrebno sodelovanje z
MŠŠ in Občino Piran

73,50

196,51

pogodba z agrarno
skupnostjo Rakitovec

Z.št.

Ime nepremičnine

Članica

Lokacija

Mikrolokacija

39

Poslovni prostori ZRS

UP ZRS

Koper

Župančičeva ulica 6

40

Servitski samostan v Kopru

UP ZRS

Koper

Santorijeva ulica 9

41

UP PINT

Koper

42

UP PINT

Koper

Muzejski trg 2, Koper
Santorijeva ulica 7,
Koper

43
44
45

ŠD Korotan

UP ŠD
UP ŠD

Portorož
Izola

Obala 11, Portorož
Nazorjeva ulica 11,
Izola

Koper
UP ŠD
Koper
Ankaranska cesta 7
Skupaj v lasti
Skupaj v brezplačnem najemu
Skupaj stavbna pravica
Skupaj v najemu (razen najema prostorov po urnih postavkah po članicah)
Ocena sredstev UP na letni ravni, ki so namenjena najemu prostorov

Način uporabe

LASTNIŠTVO

najem
Prezplačna
uporaba
najem

MOK
RS, upravljavec
MVZT
MOK

najem

MOK

brezplačna
uporaba

RS MŠŠ

Uporaba po prostorih
skladišče
Namenjeno za poslovne in
pedagoške prostore

Skupaj
uporaba
m2/neto
19,60
3.758,00

75,25 v najemu od MOK
55,66

SD Korotan

brezplačni
najem

Etažni lastniki.

v lasti

UP
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Opomba

Garsonjera z garažo
namenjena študentom
(oporoka)
ŠD Koper

v najemu od MOK
potreben vpis v ZK na
2.780,00
pobudo MŠŠ
pogodba z MVZT o
27,96 prenosu pravice
upravljanja na UP
1.592,46
34.312,00 m2
15.578,18 m2
24.968.81 m2
8.231,00 m2
400.000 EUR

OPOMBE:
UP FHŠ: Z zaključkom investicije v stavbi Armerije-Foresterije se je fakulteta v poletnem semestru
študijskega leta 2006/2007 vselila v nove prostore Foresterije na Titov trg 5, in s tem pridobila
približno 2750 m² neto površine.
Fakulteta ima v novih objektih na razpolago zlasti naslednje prostore za izvedbo osnovne in z njo
povezane obštudijske, promocijske in druge dejavnosti:
- 14 predavalnic,
- 14 kabinetov za pedagoški kader,
- knjižnico in čitalnico,
- večnamenski prostor,
- informacijsko-vhodno točko-prostor;
- 10 pisarn za nepedagoški kader,
- sejno sobo,
- oceanski kabinet
Posebnost fakultete je sodobno opremljen GIS laboratorij z zmogljivo strojno in programsko opremo s
področja geografske analize prostora in kartografije, ki služi tako v pedagoške kot raziskovalne
namene. Laboratorij ima 19 sedežev, 9 računalnikov s 24'' LCD monitorjem ter LCD projektor.
Fakulteta se lahko pohvali tudi z dvema sodobnima amfiteatrskima predavalnicama z možnostjo video
- konferenčnega prenosa. Predavalnici sta opremljeni s kabinami za simultano prevajanje v primeru
dogodkov mednarodnega značaja, daljinskim upravljanjem celotne tehnične opreme in pripomočkov
ter ozvočenjem s stalnimi in prenosnimi mikrofoni.
Fakulteta ima tudi večjo računalniško učilnico s 35 sedeži in 17 računalniki z visoko zmogljivo
programsko opremo.
Obenem pa fakulteta že sedaj ugotavlja prostorsko stisko predvsem glede prostorov za delo
visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 14 kabinetov za dve osebi je bistveno premalo glede na trenutno
potrebno po še enkrat večjem številu delovnih mest učiteljev sedaj že desetih oddelkov fakultete
oziroma 72 zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
UP FM deluje na štirih študijskih središčih v Kopru, Celju in Škofji Loki. V Kopru in Celju ima najete
2
prostore v skupni izmeri 3.794 m . V Škofji Loki pa so prostori v souporabi z drugimi pravnimi osebami.
Vsi prostori so opremljeni s sodobno multimedijsko opremo in zagotavljajo študentom ustrezne
razmere za delo in študij.
Tabela: Pregled prostorov v uporabi in v najemu po lokacijah FM
Vrsta prostorov

Koper

Celje

Škofja Loka

Skupaj UP FM

Predavalnice

681

191

1449

Kabineti

302

19

30

351

Drugi prostori

1047

75

0

1122

Skupaj

2030

285

1479

3.794

2.321

UP PEF deluje v prostorih na Cankarjevi ulici 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na parc. št. 168, k.
o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega doma Koper. Na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov neposredno Univerzi na
Primorskem. Do danes med UP in Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ni prišlo do
uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je sprememba odloka predvidevala.
2

Fakulteta uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi s skupno površino 1.007,80 m , razen dveh
predavalnic v pritličju, ki jih uporablja članica UP Fakulteta za management Koper skupaj s
sanitarijami in dostopi do teh predavalnic. V prizidku Dijaškega doma Koper deluje v prostoru s
2
približno 105 m tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management Koper in UP,
Pedagoške fakultete Koper, vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske
knjižnice UP.
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Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2
glasbeni ter 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko, ter 5 kabinetov za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 9 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za nemoteno opravljanje dejavnosti.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP
PEF prisiljena trajno najemati prostore oziroma jih prevzemati v uporabo. Študijski proces se tako,
poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so
prostori članic UP (UP FM, UP FAMNIT), telovadnicah Osnovne šole Koper in plesni dvorani Plesne
šole Elite. UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno najema tudi prostore na drugih lokacijah.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo več
krat ugotovljeno, da je edina možna rešitev izgradnja novega poslopja fakultete. Odločitev UP je bila,
da bo novo poslopje fakultete zgrajeno v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru.
Sedaj poteka projektiranje poslopij v 1. fazi izgradnje kampusa. V to fazo spada tudi nova stavba UP
PEF, zaključek te faze je bil planiran za mesec september 2012. V skladu s takim načrtom bi bila
selitev in začetek dela v novih prostorih možna že v študijskem letu 2012/2013. Zaradi zamikov, ki so
nastali pri izvedbi arhitekturnega natečaja za kampus Sonce prihaja tudi do zamikov pri izvedbi ideje
in projektne dokumentacije zato se UP PEF v nove prostore ne bo vselila pred študijskih letom
2013/14.
UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah, ki so predstavljene v poglavju 2.2
Izobraževalna dejavnost.
Kot je navedeno zgoraj UP PEF v pretežni meri uporablja prostore na Cankarjevi ulici v Kopru, ki so
zemljiško knjižno še vedno v lasti Republike Slovenije in uporabi Ministrstva za šolstvo in šport. Tako
ne razpolaga z nepremičnim premoženjem. Od premičnega premoženja ima UP PEF v lasti ali v
uporabi le opremo za izvajanje svoje dejavnosti.
UP FAMNIT: Fakulteta izvaja svojo dejavnost izključno v najetih prostorih.
Sedež fakultete je na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer ima fakulteta v uporabi 457,05 m² Prostori vključujejo
tri predavalnice (za 77, 45 m² in 20 oseb), dve računalnici (s 16 in 17 računalniki) in prostore dekanata
in službe za izobraževanje.
UP FAMNIT izvaja dejavnost izključno v najetih prostorih, in sicer: na Glagoljaški 8 v Kopru (skupna
površina 457,05 m²), kjer je sedež fakultete. Prostorske kapacitete v stavbi glede na izvajanje
obstoječih študijskih programov v študijskem letu 2009/10 vključujejo: veliko predavalnico s
kapacitetami za 77 oseb, malo predavalnico za 40, malo predavalnico za 15 oseb, računalniško
učilnico s kapaciteto 16 računalnikov. Hkrati za svoje potrebe izvajanja študijskih programov UP
FAMNIT v študijskem letu 2009/10 uporablja še najete prostore UP Pedagoške fakultete Koper
(predavalnica za 15 oseb - naravoslovno učilnico za potrebe izvajanja vaj iz študijskih programov
Biodiverzitete in Sredozemsko kmetijstvo s kapaciteto za 20 oseb), Dijaškega doma Koper (mala
predavalnica za 45 oseb, računalniška predavalnica za 15 oseb, velika predavalnica za 90 oseb) ter
za laboratorijske vaje na študijskih programih Bioinformatika, Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo
dva laboratorija v Zdravstvenem zavodu Koper (kemijski in biološki). Poleg tega dvakrat tedensko
uporablja še predavalnico v Središču Rotunda Koper za 50 oseb.
Poleg prostorov na Glagoljaški 8 fakulteta v študijskem letu 2010/11 najema še predavalnice v
Dijaškem in študentskem domu Koper (DŠD) in prostore na Kettejevi 1 v Kopru, občasno pa še druge
prostore za izvajanje študijske dejavnosti (predavalnica UP ZRS, Središče Rotunda v Kopru). V DŠD
fakulteta v študijskem letu 2010/11 najema skupaj pet predavalnic in eno računalnico.
Pomembna pridobitev v študijskem letu 2010/11 so prostori na Kettejevi 1, ki so v lasti Mestne občine
Koper. Fakulteta je v teh prostorih v letu 2010 uredila kabinete za učitelje in raziskovalce, laboratorij in
še eno manjšo seminarsko predavalnico.
UP FTŠ Turistica ima lastno stavbo, katere lastništvo še ni rešeno, v letu 2011 bomo poskušali to
urediti in lastništvo vpisati v zemljiško knjigo. V letu 2010 smo delno uredili okolico stavbe, uredili
akustiko na hodnikih in delno opremili nekatere prostore iz naslova dokončanja investicij (referat,
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predavalnice in nabava nove opreme za restavracijo) na naslovu Obala 11a v Portorožu, čaka pa nas
še dokončanje ureditve okolice in nabava opreme za potovalno agencijo. UP FTŠ Turistica ima v
najemu prostore za izvajanje izobraževalne dejavnosti na svojih dislociranih enotah v Ljubljani in
Sežani.
UP VŠZI: Študijski proces UP VŠZI se izvaja v prostorih šole v Izoli, na naslovu Polje 42 ter v
akreditirani dislocirani enoti v prostorih Biotehniške šole v Šempetru pri Gorici, na naslovu Ulica Padlih
borcev 26. Za potrebe izvedbe študijskega programa Zdravstvena nega v dislocirani enoti Nova
Gorica šola ne plačuje najemnine. Ima pa šola sklenjeno najemno pogodbo s Športnim društvom
Adrenalina, na naslovu Dantejeva 7, Izola, za najem prostorov telovadnice za pripravo na klinično
usposabljanje študentov (poleg Doma upokojencev Izola). Mesečna najemnina znaša 300,00 EUR
mesečno, za obdobje 10 mesecev na leto.
UP VŠZI izvaja pedagoško in razvojno-raziskovalno dejavnost v sodobnih in dobro opremljenih
prostorih, v skupni izmeri približno 2000 m², na lokaciji v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola.
Na šoli sta 2 predavalnici in 2 učilnici, 4 specialne učilnice, 1 vajalnica, 1 laboratorij, 1 računalniška
učilnica, referat, študentska soba, knjižnica s čitalnico, kjer je študentom omogočen tudi dostop do
svetovnega spleta, garderoba, 9 kabinetov za učitelje in prostori za upravno-administrativne službe.
Specialne učilnice so opremljene s sodobnimi učnimi pripomočki za poučevanje zdravstvene nege in s
simulatorjem kliničnih situacij, učni in raziskovalni laboratorij z opremo, ki omogoča tako poučevanje
kot tudi raziskovalno delo, učilnica za dietetiko z osnovno opremo za poučevanje dietetike ter učilnica
za informatiko s 16 osebnimi računalniki. Vse predavalnice so opremljene s projektorji in osebnimi
računalniki.
V letu 2011 načrtuje šola ureditev dodatnega prostora za študente in delovanje študentskega sveta ter
zamenjavo tlakov v tretjem nadstropju šole v Izoli.
Prav tako bo šola v letu 2011 nadaljevala z aktivnostmi za pripravo načrta za izgradnjo novega
Kampusa Livade v Izoli.
UP ZRS je lociran na petih lokacijah, in sicer v samem mestnem jedru Kopra, v Piranu, Izoli, Valdoltri
in Ljubljani, in sicer v devetih stavbah, ki jih ima bodisi v lasti bodisi najemu. Skupna izmera uporabnih
prostorov je cca. 1.900 m². Povečan obseg dejavnosti, predvsem širitev raziskovalnih področij,
narekuje celovito obnovo opreme in razširitev prostorskih kapacitet.
UP PINT svojo dejavnost opravlja v najetih poslovnih prostorih Mestne občine Koper, v izmeri 75,25
m² na Muzejskem trgu 2 v Kopru. V letu 2010 je za potrebe Oddelka za Tehnologijo pridobil prostore
na Santorijevi ulici v Kopru.
Od ustanovitve dalje do oktobra 2004 je inštitut posloval v najetih prostorih družbe Cimos d.d., ker je
najemodajalec potreboval oddane prostore za izvajanje svoje dejavnosti, smo se koncem leta 2004
preselili v novo najete poslovne prostore v izmeri 80 m² v poslovni stavbi Banke Koper d.d. Poslovni
prostori so omogočili zadovoljivo upravno poslovanje, nikakor pa ne ustrezajo minimalnim zahtevam in
predvsem potrebam raziskovalnega dela. Kot naravoslovno tehnični inštitut bi nujno potrebovali
laboratorije z opremo. Ker tega še vedno nimamo, se proti plačilu, v manjšem obsegu pa tudi
brezplačno, poslužujemo laboratorijev zunanjih partnerjev.
V letu 2007 je UP PINT pridobil nove prostore na Muzejskem trgu 2. Dobra lastnost prostorov je, da so
v neposredni bližini UP FAMNIT, kar omogoča našim zaposlenim, ki pedagoško delujejo na obeh
inštitucijah, lažje delo. Enako velja za študente UP FAMNIT. Žal pa so razmere za delovanje UP PINT
neustrezne, saj je 41 zaposlenih na UP PINT omejenih na dve pisarni. Laboratorijev, ki so nadvse
pomemben delovni pogoj, tudi ni. V letu 2007 smo poskušal najeti prostore v bližini zadnje lokacije, a
je bila cena najemnine veliko previsoka za sredstva, s katerimi lahko razpolaga PINT. Izboljšanje
prostorskih pogojev pa je verjetno najpomembnejši vzvod za kakovostni dvig delovanja PINT.
Uporabna površina (m²) prostorov članice na visokošolskega učitelja in sodelavca ter raziskovalca se
je v letu 2010 s pridobitvijo prostorov UP FAMNIT na Kettejevi ulici v Kopru nekoliko povečala, saj je
večina raziskovalcev UP PINT, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na UP FAMNIT, tako pridobila
svoj delovni prostor.
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Kot članica univerze želimo IT poslovanje poenotiti s članicami in upravo univerze. Informacijska
podpora delovanju UP PINT v sodelovanju z UP FAMNIT in, če bo interes, tudi z ostalimi članicami
univerzo, bo v prihodnjem letu ena primarnih upravnih nalog. Tako pričakujemo, da bo poslovanje
racionalizirano in učinkovitejše ter skladnejše na ravni celotne Univerze.
UP ŠD upravlja s Študentskim domom Portorož, ki je bil izgrajen leta 1982 v skupni bruto izmeri
površine 2780 m² in s Študentskim domom Koper, v skupni bruto izmeri 1335,16 m² Prostori, v katerih
deluje Študentski dom Koper, so bili zgrajeni v letih 1998, 1999 in 2001. Ob tem upravljamo še s
stanovanjem v Izoli z bruto površino 27,96 m2 na naslovu Nazorjeva 11 in z garažo na istem naslovu.
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2.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA
UP je vzpostavila razvejano mrežo povezav z okoljem - tako z institucijami v visokošolskem in
raziskovalnem prostoru na nacionalni in mednarodni ravni kot s širšim družbenim okoljem, še zlasti z
gospodarstvom. Zavedamo se, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za kakovosten razvoj
študijske in raziskovalne dejavnosti univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k razvoju
gospodarstva in tudi države kot celote.
Članice univerze se povezujejo z okoljem glede na specifiko svojih študijskih in raziskovalnih področij.
Povezovanje in izmenjave potekajo prek vključevanja študentov v okolje pri opravljanju strokovne
prakse, prek skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov, z vključevanjem gostujočih predavateljev iz
gospodarstva v programe UP ipd.
Neposredno povezavo z gospodarstvom univerza udejanja prek Univerzitetnega razvojnega centra in
inkubatorja Primorske (UIP), katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za
visokošolsko izobraževanje na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. UIP je
podjetniški 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.
V oktobru 2008 je UP ustanovila tudi Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP), ki povezuje
strukture in institucije v okviru UP (Svet zaupnikov UP in njegova delovna telesa, Konzorcij za razvoj
visokošolskega izobraževanja na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem,
Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP
ZRS, Karierni center UP, Štipendijski sklad UP), ki so zadolžene za prenos znanja in sodelovanje z
gospodarstvom ter drugimi uporabniki znanj.
UP je sodelovanje z gospodarstvom institucionalizirala leta 2003 z ustanovitvijo posebnega telesa –
Sveta zaupnikov UP, ki predstavlja vez med akademsko, gospodarsko in lokalno sfero. Svet
zaupnikov UP 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.
Navedene oblike sodelovanja omogočajo univerzi vpetost v širši družbeni prostor in predstavljajo
mrežo povezovanja in izmenjave dobrih praks med pedagoško-raziskovalnim področjem ter
gospodarskimi in javnimi službami.
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2.7

DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Upravljanje komunikacij je del učinkovitega upravljanja univerze v smeri integriranega komuniciranja.
Za to skrbijo vodstvo univerze in vodstva članic UP v skladu s Srednjeročno strategijo razvoja UP
2009 do 2013. V ta namen je bila tudi oblikovana Promocijska skupina UP, ki vključuje zaposlene na
rektoratu in vseh članicah UP ter predstavnika študentov.
Primarne naloge UP v letu 2011, vezane na komuniciranje in promocijo, bodo zlasti:
- sodelovanje z mediji in organizacija novinarskih konferenc,
- koordinacija in nadzor promocijskih dejavnosti znotraj UP in njenih članic,
- izdaja publikacij UP,
- informiranje prek spletne strani UP in internega glasila
- podpora promociji študijskih programov in aktivnostim, vezanim na vpis,
- organizacija prireditev UP,
- organizacija domačih in mednarodnih konferenc, okroglih miz in predavanj,
- organizacija dogodkov za študente in zaposlene, svečanih promocij doktorjev znanosti idr.
Komuniciranje z javnostmi bo potekalo vse leto prek različnih dogodkov.

Na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost, v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in
podobnih prireditvah ter z drugimi oblikami komuniciranja bomo predstavljali:
- aktivnosti na področju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti,
- aktivnosti na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja,
- aktivnosti na področju investicij,
- aktivnosti v Tednu UP,
- posebne dosežke UP in njenih predstavnikov,
- delo Senata UP, Upravnega odbora UP in Sveta zaupnikov UP,
- podpise sporazumov o sodelovanju z drugimi institucijami,
- obiske delegacij in predstavnikov domačih in mednarodnih institucij,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Republike Slovenije,
- sodelovanje v Rektorski konferenci Alpe-Jadran in
- sodelovanje v Podonavski rektorski konferenci.
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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 in druge pravne podlage na področju visokega šolstva:
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/06, 64/08, 86/09),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur. l. RS št. 16/07,
36/2008, 58/2009),
- 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, 67/08),
- Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10),
- Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem ter Mednarodni fakulteti za družbene
in poslovne študije v študijskem letu 2009/10 (Ur.l. RS, št. 81/09)
- 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 šolninah in bivanju v študentski domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/08)
- Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/05),
- 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, 99/08, 30/09, 110/09, 60/10, 88/10),
- Sklep o sofinanciranju podiplomskega študija (Ur. l. RS, št. 77/04, 99/08),
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 64/04, 52/07,
40/10),
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/01, 25/06, 75/08, 97/10),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10),
- 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 strukturi (Ur. l. RS, št.
56/98, 101/04),
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 45/94),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-UPB1 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. 6/05, 98/09),
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/07,
41/08),
- 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,
28/09),
- 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),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/02),
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ter drugi podzakonski akti.
b) Zakonske in druge pravne podlage na področju znanosti:
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-UPB1, Ur. l. RS, št. 22/06, 61/06, 112/07),
- 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. 23/08, 23/09, 86/09, 97/10),
- Pravilnik o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, 73/06, 23/09, 41/09),
- 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, 89/08, 102/09),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
- znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/06),
- 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, 3/09),
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l.
RS, št. 24/06, 5/07, 39/07, 23/09, 68/09, 90/09),
- 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, 23/09),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
- 12/05, 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, 5/07),
- Pravilnik o sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Ur. l. RS, št. 12/05,
53/06, 22/07, 18/08, 23/09),
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike
- Slovenije (Ur. l. RS, št. 68/09),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št. 126/08, 41/09)
ter drugi.
c) Pravne podlage UP:
Statut Univerze na Primorskem (Statut UP-UPB1, Ur. l. RS, št. 124/08)
Akti:
- Akt o delovanju univerzitetne založbe
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju Ameriškega kotička Univerze na Primorskem
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem ter spremembe in
dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
Pravilniki:
Splošno:
- Pravilnik sklada za razvoj UP
- Pravilnik o rabi pečatov
- Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
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-

Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o uporabi službenih vozil na UP
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih telefonov na Univerzi na
Primorskem
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravila o povračilu stroškov
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa
Pravilnik o sredstvih pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem (neuradno prečiščeno besedilo) z dne
14.10.2009
Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne
30.9.2009
Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne
8.12.2009
Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne
30.6.2008
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne 2.6.2008
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o priznanjih Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo)

Kadrovsko področje:
- Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
Obvestilo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril
- Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
- Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
- Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
- Spremembe pravilnika o organizacijskih enotah univerze
- Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem
Študij:
- Pravila o spremembah in dopolnitvah pravil o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze
na Primorskem z dne 18. 10. 2010
- Pravila o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
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-

Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na
Primorskem
Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
Pravilnik o študentski izkaznici
Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

Raziskovanje:
- Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih organizacij
na Univerzi na Primorskem
Mednarodno sodelovanje
Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila:
- Spremembe in dopolnitve Meril za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
•
sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 3.2.2010 - pozitivno mnenje,
•
Spremembe in dopolnitve Meril (september 2010)
•
Seznam področij za izvolitev v naziv
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in točkovalnik
- Spremembe in dopolnitve Navodil za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP (september 2010)
- Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze
na Primorskem in Navodila za izvajanje meril (točkovalnik)
- Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in sodelavcev Univerze na Primorskem
• Dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev Univerze na Primorskem,
• Dopolnitve Meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
sodelavcev Univerze na Primorskem
Navodila:
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Pojasnilo MJU v zvezi z novo ureditvijo položajnega dodatka
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku
- Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
- Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
- Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
- Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
- Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
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-

Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem

in ostali akti UP in članic UP.
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3.2

DOLGOROČNI CILJI
Dolgoročni cilj

Postati odlična
raziskovalna univerza

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

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in številka)

Ciljna vrednost
kazalnika
(leto in številka)

Podcilji/Ukrepi za
dosego dolgoročnega
cilja

Število zaposlenih raziskovalcev 159
(122 FTE)

Število zaposlenih
raziskovalcev 208 ( 154
FTE)

Pridobitev novih
raziskovalnih projektov

Sprejem kriterijev Listine in kodeksa
raziskovalcev v organih odločanja UP
2010.

Izvajanje usmeritev in
kriterijev za vzpostavitev
mednarodnih
standardov v okviru
sprejetega kodeksa in
listine

Objava Listine in
kodeksa na spletnih
straneh UP

Na Senatu UP sprejeta stališča o NPVŠ
in o RISS-u, ki so bila posredovana
MVZT-ju

Implementacija NPVŠ in
RISS-a v delovanje UP

Določitev prioritet in
načina spremljanja

Sprejet Akcijski načrt UP za
implementacijo kadrovske strategije za
raziskovalce v obdobju 2010-2014, ki je
bil posredovan EC

Implementacija
Akcijskega načrta UP

Izvedba aktivnosti, ki jih
določajo NPVŠ, RISS in
Akcijski načrt

Akreditacija Univerze na Primorskem (leto
2003)

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

Priprava vloge za
podaljšanje akreditacije
Sodelovanje z NAKVIS
glede priprave vloge za
podaljšanje akreditacije
Usklajevanje dela
Sektorjev UP glede
priprave podatkov
Priprava
samoevalvacijskega
poročila in ostalih
zahtevanih podatkov

Idejna zasnova izhodišč strategije eizobraževanja

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije
e-izobraževanja in
akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na
UP

Posodabljanje
infrastrukture za
izvajanje eizobraževanja in
vzpostavitev enotnega
avtentikacijskega
sistema
Zagotovitev pogojev za
izvajanje študija na
daljavo in opredelitev
pogojev za izvajanje
posameznih programov
v obliki študija na
daljavo v tujem jeziku
Sistematično
izobraževanje in
spodbujanje učiteljev za
uporabo IKT in eizobraževanja pri
pouku–izdelava
predloga mehanizmov
za vrednotenje eizobraževanja in
točkovanje
pedagoškega dela pri
oblikovanju e-učilnic.
Izvedba delavnic za
usposabljanje za eizobraževanje, in
razširitev uporabe »online« pomoči za
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Dolgoročni cilj

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in številka)

Ciljna vrednost
kazalnika
(leto in številka)

Podcilji/Ukrepi za
dosego dolgoročnega
cilja
uporabnike eizobraževanja
Promocija eizobraževanja

Usmeritve v okviru Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 - 2013

Sprejeta Strategija
Univerze na Primorskem
na področju novih
študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za
obdobje 2011-2015: do
meseca maja 2011

Priprava dokumenta
Priprava prilog
Predstavitev dokumenta
na pristojnih organih UP
Sprotno seznanjanje
članic UP
Razprava o dokumentu
in obravnava na organih
UP

Število zaposlenih raziskovalcev 159 (122
FTE)

Število zaposlenih
raziskovalcev 208 (154
FTE)

Pridobitev novih
raziskovalnih projektov

Odsotnost sheme sofinanciranja
doktorskega študija.

Izvajanje nove sheme za
sofinanciranje
doktorskega študija

Izvedba javnega razpisa
za dodelitev sredstev za
sofinanciranje
doktorskega študija
Administriranje projekta

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL
in UM.

15 JN na UP v letu 2010
število matično zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev: 83,62FTE

Predvidoma 10 JN na
UP v letu 2011

Izvedba javnih naročil
na UP

Število matično
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev:
106,64

Spremeniti pogodbeno
delo matično zaposlenih
z drugih članic v redno
delo
Povečati obseg
zaposlitve matično
zaposlenim VU, ki so
zaposleni za krajši
delovni čas

Pričetek aktivnosti za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja

Ureditev
zemljiškoknjižnega
stanja

Dogovori z lastniki
zemljišč in stavb
Definiranje lastninske
pravice in pravice
uporabe
Vpis v Zemljiško knjigo

Priprava predlogov sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Seje KOST UP

Potek mandata rektorja in mandata
članov UO UP v letu 2011

Izvedba volitev UO UP
in rektorja

Priprava in izvedba
vseh postopkov za
volitve

Neizvedena revizija

Izdelano poročilo o
notranjem poslovanju,
nepristranskosti prikazov
v računovodskih izkazih
ter skladnost s predpisi
iz tega področja

Izvedba javnega
naročila in sklenitev
pogodbe z izbranim
izvajalcem za izvedbo
revizije na UP

Nedosledno izvajanje določenih določb
internih pravilnikov UP

Striktno upoštevanje
določb internih
pravilnikov UP

Izvedba korektivnih
ukrepov in po potrebi
nudenje pomoči
članicam s strani
rektorata v obliki
priporočil ali svetovanja

Potrditev na Senatu UP
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Dolgoročni cilj

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

Izhodiščna vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto in številka)

Ciljna vrednost
kazalnika
(leto in številka)

Postavitev in zagon ustrezne
računalniške infrastrukture na lokacijah
(kampus, novi prostori)

1.Delujoče računalniško
in komunikacijko
omrežje v kampusu
Livade (CJMK)

1.Nakup, izvedba
storitev postavitve,
konfiguracija opreme

Vzpostavitev dokumentacijskega sistema
(enotna IT rešitev na nivoju UP)

Implementirana rešitev
(delujoča povezana
rešitev z Propisom)

Uskladitev zahtev za
specifikacijo,
Izvedeno JN,
implementacija in
povezljivost z obstoječo
IT rešitvijo Propis

Vzpostavitev modula za spremljanje
raziskovalnega in projektnega dela
(enotna IT rešitev na nivoju UP)

Implementirana rešitev
(delujoča povezana
rešitev z Propisom)

Manjkajoč dokumentacijskega sistema

Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema

Izbor dobavitelja
dokumentacijskega
sistema in nabava ter
implementacija sistema

Potreba po službi za upravljanje
premoženja

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja
UP

Izbor odgovorne osebe
(iskanje internih
kadrovskih resursov)

Aktivnosti CRPZ: redno sestajanje in
obveščanje ter vključevanje
predstavnikov lokalnega gospodarstva v
aktivnosti UP

Dodatne aktivnosti
CRPZ in nadaljnje
spodbujanje
povezovanja

Redno vsebinsko in
programsko določeno
sklicevanje Sveta
zaupnikov enkrat na
tromesečje

Obuditev delovanja
Sveta zaupnikov UP

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Podcilji/Ukrepi za
dosego dolgoročnega
cilja

Uskladitev zahtev za
specifikacijo,
Izvedeno JN,
implementacija in
povezljivost z obstoječo
IT rešitvijo (Propis)

Ponovni zagon in
realizacija RCRP –
regionalnih ciljnih
razvojnih projektov.

Ni izoblikovanih predlogov sprememb za
premostitev zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Izdelava predloga za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo
(premostitev ovir za
izvajanje predavanj v
tujih jezikih, itd.)

V letu 2010 je veljavnih 214 ERASMUS
bilateralnih sporazumov

Povečanje števila
bilateralnih sporazumov
za 10%

Udeležba na
mednarodnih
konferencah
Mobilnost sodelavcev iz
mednarodnih pisarn na
tujih univerzah, s
katerimi še ni
sklenjenega sporazuma
Pripravljalni obiski
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3.3

KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2011

V letu 2011 bo UP pripravila celovito Strategijo na področju izobraževanja, ki bo zagotavljala
kakovostnejše oblikovanje in izvajanje študijskih programov ter drugih izobraževalnih oblik (tako v
okviru rednega študija kot v okviru vseživljenjskega učenja). Pričeli bomo z realizacijo skupnih
aktivnosti z novo pridruženo članico UP, Visoko šolo za dizajn iz Ljubljane. Ta oblika sodelovanja
ponuja nove priložnosti na področju krepitve in širitve študijske in raziskovalne dejavnosti univerze.
Poleg nove pridružene članice bomo v letu 2011 nadaljevali s postopki ustanovitve UP Fakultete za
inženirske vede ter z aktivnostmi za zasnovo Mednarodne pravne fakultete, ki bo ponujala
mednarodno in interdisciplinarne študijske programe na področju prava. V letu 2011 pričakujemo tudi
uspešno zaključen postopek akreditacije UP Fakultete za ergonomske in kineziološke študije (UP
FENIKS) ter nadaljnjo pripravo študijskih programov s področja trajnostnega razvoja in možnost
ustanovitve Fakultete za trajnostni razvoj. Ustanovitev novih članic univerze - Fakultete za grajeno
okolje in Univerzitetne knjižnice, kot tudi preoblikovanje Visoke šole za zdravstvo v Fakulteto za vede
o zdravju, pa je odvisno od sprejetja Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Univerze
na Primorskem, do česar naj bi po zagotovilih pristojnega ministrstva prišlo v čim krajšem času. V
prilogi 8.2.8. sta prikazana predvidena finančna načrta za novi članici Fakulteto za grajeno okolje in
Fakulteto za ergonomske in kineziološke študije, kar je vezano na zagotovitev sredstev v skladu s
predlogom nove uredbe. Predloga finančnega načrta za novo ustanovljeni članici nista sestavni del
finančnega načrta Univerze na Primorskem.
Na področju raziskovanja bo pomemben poudarek namenjen izvajanju kadrovske strategije za razvoj
človeških virov na področju raziskovanja skladno z direktivami Evropske komisije. Z implementacijo
Strategije za človeške vire (sprejeta 2010), ki vključuje načela Listine in Kodeksa, želi UP dvigniti
odličnost v raziskovanju. Prednostna naloga bo tudi oblikovanje vizije razvoja enotne raziskovalne in
razvojne politike s ciljem evidentiranja prioritetnih raziskovalnih področij univerze, z namenom njihove
krepitve in interdisciplinarnega povezovanja znanstvenih disciplin.
Med osrednjimi cilji v letu 2011 je tudi implementacija sprejetega Programa internacionalizacije
Univerze na Primorskem z vzpostavitvijo Centra za mednarodno sodelovanje UP, katerega aktivnosti
bodo usmerjene v krepitev mednarodnega sodelovanja in prepoznavnosti UP.
UP bo nadaljevala z uresničevanjem investicijskih načrtov, med katerimi izpostavljamo nadaljnjo
gradnjo Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli in začetek gradnje Univerzitetnega kampusa Sonce v
Kopru.
UP je v letu 2010 nadaljevala s prizadevanji za zagotavljanje in vzpostavljanje sistema kakovosti. Pri
tem velja izpostaviti izvedbo zunanje evalvacije v okviru programa IEP (Institutional Evaluation
Programme) Evropske zveze univerz in začetek uvajanja modela odličnosti EFQM (European
Foundation for Quality Management). Na podlagi v letu 2010 izvedene zunanje evalvacije v okviru
programa IEP (Institutional Evaluation Programme) Evropske zveze univerz bomo pripravili ukrepe za
realizacijo priporočil evalvatorjev, med katerimi velja izpostaviti:
- pregled in posodobitev Srednjeročne razvojne strategije UP,
- nadaljnje povezovanje strokovnih služb na ravni univerze za doseganje večje učinkovitosti in
racionalizacije poslovanja,
- pripravo Strategije na področju raziskovanja,
- nadgraditev aktivnosti za kakovost študija; prednostno usposabljanje visokošolskih učiteljev in
sodelavcev s področja visokošolske didaktike,
- začetek aktivnosti za izvedbo primerjave s 3 – 4 sorodnimi univerzami (»benchmarking«).
Poleg navedenih prednostnih nalog, smo si na področju kakovosti zastavili še izvedbo naslednjih:
• ponovno akreditacijo Univerze na Primorskem pri Nacionalni agenciji za kakovost v visokem
šolstvu;
• uvajanje modela odličnosti EFQM na univerzi;
• pripravo Poslovnika kakovosti in Etičnega kodeksa.
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Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Transparentno
delovanje univerze

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev niso
skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev so
skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Priprava in sprejem
usklajenih Meril o
izvolitvah
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev na
senatu UP

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Učinkovitejša
organizacija in
spremljanje izvajanja
raziskovalne
dejavnosti na UP

Samostojna
organiziranost
raziskovalne dejavnosti
članic UP

Vzpostavitev ustreznega
raziskovalnega
programa UP (na
nacionalnem in
mednarodnem nivoju)
UP

Vzpostavitev
ustreznega
informacijskega
programa za
spremljanje projektnih
aktivnosti v
raziskovalni
dejavnosti

Drugi viri (lastni viri)

Informacijska podpora
vodenju nacionalnih in
mednarodnih projektov

Organiziranje
raziskovalne
dejavnosti v okvirih
priporočil EUA in
RISS

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju.
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Podaljšanje
akreditacije Univerze
na Primorskem

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto 2003)

Ciljna vrednost
v letu 2011
Pripravljeno gradivo za
izvajanje postopka
podaljšanja akreditacije
Univerze na Primorskem
za obdobje sedem let
na Nacionalni agenciji
RS za kakovost v
visokem šolstvu

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Priprava vloge za
podaljšanje
akreditacije

Predvideni viri
financiranja
Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Sodelovanje z
NAKVIS glede
priprave vloge za
podaljšanje
akreditacije
Usklajevanje dela
Sektorjev UP glede
priprave podatkov
Priprava
samoevalvacijskega
poročila in ostalih
zahtevanih podatkov

Uvajanje sodobnih
oblik izobraževanja

Idejna zasnova izhodišč
strategije eizobraževanja

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije
e-izobraževanja in
akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na
UP

Posodabljanje
infrastrukture za
izvajanje eizobraževanja in
vzpostavitev
enotnega
avtentikacijskega
sistema

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Zagotovitev pogojev
za izvajanje študija
na daljavo in
opredelitev pogojev
za izvajanje
posameznih
programov v obliki
študija na daljavo v
tujem jeziku
Sistematično
izobraževanje in
spodbujanje
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

učiteljev za uporabo
IKT in eizobraževanja pri
pouku–izdelava
predloga
mehanizmov za
vrednotenje eizobraževanja in
točkovanje
pedagoškega dela
pri oblikovanju eučilnic
Izvedba delavnic za
usposabljanje za eizobraževanje, in
razširitev uporabe
»on-line« pomoči za
uporabnike eizobraževanja
Promocija eizobraževanja
Kakovostno in
učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov

Usmeritve v okviru
Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 2013

Sprejeta Strategija
Univerze na Primorskem
na področju novih
študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za
obdobje 2011-2015: do
meseca maja 2011

Priprava dokumenta
Priprava prilog

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Predstavitev
dokumenta na
pristojnih organih
UP
Sprotno seznanjanje
članic UP
Razprava o
dokumentu in
obravnava na
organih UP

Razvoj novih članic
univerze

2 novi članici UP fakultete v ustanavljanju:

Ustanovitev 2 fakultet

- UP Fakulteta za
ergonomske in
kineziološke študije
(UP FENIKS)
- UP Fakulteta za
grajeno okolje (UP
FGO)
Začeti postopki za
notranjo akreditacijo 2
novih fakultet:

Zaključeni postopki
notranje akreditacije 2
fakultet

Angažiranost
vzpostavljenih
projektnih skupin,
zadolženih za
programe v fazi
akreditacije
visokošolskih
zavodov, članic UP

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Aktivno delovanje na
vzpostavljenih
študijskih programih,

- UP Fakulteta za
inženirske vede (UP
FIV)
- UP Mednarodna
fakulteta za pravo
Izgradnja
univerzitetne knjižnice

Razpršena
organiziranost enot
knjižnice po članicah UP

Formalna ustanovitev
Nabava osnovne
opreme

Potrditev Odloka o
spremembi in
dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi UP

Dopolnitev kadrovskih
mest

Začetek delovanja
UK UP

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Stran 52

Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Transparentno
delovanje univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis niso
popolna

Ciljna vrednost
v letu 2011
Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis bodo
točna in pravilna

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Nadgraditev in
posodobitev
programa Propis
kadri

Predvideni viri
financiranja
Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Vnos podatkov
samo na rektoratu
Pregled vpisanih
podatkov na
članicah
Akt o sistemizaciji
delovnih mest in
organizaciji na UP ni
posodobljen

Akt o sistemizaciji
delovnih mest in
organizaciji na UP je
posodobljen

Posodobitev Akta o
sistemizaciji
delovnih mest in
organizaciji na UP

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Izboljšan informacijski
sistem propis kadri

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)
napake v podatkih in različni
podatki na bazah članic in
skupni bazi

Ciljna vrednost v
letu 2011
Odpravljene napake
in enaki podatki na
bazah

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev
Nadgraditev in
posodobitev
programa Propis
kadri

Predvideni viri
financiranja
Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Vnos podatkov
samo na rektoratu
Pregled vpisanih
podatkov na bazah
članic i primerjava s
skupno bazo in
podatki v personalni
mapi zaposlenega
Postavitev in zagon
ustrezne računalniške
infrastrukture na
lokacijah (kampus,
novi prostori)

Kampus Livade – CMK stavba
ni opremljena

Urejeno notranje
revidiranje

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Ureditev
računalniške in
komunikacijske
opreme;

Nakup

Vzpostavitev
delovanja

Konfiguracija

Neizvedena revizija

Izdelano poročilo o
notranjem
poslovanju,
nepristranskosti
prikazov v
računovodskih
izkazih ter skladnost
s predpisi s tega
področja

Izvedba javnega
naročila in sklenitev
pogodbe z izbranim
izvajalcem za
izvedbo revizije na
UP

Druga sredstva –
po sklepu UO UP

Povečanje
učinkovitosti
spoštovanja izvajanja
internih pravilnikov UP

Nedosledno izvajanje določenih
določb internih pravilnikov UP

Striktno upoštevanje
določb internih
pravilnikov UP

Izvedba korektivnih
ukrepov in po
potrebi nudenje
pomoči članicam s
strani rektorata v
obliki priporočil ali
svetovanja

Ni finančnih
posledic

Izvajanje nalog, ki jih
nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in UP
članice, organi UP in
UP članice ter
zaposleni na UP in UP
članici na vseh
področjih dela fakultete

Seznanjanje vodstva, organov
in služb UP o nalogah, ki jih
nalaga zakonodaja, pravni akti
in organi UP na posameznih
področjih dela

Izvedba volitev UO
UP in rektorja UP

Izvedba vseh
potrebnih
postopkov, ki jih
nalagajo interni akti
za izvedbo volitev
UO UP in rektorja
UP

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Izvedba storitev
postavitve
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Delovanje UP na
podlagi urejenih
pravnih aktov

Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih pravnih
aktov

Sprejem sprememb
in dopolnitev Statuta
UP

KOST pripravi
predloge sprememb
in dopolnitev Statuta
UP

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Realizacija
varčevalnega
programa UP ter
izvedba skupnih javnih
naročil na UP

15 JN na UP v letu 2010

Predvidoma 10 JN
na UP

Izvedba javnih
naročil na UP

Drugi viri (lastni)

Vzpostavitev
mednarodnih
standardov za
umeščanje mladih v
znanstvenoraziskovalno delo UP

Sprejem kriterijev Listine in
kodeksa raziskovalcev v
organih odločanja UP 2010

Izvajanje usmeritev
in kriterijev za
vzpostavitev
mednarodnih
standardov v okviru
sprejetega kodeksa
in listine

Objava Listine in
kodeksa na spletnih
straneh UP

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost

Implementacija in
izvajanje nove sheme
financiranja
doktorskega študija

Sprejet Akcijski načrt UP za
implementacijo kadrovske
strategije za raziskovalce v
obdobju 2010-2014, ki je bil
posredovan EC

Implementacija
Akcijskega načrta
UP

Odsotnost sheme
sofinanciranja doktorskega
študija

Izvajanje nove
sheme za
sofinanciranje
doktorskega študija

Določitev prioritet in
načina spremljanja

Izvedba javnega
razpisa za dodelitev
sredstev za
sofinanciranje
doktorskega študija

Sredstva EU
proračuna

Administriranje
projekta
Vključevanje lokalnega
gospodarstva v
aktivnosti UP

Aktivnosti CRPZ: redno
sestajanje in obveščanje ter
vključevanje predstavnikov
lokalnega gospodarstva v
aktivnosti UP.

Dodatne aktivnosti
CRPZ in nadaljnje
spodbujanje
povezovanja
Obuditev delovanja
Sveta zaupnikov UP

Redno vsebinsko in
programsko
določeno
sklicevanje Sveta
zaupnikov enkrat na
tromesečje
Ponovni zagon in
realizacija RCRP –
regionalnih ciljnih
razvojnih projektov

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Drugi viri
Druga sredstva za
izvajanje
dejavnosti javne
službe

Oblikovanje predlogov
za razrešitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji UP

Ni izoblikovanih predlogov
sprememb za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Izdelava predloga
za spremembe
delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo
(premostitev ovir za
izvajanje predavanj
v tujih jezikih, itd.)

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Povečati mednarodno
mobilnost kadra in
študentov

Število incoming študentov,
2010/2011: 142

Povečanje števila
incoming študentov
za 20%

Izvedba vsaj dveh
informativnih
dogodkov

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost

Povečanje števila
outgoing študentov
za 20%

Distribucija
predstavitvenih
brošur UP

Prejeta sredstva
EU proračuna

Povečanje števila
mobilnih profesorjev
za 20%

Predstavitev
programov na
spletni strani EU

Število outgoing študentov,
2010/2011: 78
Število mobilnih profesorjev
outgoing, 2010/2011: 36

Udeležba na
Seminarjih,
delavnicah in
konferencah v
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev
organizaciji
CMEPIUS-a

Predvideni viri
financiranja

Udeležba na letni
konferenci Erasmus
koordinatorjev
ERACOM
Udeležba na letni
konferenci EAIE
Sodelovanje na
sejmu Best 3 na
Dunaju
Podpora članicam
UP pri povečevanju
obsega njihovega
sodelovanja v
programih
mednarodne
mobilnosti:
- mentorstvo,
izobraževanje,
svetovanje in
vodenje
sodelavcev na
članicah, ki so
zadolženi za
izvajanje
mednarodne
mobilnosti
Pripravljen pregled
razpoložljivih mest
za izmenjavo
študentov in
zaposlenih UP po
partnerskih
inštitucijah
Izveden interni razpis ter prijava
na nacionalni razpis programa
VŽU Erasmus za študijske
izmenjave in praktično
usposabljanje študentov ter
mobilnost učiteljev in
nepedagoškega kadra v letu
2010
Prijavljen projekt za dotacije za
študijsko leto 2010/11na razpis
EC
Sodelovanje 4 članic UP v
programu CEEPUS v letu 2010

Izveden interni
razpis ter prijava na
nacionalni razpis
programa VŽU
Erasmus za
študijske izmenjave
in praktično
usposabljanje
študentov ter
mobilnost učiteljev
in nepedagoškega
kadra v 2011
Prijavljen projekt za
dotacije za študijsko
leto 2011/12 na
razpis EC
Povečati število
članic UP, ki
sodelujejo v
programu CEEPUS
v letu 2011

Izveden izbor
kandidatov za
izmenjave in prijava
na nacionalni razpis
Priprava izračuna
mesečne Erasmus
štipendije za
študente in dotacije
za zaposlene
Razdelitev prejetih
sredstev ERASMUS
Podpora članicam
UP pri povečevanju
obsega njihovega
sodelovanja v
programih
mednarodne
mobilnosti:
- mentorstvo,
izobraževanje,
svetovanje in
vodenje
sodelavcev na
članicah, ki so
zadolženi za
izvajanje
mednarodne
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Zagotovitev 175 potrebnih
ležišč za tuje študente in
profesorje za študijsko leto
2010/2011
Neenaki namestitveni pogoji za
tuje študente na slovenskih
univerzah

Ciljna vrednost v
letu 2011

Zagotovitev
potrebnih ležišč
skladno s
povečanjem
incoming študentov
in profesorjev za
20% v študijskem
letu 2011/2012
Enaki namestitveni
pogoji za vse tuje
študente na
slovenskih
univerzah

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev
mobilnosti.

Predvideni viri
financiranja

Koordinacija
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev
in raziskovalcev:
- zagotavljanje
nastanitvenih
zmogljivosti, ki
bodo zagotovile
ustrezno bivanje
tujih študentov v
času izmenjave v sodelovanju z
UP ŠD
Izdelava predloga
za izenačitev
namestitvenih
pogojev za vse tuje
študente na
slovenskih
univerzah

Ureditev stanja
nepremičnin UP

Pričetek aktivnosti za ureditev
zemljiškoknjižnega stanja

Urejeno zemljiško
knjižno stanje na
nepremičninah s
parc. št. 1087, 1088,
1093/1,1098/7,
1099/2, 1100 in
1101, vložna
številka 127, k.o.
Portorož

Univerza v
sodelovanju z UP
FTŠ in MŠŠ uredi
prenos lastninske
pravice - sklenitev
zavezovalnega in
razpolagalnega
pravnega posla

Urejeno zemljiško
knjižno stanje na
nepremičnini s parc.
št. 939 k.o. Piran
(objekt Bolniška 20)

Univerza v
sodelovanju z
Občino Piran in
MŠŠ uredi
premoženjsko
pravna vprašanja
glede prenosa
lastninske pravice
na UP ali na RS
(MŠŠ)

Sklenitev
sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja;
nepremičnine s
parc. št. 168, 169 k.
o. Koper, na naslovu
Cankarjeva 5, Koper

V sodelovanju z
MVZT sklenitev
sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja države
na podlagi ZSPDPO

Priprava
investicijske
dokumentacije, v
sodelovanju z
Občino Sežana, z
opredelitvijo
nameravane
investicije na
nepremičninah s
parc. št. 3991/2 in
1298 k.o. Sežana

V investicijski
dokumentaciji se
predvidijo aktivnosti
za prenos lastninske
pravice na tovrstnih
nepremičninah

Sredstva MVZT
za izobraževalno
dejavnost
Drugi proračunski
viri (sredstva
prejeta od drugih
ministrstev)
Občinski
proračunski viri
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izgradnja dveh
kampusov UP
(Kampus Livade in
Kampus Sonce)

Izgradnja Beneškega
kulturnega centra

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev

Ciljna vrednost v
letu 2011
Izvedba etažne
delitve stavbe v
kateri se nahaja
VŠZI, ki leži na
nepremičnini s parc.
št. 85 k.o. Cetore

UP v sodelovanju z
UP VŠZI, MZ in
MVZT pri
pooblaščenem
geodetu naroči
etažno delitev dela
stavbe

Sklenitev
sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja na tem
delu stavbe

V sodelovanju z MZ
in MVZT skleniti
sporazum o uporabi
stvarnega
premoženja

Določitev
začasnega ali
dokončnega
upravljavca

Nasloviti na Vlado
RS vlogo za
določitev
upravljavca tega
dela

V izgradnji 1. stolpič Kampusa
Livade

Pridobitev
uporabnega
dovoljenja
Kampusa Livade

Nadaljevanje
začetih aktivnosti
v zvezi z izgradnjo
obeh kampusov

Projektiranje Kampusa Sonce in
dogovori v zvezi z javnozasebnim partnerstvom na delu
nepremičnine

Začetek gradnje
Kampusa Sonce

Pričetek gradbenih del v palači
Baseggio v Kopru

Pridobitev
uporabnega
dovoljenja

Predvideni viri
financiranja

Prejeta sredstva
EU proračuna
(Sigma II)
Sredstva MVZT
Drugi viri (javnozasebno
partnerstvo)

Nadaljevanje
začetih aktivnosti
v zvezi z izgradnjo
kulturnega centra

Prejeta sredstva
EU proračuna
(Shared Culture)
Drugi proračunski
viri (sredstva
prejeta od drugih
ministrstev)

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema

Manjkajoč
dokumentacijski sistem

Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema

Izbor dobavitelja
dokumentacijskega
sistema in nabava ter
implementacija
sistema

MVZT

Vzpostavitev službe
za upravljanje
premoženja UP

Potreba po službi za
upravljanje premoženja

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja
UP

Izbor odgovorne
osebe (iskanje
internih kadrovskih
resursov)

Ni finančnih posledic
v primeru interne
prerazporeditve
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4

CILJI IN UKREPI PO DEJAVNOSTIH

4.1

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podaljšanje akreditacije
Univerze na Primorskem

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Akreditacija Univerze na
Primorskem (leto:2003)

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

Priprava vloge za
podaljšanje akreditacije
Sodelovanje z
Nacionalno agencijo RS
za kakovost v visokem
šolstvu (NAKVIS) glede
priprave vloge za
podaljšanje akreditacije

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Usklajevanje dela
Sektorjev UP glede
priprave podatkov

Ustanavljanje novih
članic UP

Priprava
samoevalvacijskega
poročila in ostalih
zahtevanih podatkov
UP REKTORAT
Število akreditiranih novih
študijskih programov na
novi članici Fakulteti za
grajeno okolje: 0

Število akreditiranih
novih študijskih
programov na novi
članici Fakulteti za
grajeno okolje:
- 1. stopnja: 1
- 2. stopnja: 1

Priprava vlog za
akreditacijo študijskih
programov
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (Senat članice UP,
Senat UP)

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Posredovanje vlog v
zunanjo akreditacijo na
NAKVIS

Zaključen postopek
notranje akreditacije
vloge za ustanovitev nove
članice UP Fakultete za
ergonomske in
kineziološke študije

Vzpostavitve delovanja
nove članice UP

Zaključek zunanje
akreditacije in pozitivno
mnenje NAKVIS,
sprememba Statuta UP
ter Odloka o ustanovitvi
UP

Opravljena prva
obravnava vloge za
ustanovitev Fakultete za
inženirske vede na KŠZ
UP

Zaključen postopek
notranje akreditacije in
posredovanje elaborata
v soglasje Nacionalni
agenciji RS za kakovost
v visokem šolstvu.

Nadaljevanje s pripravo
elaborata za novo
članico

Idejna zasnova elaborata
za ustanovitev nove
članice UP Mednarodne
pravne fakultete

Zaključen postopek
notranje akreditacije in
posredovanje elaborata
v soglasje Nacionalni
agenciji RS za kakovost
v visokem šolstvu

Imenovanje projektne
skupine

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP

Priprava elaborata o
ustanovitvi nove članice,
Obravnava na organih
UP
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Razvoj novih študijskih
programov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Idejna zasnova elaborata
za ustanovitev nove
članice UP Fakultete za
trajnostni razvoj

Pripravljen elaborat za
novo fakulteto in prva
obravnava vloge na KŠZ
UP

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Usklajevanje dela
delovne skupine za
pripravo elaborata
Izvedba postopkov
notranje akreditacije

UP FAMNIT
Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa na NAKVIS

Priprava vloge za
akreditacijo programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (Senat članice UP,
Senat UP)

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa za vpis v
študijskem letu 2011/12

Izpeljava postopka
akreditacije s strani
NAKVIS

Ni finančnih
posledic

Vloga za akreditacijo
študijskega programa
Bioinformatika

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (Senat UP FAMNIT,
Senat UP)

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Idejna zasnova
študijskega programa
Biopsihologija

Izvedba postopkov
notranje akreditacije
programa na UP (Senat
UP FAMNIT, Senat UP)

Priprava vloge za
akreditacijo programa

Idejna zasnova
pedagoških programov s
področja matematike ter
računalništva in
informatike v sodelovanju
z UP PEF

Vlogi za akreditacijo
programov

Priprava vlog za
akreditacijo programov

Študijski programi 3.
stopnje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa za vpis v
študijskem letu 2011/12

Izpeljava postopka
akreditacije s strani
NAKVIS

Ni finančnih
posledic

Idejna zasnova
študijskega programa 3.
stopnje Biopsihologija

Oblikovanje delovne
skupine za pripravo
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Študijski programi 1.
stopnje
Idejna zasnova
študijskega programa
Upravljanje in treniranje v
izbranih športnih
disciplinah, smeri košarka
in atletika
Študijski programi 2.
stopnje
Posredovana vloga za
akreditacijo študijskega
programa Matematika s
finančnim inženiringom
na NAKVIS

Posredovana vloga za
akreditacijo študijskega
programa Aplikativna
kineziologija
Potreba po nadgradnji
znanj bodočih
diplomantov programa 1.
stopnje Biopsihologija na
2. in 3. stopnji

Priprava usklajenega
osnutka programa
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Študijski programi 1.
stopnje:
Priprava novega
univerzitetnega
dvopredmetnega
študijskega programa
Dediščina Evrope in
Sredozemlja

Zaključen postopek
zunanje akreditacije
na NAKVIS

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa,
Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS

Posredovane vloge v
postopek zunanje
akreditacije na NAKVIS
univerzitetnih
dvopredmetnih študijskih
programov:
- Slovenistika,
- Geografija,
- Zgodovina,
- Medijski študiji,
- Filozofija,
- Italijanistika

Zaključen postopek
zunanje akreditacije na
NAKVIS -u in razpis
študijskih programov v
letu 2012/2013

Potrditev na NAKVIS in
razpis programa v
študijskem letu
2012/2013

Študijski programi 2.
stopnje:

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

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Priprava novega
študijskega programa
Italijanistika

Izvedba postopka
notranje akreditacije
naUP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS
Posredovane vloge v
postopek zunanje na
NAKVIS akreditacije
študijskih programov:
- Enopredmetni
pedagoški študijski
program Zgodovina,
- Italijanistika pedagoški
študij,
- Zgodovina
dvopredmetni pedagoški
študij,
- Geografija
dvopredmetni pedagoški
študij,
- Uprizoritvene študije in
kreativno pisanje,
- Slovenistika enopredmetni pedagoški
študij
- Slovenistika –
dvopredmetni pedagoški
študij

Zaključen postopek
zunanje akreditacije
na NAKVIS-u in razpis
študijskih programov v
letu 2012/2013

Potrditev na NAKVIS in
razpis programa v
študijskem letu
2012/2013
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Študijski programi 3.
stopnje:
Priprava novega
študijskega programa
Italijanistika

Ciljna vrednost v letu
2011
Zaključen postopek
notranje akreditacije in
posredovanje elaborata
novega študijskega
programa v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS
Posredovana vloga v
postopek zunanje
akreditacije študijskega
programa Arheologija

Razpis programa v
študijskem letu
2012/2013

Potrditev na NAKVIS in
razpis programa v
študijskem letu
2012/2013

UP FM
Študijski programi 1.
stopnje
Idejna zasnova za
nov visokošolski strokovni
študijski program in nov
univerzitetni študijski
program
Akreditacija
visokošolskega
strokovnega študijskega
programa Management in
univerzitetnega
študijskega programa
Management

Študijski programi 2.
stopnje
Priprava novih študijskih
programov v sodelovanju
z drugimi članicami UP:
- Management v
izobraževanju,
- Management v javni
upravi,
- Management v športu,
- Finance, računovodstvo
in davki,
- Kritični management
Študijski programi 3.
stopnje
Posredovana vloga za
študijski program
Management v zunanjo
akreditacijo na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa na NAKVIS

Zaključen postopek
podaljšanja akreditacije
na NAKVIS in razpis
študijskega programa

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

Priprava vloge za
akreditacijo programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (Senat članice UP,
Senat UP)

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Priprava vloge za
podaljšanje akreditacije
študijskega programa
Izvedba postopka
podaljšanja akreditacije
na Senatu UP FM in
Senatu UP
Posredovanje vloge na
NAKVIS
Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FM s potrditvijo na
Senatu UP FM
Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP s potrditvijo na
Senatu UP

Zaključen postopek
zunanje akreditacije
študijskega programa in
razpis študijskega
programa

Posredovanje elaborata
na NAKVIS
Potrditev na NAKVIS in
razpis študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

UP PEF
Študijski programi 2.
stopnje
Priprava novega
študijskega programa

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa v študijskem

Izvedba postopkov
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Izobraževanje odraslih in
razvoj kariere

Ciljna vrednost v letu
2011
letu 2011/12

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)

Predvideni viri
financiranja
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP),

Študijski programi 3.
stopnje
Priprava novega
študijskega programa
Zgodnje učenje

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa v študijskem
letu 2011/12

Razpis programa v
študijskem letu
2011/2012
Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Razpis programa v
študijskem letu
2011/2012
UP FTŠ Turistica
Študijski programi 1.
stopnje
Idejna zasnova novega
študijskega programa
Turizem in kultura

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

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu UP FTŠ)

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
Študijski programi 2.
stopnje
Idejna zasnova novega
študijskega programa
Management prireditev
Študijski programi 3.
stopnje
Posredovana vloga za
nov študijski program
Inovativni turizem v
akreditacijo na NAKVIS

Študijski programi 1.
stopnje
Dokončna priprava vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Radiološka tehnologija

Zbiranje gradiva za
pripravo vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa v študijskem
letu 2011/12

Pripravljena vloga za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

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

Zaključek priprave vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)

Pripravljeno gradivo za
začetek akreditacijskega
postopka

Izvedeni postopki
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
UP VŠZI

Lastna sredstva

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Študijski programi 2.
stopnje
Dokončna priprava vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Prehransko svetovanje –
dietetika

Kakovostno in učinkovito
izvajanje obstoječih
študijskih programov

Ciljna vrednost v letu
2011
Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
programa v študijskem
letu 2011/12

Idejna zasnova novega
študijskega programa
Javno zdravje

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

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

Zaključen postopek
akreditacije programa na
NAKVIS in razpis
dodatnih izbirnih
predmetov in delov
študijskega programa v
študijskem letu 2012/13

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Zaključek priprave vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
Zaključek priprave vloge
in izvedba postopkov
notranje akreditacije ter
potrditev na Senatu UP

UP REKTORAT
Usmeritve v okviru
Srednjeročne razvojne
strategije UP od 2009 2013

Sprejeta Strategija
Univerze na Primorskem
na področju novih
študijskih programov,
novih članic UP in
dislociranih enot za
obdobje 2011-2015: do
meseca maja 2011

Priprava dokumenta
Priprava prilog
Predstavitev dokumenta
na pristojnih organih UP

Merila za
razporejanje
letnih sredstev
UP

Sprotno seznanjanje
članic UP
Razprava o dokumentu
in obravnava na organih
UP

Interna Navodila s
področja oblikovanja in
sprejemanja študijskih
programov na UP

Usposobljenost
strokovnih služb za delo
glede postopkov
akreditacije in podaljšane
akreditacije VZ skladno z
veljavnimi merili NAKVIS

Sprejeta nova interna
Navodila s področja
oblikovanja in
sprejemanja študijskih
programov na UP,
usklajena z novimi Merili
za akreditacijo in
zunanjo evalvacijo VZ in
študij. programov
NAKVIS

Priprava predlogov
novih navodil
Sodelovanje s članicami
pri pripravi
Usklajevanje postopkov
Obravnava novih
Navodil na organih UP

Izvedba delavnice za
usposabljanje strokovnih
služb za delo glede
postopkov akreditacije
in podaljšane
akreditacije, skladno z
novimi merili NAKVIS

Seznanjanje strokovnih
služb članic glede
postopkov

67% prehodnost
študentov 1. letnikov v 2.
letnike.

Organizacija rednih
srečanj študentov s
predstojniki študijskih
programov (z namenom
približanja predmetnih
vsebin kot tudi prednosti
študija na fakulteti),
sistematično in aktivno
komuniciranje s študenti

Priprava izvedbe
delavnice

Uskladitev internih
postopkov akreditacije
novih programov
UP FHŠ

Prehodnost študentov iz
1. v 2. letnik po vrsti
študijskih programov na
1. stopnji: 57%
Prehodnost študentov iz
1. v 2. letnik po vrstah
študijskih programov na
2. stopnji: 82%

82% prehodnost
študentov 1. letnikov v 2.
letnike štud. prog. 2.
stopnje

Ni finančnih
posledic

85% prehodnost

Stran 63

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Prehodnost študentov iz
1. v 2. letnik po vrstah
študijskih programov na
3. stopnji: 71,75%

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

študentov 1. letnikov v 2.
letnike na štud. prog. 3.
stopnje
UP FAMNIT

Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih
vseh razpisanih študijskih
programov v študijskem
letu 2010/11

Organizirana in tekoča
izpeljava študijskega
procesa v vseh letnikih
vseh razpisanih
študijskih programov v
študijskih letih 2010/11
in 2011/12

Zagotovitev kadrovskih,
prostorskih in
materialnih pogojev za
izvajanje študijskega
procesa

Izvajanje 3. in 4. letnika
štiriletnega
univerzitetnega
študijskega programa
Matematika in
računalništvo v
sodelovanju z UP PEF
(program je akreditiran pri
UP PEF)

Znižanje primanjkljaja na
UP PEF na področju
izvajanja študijske
dejavnosti

Racionalizacija izvajanja
študijskega programa

Predlog pravilnika o
zaključni nalogi na 1.
stopnji za študijska
programa Biodiverziteta
in Sredozemsko
kmetijstvo

Sprejem pravilnika na
Senatu UP FAMNIT

Izvedba postopkov
sprejema študijskega
programa na Senatu UP
FAMNIT

Prvi študenti, vpisani v 3.,
zaključni letnik študijskih
programov Matematika v
ekonomiji in financah in
Bioinformatika v
študijskem letu 2011/12

Predlog pravilnika o
zaključni nalogi na 1.
stopnji za študijska
programa Matematika v
ekonomiji in financah in
Bioinformatika

Priprava predloga
pravilnika

18 diplomantov študijskih
programov 1., 2. in 3.
stopnje (do 1.12.2010)

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

Pripravljene priloge k
diplomi za študijske
programe 1., 2. in 3.
stopnje

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Organizacija prve
podelitve diplom
Delujoč Študentski
informacijski sistem za
podporo študijskemu
procesu

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

Uvedba študentskega
informacijskega sistema
v angleščini za tuje
študente ter
visokošolske učitelje in
sodelavce -Različne
nadgradnje za tekoče
izvajanje študijskega
procesa

Delujoč program za
urnike za podporo
študijskemu procesu

Izboljšan program za
urnike

Različne nadgradnje za
izboljšanje program
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Delujoča e-učilnica za
objavo študijskih gradiv,
različnih informacij v
zvezi z izvedbo predmeta
in komunikacijo med
študenti in visokošolskimi
učitelji in sodelavci

Ciljna vrednost v letu
2011
Večje število študentov
in visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, ki
uporabljajo e-učilnico

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
študentov k uporabi eučilnice

UP FM
Odstotek študentov, ki
imajo do zaključka študija
za opraviti le še
diplomsko nalogo v letu
2010: 20%

Odstotek študentov, ki
imajo do zaključka
študija za opraviti le še
diplomsko nalogo v letu
2011: 15%

Izvedba delavnic za
pomoč pri pripravi
diplomske naloge

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Izvedba srečanj s
študenti za spodbudo pri
pripravi diplomske
naloge
Ponudba ustreznih
aktivnosti za študente na
področju tutorstva,
dostopnost in aktualnost
informacij na spletni
strani UP FM

Prehodnost na:
visokošolskem študiju 1.
stopnje: 57%,
univerzitetnem študiju 1.
stopnje: 16%,
študijskih programih 2.
stopnje: 61% oz. 64%

Povečati prehodnost na:
- študijskih programih 1.
stopnje: 65%,
- študijskih programih 2.
stopnje: 70%

Povečati obvezno
prisotnost na
predavanjih in vajah
Priprava in izvedba
priprav na izpit pri
predmetih, kjer je
prepustnost najnižja
Uvedba tutorskega
sistema
Izvedba pedagoško –
andragoške delavnice

UP PEF
MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba prenovljenega
pedagoškega
univerzitetnega
študijskega programa 1.
stopnje Razredni pouk

Vpisanih po 60
študentov v 1.,2. in 3.
letnik in vzpostavljena
kadrovska struktura za
kvalitetno izvedbo
programa

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba novega
pedagoškega
univerzitetnega
študijskega programa 1.
stopnje Edukacijske
vede

Vpisanih po 45
študentov v 1.,2. in 3.
letnik in vzpostavljena
kadrovska struktura za
kvalitetno izvedbo
programa

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 1.
stopnje

Izvedba prenovljenega
pedagoškega
visokošolskega
strokovnega študijskega
programa 1. stopnje
Predšolska vzgoja

Vpisanih po 60
študentov v 1., 2. in 3.
letnik rednega študija ter
po 60 študentov v 1., 2.
in 3. letnik izrednega
študija na dislociranih
enotah Ptuj (tri letniki),
Slovenske Konjice (dva
letnika) in Ljutomer (en
letnik) in vzpostavljena
kadrovska struktura za
kvalitetno izvedbo
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.

Izvedba novega
pedagoškega

Vpisanih 30 študentov v
1. in 15 študentov 2.

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

stopnje.

študijskega programa 2.
stopnje Inkluzivna
pedagogika

letnik rednega študija ter
30 študentov izrednega
študija v Kopru (1. in 2.
letnik) in vzpostavljena
kadrovska struktura za
kvalitetno izvedbo
programa

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 2.
stopnje.

Izvedba novega
pedagoškega
študijskega programa 2.
Stopnje Zgodnje učenje

Vpisanih 30 študentov v
1. in 15 študentov 2.
letnik rednega študija ter
30 študentov izrednega
študija v Kopru (1. in 2.
letnik) in vzpostavljena
kadrovska struktura za
kvalitet. izvedbo
programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvajanje obstoječih
študijskih programov 3.
stopnje.

Izvedba novega
pedagoškega
študijskega programa 3.
stopnje Edukacijske
vede

Vpisanih 10 študentov v
1., 2. in 3. letnik in
vzpostavljena kadrovska
struktura za kvalitetno
izvedbo programa

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

UP FTŠ Turistica
Prehodnost študentov iz
1. v 2. letnik

Posodobitev obstoječih
študijskih programov

Povečana prehodnost
študentov

Določeni so koordinatorji
študijskih programov, ki
so zadolženi za
spremljanje uspešnosti
študentov

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Ni finančnih
posledic

UP FAMNIT
Posredovana vloga za
akreditacijo sprememb
študijskih programov 1.
stopnje Matematika ter
Računalništvo in
informatika na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Izpeljava postopka
akreditacije s strani
NAKVIS

Posredovana vloga za
akreditacijo sprememb
študijskih programov 2.
stopnje Matematične
znanosti ter
Računalništvo in
informatika na NAKVIS

Zaključen postopek
akreditacije sprememb
programov na NAKVIS

Izpeljava postopka
akreditacije s strani
NAKVIS

Idejna zasnova
sprememb študijskih
program 2. stopnje
Varstvo narave in
Sredozemsko kmetijstvo

Izvedba postopkov
notranje akreditacije
sprememb programov
na UP (Senat UP
FAMNIT, Senat UP)

Priprava predlogov
sprememb študijskih
programov

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

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

Prenova magistrskega
študijskega programa 2.
stopnje Geografija

Sprememba študijskega
programa z novim
modulom

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

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

Postopka notranje
akreditacije na UP, s
potrditvijo na Senatu UP

Sprememba študijskega
programa

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na

Posredovanje elaborata
na NAKVIS

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011
Zaključen postopek
notranje akreditacije in
posredovanje elaborata
novega študijskega
programa v zunanji
postopek akreditacije na
NAKVIS

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Senatu UP FHŠ
Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS

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

Dopolnitev učnih načrtov

Predstojnike kateder
pozvati, naj podajo
dopolnitev učnih načrtov

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

UP FTŠ Turistica
Predlagane spremembe
na študijskih programih 1.
in 2. stopnje

Preoblikovanje
visokošolskega zavoda,
širitev študijskega
področja

Potrjene spremembe
študijskih programov na
NAKVIS

Pripravljena vloga za
spremembe študijskega
programa,
Izvedeni postopki
sprememb na senatu
FTŠ Turistice ter senatu
UP

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Oblikovan osnutek vloge

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

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

Zaključen postopek
akreditacije novega
študijskega področja na
NAKVIS
UP FHŠ

Odličnost na področju
izobraževalne dejavnosti

Širitev študijskega
področja po ISCED
klasifikaciji (14) na
področje izobraževalnih
ved in izobraževanje
učiteljev

Pridobitev soglasja
MVZT za področje
izobraževalnih ved in
izobraževanje učiteljev
in razpis treh
pedagoških študij.
programov 2. stopnje
UP FHŠ

Priprava besedila
razpisa za vpis za
programe v študijskem
letu 2012/2013

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik) na študijskih
programih 1. stopnje: 134

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

Predstavitev fakultete
oziroma študijskih
programov po srednjih
šolah v sklopu predavanj
dijakom zadnjih letnikov

MVZT –sredstva
za izobraževalno
dejavnost

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

Posredovanje
informativnega gradiva
na vse ustanove, ki
prihajajo v stik s
potencialnimi študenti

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

Dostopnost in aktualnost
informacij na spletnih
straneh

Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik) na študijskih
programih 2. stopnje: 45
Vpis (prvič vpisani v 1.
letnik) na študijskih
programih 3. stopnje: 31

Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih na
vseh treh stopnjah
študija: 2,9

Povečati število
diplomantov na
visokošolskega učitelja
na 3,1

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Predstavitev fakultete
oziroma študijskih
programov 2. in 3.
stopnje na
izobraževalnih sejmih in
organizacija
informativnih dnevov
Dostopnost in aktualnost
informacij na spletnih
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

straneh
Objava intervjujev in
člankov koordinatorjev
študijskih programov,
prodekanov ter dekanje
v medijih (tiskanih,
radijskih, spletnih
portalih…)
Spodbujanje študentov
zadnjih letnikov in
absolventov k zaključku
študija, preko tutorjev
Nudenje informacij o
potencialnih delodajalcih
ter o širokih
zaposlitvenih možnostih
Nudenje informacij o
možnostih nadaljevanja
študija na 2. stopnji UP
FHŠ
UP FM
Delež vpisanih študentov
v prvi letnik v prvem
prijavnem roku glede na
razpisna mesta: 32%

Delež vpisanih
študentov v prvi letnik v
prvem prijavnem roku
povečati za najmanj 10
odstotnih točk (na 42%)

Promocija študijskih
programov na ciljnih
slovenskih srednjih
šolah

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Število študentov, ki so
se vpisali v 1. letnik in
naslednje študijsko leto
niso niti nadaljevali s
študijem niti ponavljali v
letu 2010: 30%

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

Priprava različnih
aktivnosti že ob vpisu za
spodbudo študentov, da
se vključijo v študijski
proces

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Ponudba ustreznih
aktivnosti za študenta na
področju tutorstva
UP FTŠ Turistica

Vpis

Povečan delež vpisanih
po prvem prijavnem roku

Dobro podane
informacije in
predstavitve o študijskih
programih

Število diplomantov na
visokošolskega učitelja v
študijskih programih 1., 2.
in 3. stopnje

Povečan delež
diplomantov na
visokošolskega učitelja

Izdelan priročnik za
pisanje končnih
izdelkov, vzpostavljen
sistem tehničnih
pregledov končnih
izdelkov

Cenik storitev
UP za izvajanje
javne službe –
študijska
dejavnost A I 1-4
Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

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

Vzpodbujanje študentov
k čimprejšnjemu
diplomiranju

Povečanje števila
diplomantov

Ni finančnih
posledic

UP REKTORAT
Idejna zasnova izhodišč
strategije
e- izobraževanja

Sprejem in začetek
uresničevanja Strategije
e-izobraževanja in
akcijskega
izobraževanja ter
informacijskokomunikacijske podpore
poučevanju in učenju na

Posodabljanje
infrastrukture za
izvajanje eizobraževanja in
vzpostavitev enotnega
avtentikacijskega
sistema,

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011
UP

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Zagotovitev pogojev za
izvajanje študija na
daljavo in opredelitev
pogojev za izvajanje
posameznih programov
v obliki študija na
daljavo v tujem jeziku
Sistematično
izobraževanje in
spodbujanje učiteljev za
uporabo IKT in eizobraževanja pri
pouku–izdelava
predloga mehanizmov
za vrednotenje eizobraževanja in
točkovanje
pedagoškega dela pri
oblikovanju e-učilnic.
Izvedba delavnic za
usposabljanje za eizobraževanje, in
razširitev uporabe »online« pomoči za
uporabnike eizobraževanja,
- promocija eizobraževanja
UP FHŠ

Število predmetov, ki se
izvajajo z eizobraževanjem:0

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

Aplikacija in poskusna
uporaba programa in
priprava ustreznih gradiv
za kombinirano
poučevanje in e izobraževanje pri
predmetih v okviru
študijskih programov
prve stopnje

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Usposabljanje
visokošolskih učiteljev
za izvajanje eizobraževanja
Priprava predmetov v eobliki

UP FM
Izvedba vsaj treh
predmetov 1. stopnje v
e-obliki

Pregled in dopolnitev
vsebin

MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Spodbujati učitelje in
sodelavce k uporabi in
izvesti izobraževanje le
teh

Ni dodatnih
finančnih
posledic

UP PEF
Število predmetov, ki se
izvajajo z eizobraževanjem: 22

Število predmetov, ki se
izvajajo z eizobraževanjem: 35

UP FTŠ Turistica
Izvajanje predmetov z eizobraževanjem
Priprava podlag za
izvajanje študija na
daljavo
Razvoj novih
organizacijskih oblik za
širitev področij delovanja

Povečano število
predmetov, ki se izvajajo
s pomočjo eizobraževanja

Usposabljanje
visokošolskih učiteljev
za izvajanje eizobraževanja

Drugi prihodki za
izvajanje javne
službe

Izvedba programa z že
vpisanimi kandidati v
študijskem letu

Sredstva drugih
ministrstev – G –
Drugo.

UP PEF
Število študijskih
programov za
izpopolnjevanje: 1

Število študijskih
programov za
izpopolnjevanje: 3.
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

2010/2011 in vpis novih
kandidatov v študijskem
letu 2011/2012

Center za jezike in
medkulturno
komunikacijo (CJMK)
deluje le pri UP FHŠ

Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF ne deluje

Center za jezike in
medkulturno
komunikacijo (CJMK)
deluje pri več članicah
UP

Center za vseživljenjsko
učenje UP PEF začne
delovati

Druga sredstva
za izvajanje
dejavnosti javne
službe - G Drugo.
MVZT – sredstva
za izobraževalno
dejavnost

Priprava pravnih podlag
za ustanovitev Centra za
medkulturno
komunikacijo (CJMK)
kot univerzitetnega
centra, katerega
soustanoviteljica bo tudi
UP PEF

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvajanje predmetov
tujih jezikov za študente
UP PEF na centru
Priprava pravnih podlag
za ustanovitev Centra za
vseživljenjsko učenje UP
PEF, izvajanje
programov,
izobraževanji in
usposabljanj v okviru
novega centra

Sredstva drugih
ministrstev – G –
Drugo.
Druga sredstva
za izvajanje
dejavnosti javne
službe - A –
Študijska
dejavnost .
Druga sredstva
za izvajanje
dejavnosti javne
službe - G Drugo.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj skupnih študijskih
programov s tujimi
univerzami in drugimi
slovenskimi univerzami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Vzpostavitev delovanja
Podiplomske šole UP
(POŠ UP)

Učinkovitejše delovanje
in večja prepoznavnost
POŠ UP

Priprava in sprejem
temeljnih dokumentov
za delovanje POŠ UP
(strategija POŠ UP,
publikacija Pravila in
postopki izvajanja
podiplomskega študija
na UP)

MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Prejeta sredstva
EU proračuna
Drugi viri

Priprava navodil,
vzorcev listin in
dokumentov za
nacionalno in
transnacionalno
sodelovanje po Merilih
NAKVIS
Dodatno strokovno
usposabljanje
zaposlenih
Administrativna in
vsebinska koordinacija
in podpora pri pripravi
elaboratov in
pripadajoče
dokumentacije skupnih
programov
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Kandidiranje za državna
in EU sredstva
namenjena pripravi in
izvajanju študijskega
programa
Glej poglavje 4. 11.6
Podiplomska šola UP
UP FHŠ , UP FM in POŠ UP
Sodelovanje z
ljubljansko univerzo (UL
FDV in UL FF) ter UP
FM pri pripravi
skupnega študij.
programa 2. stopnje
Mednarodne območne
študije

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

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Posredovanje elaborata
na NAKVIS

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

UP FHŠ
Sodelovanje s
Sveučilištem u Zagrebu,
Filozofskim fakultetom,
Odsjekom za
informacijske znanosti,
Hrvaška, UP ZRS in
Arhivskim društvom
Slovenije pri pripravi
skupnega študijskega
programa 3. stopnje
Upravljanje dediščine in
arhivistika z
informacijskimi orodji

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

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS
UP FTŠ Turistica

Idejna zasnova
mednarodnega
študijskega programa 2.
stopnje s področja
turizma

Pripravljeno gradivo za
začetek
akreditacijskega
postopka

Zbiranje gradiva za
pripravo vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

UP VŠZI
Idejna zasnova novega
skupnega študijskega
programa 3. stopnje
Zdravstvena nega

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

Priprava sporazumov s
slovenskimi
partnerskimi univerzami
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ

Povečanje mobilnosti
študentov
Število tujih študentov,
ki so vpisani na UP
FHŠ na 1. stopnji: 14

Povečan število tujih
študentov na študijskih
programih 1. stopnje na
20

Število tujih študentov,
ki so vpisani na UP
FHŠ na 2. in 3. stopnji:
5

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

Priprava promocijskih
zgibank v angleškem
jeziku in posredovanje
promocijskega gradiva
na srednje šole v
zamejstvu (IT, AUS,
HR)

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Dostopnost in
aktualnost informacij na
angleški spletni strani
fakultete,
Organizacija
predinformativnih
dnevov na tujih
ustanovah

UP FM
Število predmetov, ki so
se izvajali v tujem jeziku
v letu 2010: 34

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

Pripraviti predlog
ponudbe predmetov v
tujem jeziku,Študente
informirati o možnosti
izbire predmetov v
tujem jeziku

Število študijskih
programov razpisanih v
tujem jeziku v letu 2010:
0

Število študijskih
programov razpisanih v
tujem jeziku v letu 2011:
1

Razpis študijskega
programa 2. stopnje
Management tudi v
angleškem jeziku

Število tujih študentov,
vključenih v študijskih
proces v letu 2010:

Število študentov
vključenih v programe
mednarodne mobilnosti
v 2011: primerljivo z
2010

Priprava atraktivne
predstavitve
mednarodne mobilnosti

incoming: 106
outgoing: 33

Priprava promocijskih
zgibank v angleškem
jeziku
Dostopnost in
aktualnost informacij na
angleški in slovenski
spletni strani UP FM

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Evropski
programi in
skladi, proračun
RS – MVZT (A I
– 1, 2, 3)
Proračun RS –
MVZT (A III – 1,
2, 3)

UP FTŠ Turistica

Vključevanje tujih
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v študijski
proces

Delež predmetov, ki so
izvedeni v tujem jeziku

Izvedba določenih
predmetov v tujem
jeziku

Pobuda nosilcem za
izvajanje predmetov v
tujem jeziku,
sodelovanje s tujimi
predavatelji

Drugi prihodki
za izvajanje
javne službe

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

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

Informiranje študentov,
povečanje sodelovanja
s tujimi univerzami

Erazmus in
Atlantis program
– viri
financiranja

Mednarodna mobilnost
visokošolskih učiteljev
UP FHŠ na tujih
univerzah

MVZT:
»Proračun RS (I
– študijska
dejavnost-C4)«, prejeta

UP FHŠ
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo v
pedagoškem procesu
na 1. stopnji: 11

Povečati število
gostujočih visokošolskih
učiteljev, ki sodelujejo v
pedagoškem procesu
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo v
pedagoškem procesu
na podiplomskem
študiju: 3

Ciljna vrednost v letu
2011
Vsaj 2 gostujoča tuja
predavatelja na
študijskih programih 2.
stopnje in vsaj 8
gostujočih tujih
predavateljev na
študijskih programih 3.
stopnje

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Sodelovanje
visokošolskih učiteljev
UP FHŠ na
mednarodnih
konferencah, seminarjih
in projektih

Predvideni viri
financiranja
sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS

Organizacija predavanj
za študente z vabljenimi
gostujočimi tujimi
strokovnjaki
Dodatno
izpopolnjevanje in
sodelovanje študentov
na mednarodnih
seminarjih, simpozijih,
konferencah

UP FM
Število tujih
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev vključenih
v izvedbo študijskega
procesa v letu 2010: 16

Število tujih
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev vključenih
v izvedbo študijskega
procesa v letu 2011: 20

Sklepanje novih
sporazumov o
izmenjavi,
promocija UP FM

Evropski
programi in
skladi, lastna
sredstva

Mednarodna mobilnost
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev UP FM
na tujih univerzah

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih
predavateljev, ki
sodelujejo v
pedagoškem procesu

Povečanje vključevanja
tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v
študijski proces

Povezovanje s
partnerskimi
institucijami in
turističnim
gospodarstvom

Evropski
programi in
skladi (Erazmus
in Atlantis
program)

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Zagotavljanje primernih
pogojev za delovanje
administrativnih služb in
študijskega procesa

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT
Potreba po izboljšanju
prostorskih pogojev za
izvajanje študijske
dejavnosti

Ustrezno povečano
število predavalnic in
kabinetov za
kakovostno izvajanje
študijskega procesa

Pridobitev ustreznega
števila predavalnic in
kabinetov za izvajanje
novih letnikov in
študijskih programov v
študijskih letih 2010/11
in 2011/12

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
MVZT
(Proračun RS:
G – Investicije
in investicijsko
vzdrževanje)
glej pojasnila v
poglavju 4.11

Izboljšati kakovost
izobraževalnega
procesa s
spodbujanjem
visokošolskih učiteljev k
pripravi lastnih učnih
gradiv

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

UP VŠZI
Obstoječa učna gradiva
visokošolskih učiteljev

Povečanje števila učnih
gradiv visokošolskih
učiteljev

Lastna sredstva
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Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Razvoj interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami
univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Sodelovanje z UP PEF,
UP FM, UP FTŠ pri
razvoju
interdisciplinarnega
študijskega programa 2.
stopnje Medkulturni
študiji

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

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa
Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP FHŠ, s potrditvijo na
Senatu UP FHŠ

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP
Posredovanje elaborata
na NAKVIS
UP FM
Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami
univerze: 1

Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov z
drugimi članicami
univerze: 2

Priprava vloge za
študijski program 2.
stopnje Medkulturni
študiji v sodelovanju z
UP PEF, UP FHŠ in UP
FTŠ
Izvedba postopka
notranje akreditacije na
UP, s potrditvijo na
Senatu UP.
Posredovanje elaborata
na NAKVIS

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Priprava študijskega
programa 2. stopnje
Management v
zdravstvu v sodelovanju
z UP VŠZI
UP PEF
Število
interdisciplinarnih
študijskih programov
univerze: 0.

Več interdisciplinarnih
študijskih programov v
sodelovanju z drugimi
članicami UP

Sodelovanje pri pripravi
vlog za akreditacijo
študijskih programov z
drugimi članicami
univerze (študijskega
programa 2. stopnje
Management v
izobraževanju z UP FM
in pedagoških študijskih
programov 2. stopnje
Pedagoška matematika
ter Računalništvo in
informatika z UP
FAMNIT in drugih).

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

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

Pripravljeno gradivo za
začetek
akreditacijskega
postopka

Zbiranje gradiva za
pripravo vloge za
akreditacijo študijskega

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

UP VŠZI
Idejna zasnova novega
študijskega programa 2.
stopnje Management v

Zaključen postopek
akreditacije programa
na NAKVIS in razpis

Zaključek priprave
vloge za akreditacijo
študijskega programa n
izvedba postopkov

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Nadgradnja obstoječih
oblik sodelovanja med
članicami UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
zdravstvu skupaj s
Fakulteto za
management

Ciljna vrednost v letu
2011
programa v študijskem
letu 2012/13

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)

dejavnost
Lastna sredstva

Vzpodbujati študente
fakultete k izbiranju
zunanje izbirnih
predmetov na ostalih
članicah UP v okviru
izbirnosti med
članicami, s tem da se
jih seznanja z vsemi
informacijami glede
možnosti izbire

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Večja promocija
notranje mobilnosti,
prilagoditev urnikov.

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

UP FHŠ
Število študentov na 1.
stopnji študija, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP: 4
Število študentov n 2. in
3. stopnji, ki so del
študija opravili na drugi
članici UP: 3

Povečati število
študentov fakultete
vseh treh stopenj
študija, ki se odločijo za
izbiro zunanje izbirnih
predmetov na drugih
članicah UP: na 1.
stopnji: 5, na 2. in 3.
stopnji: 8,
Povečati število
študentov ostalih članic
UP, ki se odločijo
izbirati zunanje izbirne
predmete UP FHŠ
UP PEF

Delež študentov, ki so
del študija opravili na
drugi članici UP: 1%.

Delež študentov, ki so
del študija opravili na
drugi članici UP: 1,5%.

Druga sredstva
za izvajanje
javne službe

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

Večje delež študentov,
ki izbira predmete na
drugi članici v okviru
notranje izbirnosti UP

Informiranje študentov,
predstavitve

Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti javne
službe

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Podpora študentom pri
študijskem in kariernem
odločanju: svetovanje pri
načrtovanju kariere in
grajenje zaposlitvenih
kompetenc

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Pridobljen ESS projekt
»Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela«

Vzpostavitev mreže
svetovalcev v okviru UP
(koordinator z zunanjimi
sodelavci) ter podpora
in informiranje
študentov v zvezi s
kariernim načrtovanjem
Vzpostavljen
informacijski portal

Izvedba novinarske
konference
Postavitev in
vzdrževanje
informacijskega
kariernega portala
Izvedba 2-3 okroglih
miz za študente
Izvedba vsaj 5 delavnic
za študente
3 obiski študentov v
podjetja
5-10 obiskov
predstavnikov iz
gospodarstva
Navezovanje stikov s
poslovnimi partnerji in

Operacijo delno
financira EU, in
sicer iz
Evropskega
socialnega
sklada. Projekt
se izvaja v
okviru
Operativnega
programa
razvoja
človeških virov
2007-2013,
razvojne
prioritete 3:
»Razvoj
človeških virov
in
vseživljenjskega
učenja«;
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
podjetji iz gospodarstva
Vsaj 2 srečanja
ALUMNI kluba
3-5 izobraževanj
koordinatorja projekta
Izdelava promocijskega
gradiva (info brošura,
letak za študente)

Predvideni viri
financiranja
prednostne
usmeritve 3.3
»Kakovost,
konkurenčnost
in odzivnost
visokega
šolstva«.

UP FHŠ
Spremljanje poklicne poti
diplomantov

Zaposljivost
diplomantov UP vseh
treh stopenj študija

Ohranitev odnosa z
diplomanti in na ta
način pridobitev
informacij o potencialnih
delodajalcih za študente
fakultete.

Posredovati vprašalnik
o zaposljivosti
diplomantom fakultete v
izpolnitev z namenom
spremljanja njihove
zaposljivosti

Ni finančnih
posledic

Redno vabiti diplomante
k udeležbi na dogodke
fakultete
Vzpostavitev Alumni
kluba
UP FTŠ Turistica

Vključevanje v lokalno
okolje

Zaposljivost
diplomantov

Bolj intenzivno
Povečanje deleža
povezovanje z realnim
zaposljivosti
turističnim okoljem
diplomantov
UP VŠZI

Zaposljivost
diplomantov (analiza se
še ni izvajala v preteklih
letih)

98% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
zdravstvena nega
(delež je izračunan
glede na udeležbo v
anketi zaposljivosti
diplomantov UP VŠZI)

Izvedba ankete
zaposljivosti
diplomantov
Izvajanje aktivnosti
priprave študentov na
trg dela in zaposlovanje
Individualno svetovanje
študentom in
diplomantom

Drugi prihodki
za izvajanje
javne službe
MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Lastna sredstva

UP REKTORAT
Pravilnik o
štipendijskem skladu
UP

Poenostavitve izbire
najboljših študentov v
Štipendjjski sklad in
novPravilnik o
štipendijskem skladu

Revizija pravilnika
Predlog novega
Pravilnika o
štipendijskem skladu
Poenostavitev
postopkov vključevanja

(Glej tudi poglavje 4.
10.2. Štipendijski sklad)
UP FTŠ Turistica
Strokovna omizja in
dogodki na fakulteti

Povečanje obiska
predstavnikov lokalnega
okolja

Informiranje in večje
sodelovanje z lokalno
skupnostjo

Drugi prihodki
za izvajanje
dejavnosti javne
službe

UP VŠZI
Sodelovanje šole z
učnimi bazami

Optimiziranje
sodelovanja šole z
učnimi bazami
predvsem v goriški
regiji.

Kontinuirana
komunikacija z učnimi
bazami

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Določitev pravil
sodelovanja na
nacionalnem nivoju

Lastna sredstva

Ponudba
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

vseživljenjskih
izobraževanj kliničnim
mentorjem in učnim
bazam.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni
viri
financiranja

UP FAMNIT
Načrt aktivnosti za
promocijo študijskih
programov za vpis v
študijskem letu 2011/12

Prepoznavni študijski
programi med
srednješolci za vpis v
študijskem letu 2011/12

Organizacija in izvedba
informativnih dni za
predstavitev študijskih
programov 1. stopnje

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Organizacija in izvedba
predstavitev študijskih
programov 1. stopnje na
srednjih šolah
Sodelovanje na sejmu
Informativa 2011
(januar) in drugih
sorodnih sejmih/
prireditvah
Priprava in izid
promocijskih gradiv
(brošur, plakatov,…) v
slovenščini in angleščini
ter posredovanje gradiv
kandidatom za vpis

Povečati prepoznavnost
univerze v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Načrt aktivnosti za
promocijo študijskih
programov za vpis v
študijskem letu 2011/12

Prepoznavni študijski
programi med kandidati
za vpis v študijske
programe 2. in 3.
stopnje v študijskem letu
2011/12

Organizacija in izvedba
predstavitev študijskih
programov 2. in 3.
stopnje

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Nastop na sejmu
Informativa 2011 (v
januarju 2011) in drugih
sorodnih sejmih/
prireditvah
Priprava in izid
promocijskih gradiv
(brošur, plakatov,…) v
slovenščini in angleščini
ter posredovanje gradiv
kandidatom za vpis

Načrt aktivnosti za
promocijo študijskih
programov

Izvedena predavanja za
srednje in osnovne šole
s področja matematike,
računalništva,
naravoslovja in
biopsihologije

Organizacija predavanj
- priprava in izid
promocijskih gradiv
(brošure, plakati,
kartice,…)

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Posredovanje
promocijskih gradiv
zainteresirani javnosti

UP PEF
Izvedba poletnih šol: 1.

Izvedba poletnih šol: 1.

Večja promocija poletnih
šol

Sredstva od
prodaje blaga
in storitev na
trgu – D Raziskovalna
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni
viri
financiranja
in razvojna
dejavnost.

Izvedba mednarodnih
konferenc in znanstvenih
sestankov: 2

Izvedba mednarodnih
konferenc in
znanstvenih sestankov:
2

Večja promocija
fakultete, motiviranje
zaposlenih za
sodelovanje.

Sredstva
ARRS – D Raziskovalna
in razvojna
dejavnost
Sredstva od
prodaje blaga
in storitev na
trgu – D Raziskovalna
in razvojna
dejavnost

UP FTŠ Turistica
Izvedba poletnih in
zimskih šol

Izvedba 1 poletne šole

Ustrezne prijave na
evropska sredstva ter
izvedba v skladu s
prijavo

Evropski
programi in
skladi

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

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

Spremljanje in prijava za
pridobitev sredstev
preko razpisov

Drugi prihodki
in EU
programi in
skladi

Organizacija in izvedba
devetih (9) sklopov
neformalnih
izobraževanj
(predavanja, delavnice)
ter dveh (2) posvetov in
ene (1) okrogle mize

Lastna
sredstva

UP VŠZI
Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, poletnih šol:
v letu 2010 izvedeno pet
(5) programov
vseživljenjskega
izobraževanja

Vključevanje tujih
strokovnjakov v študijski
proces

Povečanje mobilnosti
strokovnega osebja

Učinkovita komunikacija z
javnostmi

Sodelovanje z
gospodarstvom

Izvedba štirinajstih (14)
programov
vseživljenjskega
izobraževanja
(simpozijev, delavnic,
predavanj, seminarjev,
konferenc, kongresov)

Izvedba ene, (1)
delavnice za študente
UP VŠZI
Organizacija ene (1)
poletne šole na temo elearninga
UP FTŠ Turistica

Izvedba predavanj, vaj,
strokovnih ekskurzij

Izvedba 5. gostujočih
predavanj in 2.
strokovnjakov

Povezovanje s
partnerskimi institucijami
in tujim turističnim
gospodarstvom

Evropski
programi in
skladi in drugi
prihodki

UP FTŠ Turistica
Obisk partnerskih
institucij

Mobilnost 2 strokovnih
sodelavcev

Pridobivanje dodatnih
sredstev preko EU
razpise

Evropski
programi in
skladi

UP FTŠ Turistica
Strokovna omizja in
dogodki na fakulteti

Povečanje obiska ciljne
publike in predstavnikov
iz gospodarstva
UP VŠZI

Priprava promocijskih
gradiv ter posodobitev
spletne strani

Priprava zloženke za
obstoječe in nove
študijske programe,
nova spletna stran.

Informiranje

Drugi viri

Priprava izvedbenega in
oblikovnega načrta za
prenovo spletne strani

MVZT –
sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Izdelava novih zloženk

Lastna
sredstva

UP FTŠ Turistica
Število gostujočih

Povečano število

Povezovanje s

Drugi prihodki
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva na
dodiplomskih študijskih
programih

Ciljna vrednost v letu
2011
gostujočih predavateljev
iz gospodarstva

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni
viri
financiranja

partnerskimi institucijami
in turističnim
gospodarstvom

OPOMBE:
UP FAMNIT: V aprilu 2010 je pričelo delovati Akademsko športno društvo UP FAMNIT (AŠD
FAMNIT). Ustanovljeno je bilo z namenom organiziranja in izvajanja športnih aktivnosti tako za člane
društva kot tudi širšo javnost, za dopolnjevanje študijskih in obštudijskih dejavnosti študentov in
zaposlenih na UP FAMNIT. AŠD FAMNIT skupaj z UP FAMNIT in Inštitutom za kineziološke
raziskave (UP ZRS) sodeluje pri pripravi novega študijskega programa »Upravljanje in treniranje v
izbranih športnih disciplinah«, smeri košarka in atletika. Osnovni vzgib za postavitev novega
programa je, s prepletom izobraževanja in športnega udejstvovanja, nuditi možnost športnikom za
podaljšanje aktivne športne kariere, po zaključku le-te pa strokovno vključitev v proces vzgoje mladih
športnikov.
4.1.1.1: Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu
2011/2012
V spodnji tabeli so predstavljene novosti pri vpisu v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje za
študijsko leto 2011/12, in sicer so navedeni novi študijski programi s številom razpisanih mest za redni
in izredni študij. Navedeni so tudi študijski programi, ki v študijskem letu 2011/12 prvič ne bodo
razpisani, a se v primerjavi s študijskim letom 2010/11 število razpisanih mest na teh programih
spreminja.
Tabela: Novi in opuščeni programi 1., 2. in 3. stopnje na UP – načrt za študijsko leto 2011/12

Članica

Ime novega
študijskega programa

Ime opuščenega
študijskega programa

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu 2010/11
Redni

Izredni

1. stopnja
Dvopredmetni štud. prog. Italijanistika1 (UN)

+30

1

UP FHŠ

Dvopredmetni štud. prog. Geografija (UN)

+30

Dvopredmetni štud. prog. Medijski študiji1
(UN)

+45

1

Dvopredmetni štud. prog. Filozofija (UN)

+15

1

Dvopredmetni štud. prog. Slovenistika (UN)

+30

Dvopredmetni štud. prog. Zgodovina1 (UN)

+30

Medijski študiji (UN)
Sodobna kritična teorija in filozofija (UN)
UP FM

Filozofija (UN)

-

-30
-

Management (VS)

-

+40

-

Mednarodno poslovanje ( VS)

-

-120

-80

-

-

-

+10

-

+40
+40
+30
+ 30

+20
+30
-

-

-

+5

Poslovni sistemi v turizmu
(VS)

UP FTŠ

Management turističnih podjetij2 ( VS)

UP VŠZI

Zdravstvena nega (predbolonjski program,
VS, po merilih za prehode, 3. letnik)
2. stopnja

UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP VŠZI

Pravo za management
Matematika s finančnim inženiringom
Izobraževanje odraslih in razvoj kariere
Prehransko svetovanje - dietetika
3. stopnja

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija
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Ime novega
študijskega programa

Članica

UP FM
UP PEF
UP FTŠ

Management
Edukacijske vede
Zgodnje učenje
Inovativni turizem

Ime opuščenega
študijskega programa

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu 2010/11
Redni

Izredni

+30
+20

+20
-5
+10
+20

Opombe k tabeli:
1
Študijski program je v postopku akreditacije. Razpisan bo, če bo UP pravočasno pridobila soglasje k programu.
2
V primeru, da bo NAKVIS potrdil zamenjavo imena, se bo program razpisal pod novim imenom. Število vpisnih
mest ostane nespremenjeno.

V nadaljevanju podajamo kratka pojasnila k tabeli:
UP FAMNIT:
Dodiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2011/12 izvajala osem dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje,
ki jih izvaja že v študijskem letu 2010/11. Obstoječi študiji programi 1. stopnje so:
- Matematika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08),
- Računalništvo in informatika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08),
- Biodiverziteta (prva izvedba v študijskem letu 2008/09),
- Sredozemsko kmetijstvo (prva izvedba v študijskem letu 2008/09),
- Bioinformatika (prva izvedba v študijskem letu 2009/10),
- Matematika v ekonomiji in financah (prva izvedba v študijskem letu 2009/10),
- Biopsihologija (prva izvedba v študijskem letu 2010/11),
- Aplikativna kineziologija (prva izvedba v študijskem letu 2010/11).
V razpisu za vpis ni predvidenih novosti.

Podiplomski študij
UP FAMNIT bo v študijskem letu 2011/12 izvajala obstoječih pet podiplomskih študijskih programov
(magistrski študijski programi 2. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika,
Aplikativna kineziologija; doktorska študijska programa: Matematične znanosti, Računalništvo in
informatika), načrtuje pa tudi razpis dveh novih študijskih programov, in sicer magistrskega
študijskega programa 2. stopnje Matematika s finančnim inženiringom in doktorskega študijskega
programa Aplikativna kineziologija, ki sta še v postopku akreditacije.
UP FHŠ:
Dodiplomski študij
UP FHŠ je za študijsko leto 2011/2012 na študijskih programih 1. stopnje kot novost pogojno razpisala
(to je v primeru, da bodo pravočasno zaključeni postopki zunanje akreditacije) nove univerzitetne
dvopredmetne študijske programe 1. stopnje: Geografija, Medijski študiji, Slovenistika, Zgodovina,
Filozofija in Italijanistika. Na vsakem študijskem programu je razpisanih po 30 vpisnih mest za redni
študij, razen pri študijskem programu 1. stopnje Medijski študiji, pri katerem je razpisanih 45 vpisnih
mest za redni študij. Študijski program Filozofija se je preimenoval v Sodobna kritična teorija in
filozofija, in je tudi razpisan pod tem imenom s 15 vpisnimi mesti za redni študij. UP FHŠ ne bo
razpisala izrednega študija na nobenem od študijskih programov 1. stopnje in se bo v letu 2011
usmerila v kakovostno izvedbo razpisanega ter v priprave na e-učenje in omenjeno obliko študija v
prihodnje ponudila interesentom. Na ta način si bo fakulteta zagotovila dodaten vir financiranja.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2011/12 UP FHŠ na 2. in 3. stopnji ne predvideva novosti oziroma prvič razpisanih
študijskih programov.

Stran 80

UP FM:
Dodiplomski študij
UP FM za študijsko leto 2011/2012 ne bo razpisala visokošolskega strokovnega študijskega programa
1. stopnje Mednarodno poslovanje, na visokošolskem strokovnem študijskem programu Management
bo razpisala 40 mest več v dislocirani enoti v Celju.
Podiplomski študij
Novost v študijskem letu 2011/2012 pri razpisu za vpis sta magistrski študijski program 2. stopnje
Pravo za management in doktorski študijski program 3. stopnje Management, ki sta v postopku
zunanje akreditacije na NAKVIS.
UP PEF:
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2011/2012 bo UP PEF nadaljevala tudi z izvajanjem prenovljenih pedagoških
bolonjskih študijskih programov 1. stopnje: univerzitetnega študijskega programa Razredni pouk,
univerzitetnega študijskega programa Edukacijske vede in visokošolskega strokovnega študijskega
programa Predšolska vzgoja.
V razpisu za vpis za študijsko leto 2011/12 ni predvidenih novosti.
Podiplomski študij
V študijskem letu 2011/2012 bo UP PEF nadaljevala tudi z izvajanjem magistrskih študijskih
programov 2. stopnje in sicer: Inkluzivna pedagogika in Zgodnje učenje. Oba navedena študijska
programa se izvajata kot redni študij, prvi pa tudi kot izredni študij. Kot novost bo razpisan magistrski
študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, 30 razpisnih mest za redni študij
in 30 razpisnih mest za izredni študij.
UP PEF bo nadaljevala tudi z izvajanjem doktorskega študijskega programa 3. stopnje Edukacijske
vede, na katerem bo razpisala 10 razpisnih mest (5 manj kot lani).
Prvič pa bo razpisala tudi nov doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje, na katerem bo
razpisanih 10 vpisnih mest.
UP FTŠ Turistica:
Dodiplomski študij
UP FTŠ Turistica bo v študijskem letu 2011/12 nadaljevala z izobraževanjem na treh visokošolskih
strokovnih študijskih programih 1. stopnje: Mediacija v turizmu, Poslovni sistemi v turizmu in
Management turističnih destinacij ter univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Turizem. V
primeru, da bodo pravočasno zaključeni postopki glede potrditve zamenjave imena študijskega
programa Poslovni sistemi v turizmu, se bo omenjeni program razpisal pod novim imenom.
Podiplomski študij
Na 2. stopnji UP FTŠ Turisitica izobražuje na programu Turizem, v študijskem letu 2010/11 pa so
pričeli še z izvajanjem interdisciplinarnega študijskega programa Dediščinski turizem, ki ga izvajajo
skupaj s Fakulteto za humanistične študije Koper.
Novost v razpisu za vpis je nov doktorski študijski program 3. stopnje Inovativni turizem, ki je še v
postopku zunanje akreditacije na NAKVIS.
UP VŠZI:
Dodiplomski študij
V študijskem letu 2010/2011 UP VŠZI izvaja študijska programa 1. stopnje Zdravstvena nega in
Prehransko svetovanje – dietetika. UP VŠZI bo v študijskem letu 2011/2012 nadaljevala z izvajanjem
obeh študijskih programov 1. stopnje.
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Podiplomski študij
V študijskem letu 2010/2011 UP VŠZI izvaja magistrski študijski program 2. stopnje Zdravstvena
nega. UP VŠZI bo v študijskem letu 2011/2012 nadaljevala z izvajanjem magistrskega študijskega
programa, kot novost bo razpisan magistrski študijski program 2. stopnje Prehransko svetovanje dietetika, ki je še v postopku zunanje akreditacije na NAKVIS. Predvidenih je 30 razpisnih mest za
redni študij.

4.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti na 1., 2. in 3. stopnji študija so opredeljeni v tabeli v prilogi
11 (Kazalniki za izobraževalno dejavnost).
V nadaljevanju na kratko povzemamo kazalnike uspešnosti po članicah UP.
Prehodnost, ponavljavci, trajanje študija
Študijski programi 1. stopnje
Če primerjamo podatke o prehodnosti iz 1. v 2. letnik v študijsko leto 2010/11 med posameznimi
študijskimi programi članic UP, ugotovimo, da ima UP PEF najvišjo prehodnost. Na UP FHŠ in UP
FAMNIT se je skupna prehodnost v primerjavi z lanskim študijskim letom malo znižala. Na UP FM je
prehodnost študentov približno enako kot v lanskem letu, enako velja za visokošolske študijske
programe UP FTŠ Turistice in UP VŠZI.
V študijskem letu 2011/2012 članice UP večinoma načrtujejo povečano prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik tako na rednem kot tudi izrednem študiju. Na UP FAMNIT bodo koordinatorji študijskih
programov še naprej načrtno sledili uspešnosti študentov na izpitnih rokih in jih spodbujali k rednemu
opravljanju študijskih obveznosti. Pričakujejo, da se bo navedeno pozitivno odrazilo tudi na povečanju
prehodnosti študentov.
UP FHŠ namerava v namen povečanja prehodnosti organizirati redna srečanja študentov 1. letnikov s
predstojniki oddelkov z namenom aktivnega vključevanja študentov v študijski proces in sodelovanja
pri projektih in drugih aktivnostih oddelkov, poleg tega pričakujejo večjo podporo študentom 1. letnikov
s strani tutorjev študentov in učiteljev pri usmerjanju študentov in spodbujanju k nadaljevanju študija.
UP FM namerava prehodnost povečati z uvedbo obvezne prisotnosti na predavanjih in vajah pri
dodatnih predmetih. Dodatno bodo organizirane priprave na izpite pri tistih predmetih, kjer je
prepustnost najnižja. Boljše rezultate bomo skušali doseči tudi s pomočjo različnih aktivnosti na
področju tutorstva.
Na UP FTŠ Turistici so določeni koordinatorji študijskih programov, ki so zadolženi za spremljanje
uspešnosti študentov poleg tega bodo uvajali sodobne oblike izobraževanja ter sprotno preverjanje s
kolokviji.
UP VŠZI se je odločila, da bo v letu 2011 izvajaai tudi usmerjene ukrepe za povečanje prehodnosti
študentov študijskih programov tako na 1. kot na 2. stopnji študija z zagotavljanjem kakovostnega
pedagoškega procesa, s spodbujanjem visokošolskih učiteljev pri pripravi celovitega učnega gradiva,
uvajanjem IKT tehnologij in elektronskega poučevanja, sistematičnim spremljanjem študentov in
njihove učinkovitosti pri študiju ter izboljšanjem izvajanja tutorstva.
Magistrski študijski programi 2. stopnje
Podatki o prehodnosti iz 1. v 2. letnik magistrskega študija 2. stopnje kažejo, da je prehodnost v vseh
podiplomskih študijskih programih dokaj visoka. Članice UP za naslednje študijsko leto načrtujejo
dodatno izboljšanje prehodnosti, kot na primer z organizacijo rednih srečanj študentov 1. letnikov s
predstojniki oddelkov z namenom aktivnega vključevanja študentov v študijski proces in sodelovanja
pri projektih in drugih aktivnostih oddelkov, z večjo spodbudo študentov k sprotnemu učenju
(predstojniki oddelkov), zagotavljanjem kakovostnega pedagoškega procesa, spodbujanjem
visokošolskih učiteljev pri pripravi celovitega učnega gradiva, uvajanjem IKT tehnologij in

Stran 82

elektronskega poučevanja, sistematičnim spremljanje študentov in njihove učinkovitosti pri študiju in
podobno.
Doktorski študijski programi 3. stopnje
Podatki o prehodnosti iz 1. v 2. letnik doktorskega študija 3. stopnje kažejo, da je bila le-ta najvišja na
doktorskih študijskih programih UP FAMNIT, in sicer 100%, zato pričakujejo, da bo v prihodnjem
študijskem letu ostala nespremenjena. Dobro prehodnost na doktorskem študiju pričakujejo tudi na
drugih članicah UP, ki izvajajo doktorske študijske programe 3. stopnje.
Ponavljavci
Podatki o odstotku ponavljavcev kažejo, da se je v primerjavi z lanskim letom ta odstotek znižal na
vseh članicah UP.
Trajanje študija
Podatki kažejo, da se trajanje dodiplomskega študija podaljšuje na »predbolonjskih« dodiplomskih
študijskih programih.
Število diplomantov
Ugotavljamo, da se je v letu 2010 povečalo število diplomantov na študijskih programih 1. stopnje na
vseh članicah UP.
Za leto 2011 so članice UP še dodatno predvidele večje število diplomantov na vseh študijskih
programih 1. stopnje, kar nameravajo na UP FHŠ doseči z aktivnim spodbujanjem in usmerjanjem
študentov zadnjih letnikov in absolventov s strani mentorjev in somentorjev k zaključku študija ter
nudenjem informacij glede možnosti nadaljevanja študija na 2. stopnji na UP FHŠ. Posledično so
predvideli manjše povprečno število let trajanja študija na študenta po posameznih študijskih
programih 1. stopnje. Prav tako je cilj fakultete povečati število diplomantov na 2. stopnji in študijskih
programih za pridobitev magisterija ter doktorata znanosti.
UP FM namerava izvajati delavnice za pomoč študentom pri pripravi diplomskega dela, kar bo
povečalo odstotek diplomantov ter skrajšalo povprečno število let trajanja študija tako na 1. kot tudi na
2. stopnji študija. Te delavnice bodo omogočile tudi, da bodo študenti študijskih programov 1. in 2.
stopnje zaključili študij v času trajanja študijskega programa. S ponudbo ustreznih aktivnosti na
področju tutorstva si UP FM želi doseči na študijskih programih 1. in 2. stopnje le 20 – odstotni delež
študentov, ki se bodo vpisali v 1. letnik, v naslednjem študijskem letu pa ne bi niti nadaljevali s
študijem niti ponavljali, razen pri študijskem programu 1. stopnje Mednarodno poslovanje, kjer se
načrtuje 50 – odstotni delež.
4.1.1.3 Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP
Kazalniki mobilnosti med članicami UP in meduniverzitetne mobilnosti so navedeni v tabeli v prilogi 11
(Kazalniki za izobraževalno dejavnost).
Opomba: Podatki o mednarodni mobilnosti so navedeni v poglavju »Mednarodna dejavnost in
sodelovanje v evropskih projektih«.
Članice UP nameravajo svoje študente dodatno seznanjati s pomembnimi informacijami za izbiro
predmeta na drugi članici UP. Na UP FAMNIT si je v študijskem letu 2010/11 predmet na drugi članici
UP izbralo 5 študentov študijskih programov 1. stopnje. Pričakujejo, da se bo v prihodnjem študijskem
letu to število nekoliko povečalo. Študente bodo seznanjali s pomembnimi informacijami za izbiro
predmeta na drugi članici UP.
Na UP FHŠ ocenjujejo, da so v študijskem letu 2010/11 glede na predvideno število izmenjav
meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami UP dosegli pričakovane rezultate. Za
študijsko leto 2011/2012 pričakujejo še dodatno povečanje števila izmenjav v okviru meduniverzitetne
mobilnosti in mobilnosti med članicami UP, kar bodo dosegli z vzpodbujanjem študentov fakultete k
izbiranju zunanje izbirnih predmetov na ostalih članicah UP in jih sproti seznanjali z vsemi
informacijami glede možnosti izbire.
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Na UP FM načrtujejo, da si bosta vsaj dva študenta UP FM izbrala najmanj en predmet na drugi
članici UP in najmanj en predmet na drugi slovenski univerzi oziroma samostojnem visokošolskem
zavodu. Prav tako načrtujejo, da si bosta vsaj dva študenta drugih slovenskih univerz oziroma
samostojnih visokošolskih zavodov izbrala najmanj en predmet na UP FM.
Na UP PEF se je v študijskem letu 2010/2011 bistveno več študentov odločilo za izbirni predmet na
drugi članici UP, kar je bilo tudi pričakovano, saj bolonjski študijski programi predvidevajo zunanjo
izbirnost. V tem študijskem letu je bila narejena večja promocija notranje mobilnosti med študenti
(spletna stran fakultete, sestanek s študenti,…). Za naslednje študijsko leto predvidevajo še večjo
notranjo mobilnost, poudarek pa bo predvsem na usklajevanju urnikov študentov med fakultetami
(predvsem prilagoditev za izredne študente).
Na UP FTŠ Turistici cilja povečanja meduniverzitetne mobilnosti in mobilnosti med članicami niso
dosegli, kar utemeljujejo tudi s tem, da se študenti ne odločajo radi za to vrsto mobilnost. Menijo, da
so razlogi lahko predvsem v specifičnih strokovnih študijskih programih turizma, ki jih v Sloveniji ne
ponuja noben visokošolski zavod.
Na UP VŠZI v letu 2011 načrtujejo nekoliko povečano mobilnost med članicami v okviru UP, pri tem
pa ugotavljajo, da zanimanje za mobilnost sicer obstaja, odločitve študentov za tako obliko
izobraževanja pa niso pogoste, saj se jim študijske obveznosti pokrivajo (predvsem obvezna klinična
praksa in drugi obvezni predmeti).
Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva
Kazalniki o gostujočih visokošolskih učiteljih iz gospodarstva po članicah so navedeni v tabeli v prilogi
11 (Kazalniki za izobraževalno dejavnost).
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4.1.2. Programi vseživljenjskega izobraževanja
Eden od pomembnih dolgoročnih ciljev UP je tudi uveljavljanje koncepta vseživljenjskega
izobraževanja ter oblikovanje in izvajanje programov vseživljenjskega izobraževanja. Posamezne
članice so že v preteklih letih izvajale programe za izpopolnjevanje (UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP
FTŠ 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.
Kazalniki programov vseživljenjskega izobraževanja so opredeljeni v tabeli v prilogi 11 (Kazalniki za
izobraževalno dejavnost).
4.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Kakovostno in
učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov za
izpopolnjevanje
izobrazbe

Razvoj novih
organizacijskih oblik
za širitev področij
delovanja

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP PEF
Izvajanje obstoječih
študijskih programov
za izpopolnjevanje
izobrazbe

Izvedba študijskega
programa za
izpopolnjevanje
Pedagoško andragoško
izobraževanje.

Izvedba programa z že
vpisanimi kandidati v
študijskem letu
2010/2011 in vpis novih
kandidatov v študijskem
letu 2011/2012

Sredstva drugih
ministrstev – G Drugo .
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – G Drugo.

UP FM
Število izvedenih
delov študijskih
programov v letu
2010: 0

Število izvedenih delov
študijskih programov v
letu 2011: 1

Priprava novega
študijskega
programa za
izpopolnjevanje
izobrazbe

Akreditacija novega
programa za
izpopolnjevanje
izobrazbe Pedagoško
izobraževanje za

Učinkovito trženje oblik
izobraževanja v sklopu
vseživljenjskega učenja
Povečanje proračuna za
oglaševanje.
UP PEF
Izvedba postopka
akreditacije novega
študijskega programa za
izpopolnjevanje
izobrazbe Pedagoško

Proračun RS – MVZT
(A I – 1, 2, 3);
proračun RS – MVZT
(A III – 1, 2, 3)

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – G Drugo
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011
vzgojitelje predšolskih
otrok in razpis programa
v študijskem letu
2011/2012

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

izobraževanje za
vzgojitelje predšolskih
otrok.

Priprava novega
študijskega
programa za
izpopolnjevanje
izobrazbe.

Akreditacija novega
Izvedba postopka
programa za
akreditacije novega
izpopolnjevanje
študijskega programa za
izobrazbe Izobraževanje
izpopolnjevanje
odraslih iz inkluzivne
izobrazbe Izobraževanj
pedagogike in razpis
odraslih iz inkluzivne
programa v študijskem
pedagogike
letu 2011/2012
UP FTŠ Turistica

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – G Drugo.

Število delov
študijskih programov:
2

Priprava razpisa za vpis
delov akreditiranih
študijskih programov: 2

Izvedba vsaj enega dela
akreditiranega
študijskega programa 2.
stopnje Turizem

MVZT: Proračun RS (I
– študijska dejavnostA1-4)

Druge oblike
izobraževanja: 2
nacionalni poklicni
kvalifikaciji

Priprava razpisa za
pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije in
podelitev certifikatov
NPK

Priprava postopkov in
dokumentacije ter
preverjanje znanja
kandidatov.

Drugi viri

Število študijskih
programov za
izpopolnjevanje: 0

Izpolnitev zahtevanih
pogojev za vključitev v
Katalog programov
nadaljnjega
usposabljanja
strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju

Priprava postopkov in
razpisa za vključitev v
Katalog programov
nadaljnjega
usposabljanja strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju

Drugi viri

Druge oblike
izobraževanja: 2
nacionalni poklicni
kvalifikaciji

Sklenjeni dogovori in
izpolnjevanje formalnih
obveznosti za pridobitev
tretje kvalifikacije

Priprava postopkov za
pridobitev tretje
nacionalne poklicne
kvalifikacije

Center za
vseživljenjsko
izobraževanje –
Center VIZ (v letu
2010 so aktivnosti
vseživljenjskega
izobraževanja
potekale, vendar ne v
okviru organizacijske
oblike Centra VIZ)

Center za vseživljenjsko
izobraževanje – Center
VIZ (formalizirana nova
organizacijska oblika)

Idejna zasnova
študijskega programa
2. stopnje
Prehransko
svetovanje – dietetika
s ponudbo
predmetov in/ ali
delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije študijskega
programa 2. stopnje
Prehransko svetovanje dietetika z deli
študijskega programa
za ponudbo
vseživljenjskega
izobraževanja na
NAKVIS in razpis
predmetov in/ ali delov
študijskega programa v
študijskem letu 2011/
2012.

UP VŠZI
Formalizacija delovanja
Centra za vseživljenjsko
izobraževanje v sklopu
sprememb Pravil o
delovanju UP Visoke šole
za zdravstvo Izola.

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa s ponudbo
delov študijskega
programa

Ni finančnih posledic

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice) ter
izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
Priprava ponudbe in
izvedba ponudbe
akreditiranih predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)
Idejna zasnova
programov za
sodelovanje pri
izvedbi kliničnih
specializacij v
zdravstveni negi.

Idejna zasnova
novega študijskega
programa 2. stopnje
Javno zdravje s
ponudbo predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje

Ciljna vrednost v letu
2011
Zaključen postopek
akreditacije sprememb
oz. prenove študijskega
programa 2. stopnje
Zdravstvena nega na
NAKVIS in ponudba
akreditiranih predmetov
in/ ali delov
prenovljenega
študijskega programa
pristojnim sekcijam
Zbornice zdravstvene in
babiške nege Slovenije.

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

Idejna zasnova
novega študijskega
programa 2. stopnje
Management v
zdravstvu skupaj z
UP Fakulteto za
management s
ponudbo predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje

Zaključen postopek
akreditacije programa
na NAKVIS in razpis
predmetov in/ ali delov
študijskega programa v
študijskem letu 2012/13.

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

Zaključen postopek
akreditacije programa
na NAKVIS in razpis
predmetov in/ ali delov
študijskega programa v
študijskem letu 2012/13.

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Priprava vloge za
akreditacijo študijskega
programa

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice) ter
izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)

Lastna sredstva

Izvedba postopkov za
pridobitev vloge nosilca
teoretičnega
usposabljanja v sklopu
izvedbe kliničnih
specializacij v
zdravstveni negi
Zaključek priprave vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
Priprava ponudbe in
izvedba ponudbe
akreditiranih predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje
Zaključek priprave vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice) ter
izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)
Priprava ponudbe in
izvedba ponudbe
akreditiranih predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje
Zaključek priprave vloge
za akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije na
članici UP (potrditev na
Senatu članice) ter
izvedba postopkov
notranje akreditacije na
UP (potrditev na Senatu
UP)

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

Stran 87

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Priprava ponudbe in
izvedba ponudbe
akreditiranih predmetov
in/ ali delov študijskih
programov za
vseživljenjsko
izobraževanje.

UP PEF v študijskem letu 2010/2011 izvaja za Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
najavljen študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje. Zaradi velikega
interesa kandidatov po pridobitvi pedagoško-andragoške izobrazbe, je UP PEF zaprosila Ministrstvo
za šolstvo in šport Republike Slovenije za še eno dodatno nesofinancirano izvedbo tega programa,
izvedba pa bo potekala v Novi Gorici za udeležence zaposlene zunaj vzgojno-izobraževalnih zavodov.
V študijskem letu 2011/2012 bosta poleg študijskega programa za izpopolnjevanje Pedagoškoandragoško izobraževanje (več izvedb) v izvajanje ponujena še dva nova študijska programa za
izpopolnjevanje izobrazbe, in sicer program za izpopolnjevanje Pedagoško izobraževanje za
vzgojitelje predšolskih otrok in program za izpopolnjevanje Izobraževanje odraslih iz inkluzivne
pedagogike.
Udeleženci programov prejmejo potrdilo, ki ima značaj javne listine, katerega obliko je določila
Univerza na Primorskem s posebnim pravilnikom.
Program Izpopolnjevanje učiteljic in učiteljev razrednega pouka za poučevanje italijanskega jezika v
prvem in drugem obdobju osnovne šole (tretji del) se je zadnjič izvajal v študijskem letu 2009/2010 in
ni bil več na novo razpisan.
4.1.2.2 Ostali programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanj
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Kakovostno in
učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov

Razvoj novih
organizacijskih oblik
za širitev področij
delovanja

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP PEF
Izvajanje
posodobitvenega
programa.

Osem izvedb programa
s 16 udeleženci

Priprava in izvedba 24
urnega programa
Projektno učno delo v
obliki medpredmetnih
povezav ob dnevih
dejavnosti in projektnih
tednih
UP FHŠ

Število izvedenih
programov
usposabljanja
posodobitvenih
programov (PSD): 3

Število izvedenih
programov
usposabljanja PSD v
letu 2011: 4

Izvedba PSD,
vključenih v Katalog
programov nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja

Sredstva drugih
ministrstev – G -Drugo
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – G Drugo

Druga ministrstva
(MŠŠ)

Uspešna prijava na
razpis za vključitev
izobraževalnih
programov v Katalog
MŠŠ, ažurno in
kakovostno obveščanje
baze naslovnikov,
uspešna organizacija
dogodka v vseh fazah,
vključno z evalvacijo in
izdajo potrdil
Število programov

Število programov

Izvedba zadnje faze

Druga ministrstva
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)
neformalnega
učenja: 2

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

neformalnega učenja: 4

projektov Profesionalno
usposabljanje strokovnih
delavcev v vzgoji in
izobraževanju, pri
katerih sodelujemo kot
partnerji -Socialne in
državljanske
kompetence, Kulturna
zavest in izražanje

Predvideni viri
financiranja
(MŠŠ)

Izvajanje projektov za
inovativne in ustvarjalne
pristope k poučevanju in
učenju v sodelovanju z
UP Pef, MŠŠ in ESS
Aktivno sodelovanje pri
ESS projektu Priprava
konceptualnih osnov za
dograjevanje sistema
vzgoje in izobraževanja
v okviru priprave Bele
knjige o vzgoji in
izobraževanju v RS v
sodelovanju z ZRSŠ,
MŠŠ in ESS

UP PEF izvaja na podlagi Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju poleg študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe (Uradni list RS, št.
64/2004, 83/2005, 27/2007, 123/2008 in 42/2009), ki so bili navedeni v prejšnjem poglavju, še
predpisane in posodobitvene programe.
Udeleženci programov prejmejo po izvedenih programih potrdila, katerih vsebino in obliko v skladu z
zgoraj navedenim pravilnikom določi pristojni minister.
Tako bo v študijskem letu 2010/2011 izvedla za Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije že
navedene programe, saj ji je bilo izvajanje programov naročeno s strani tega ministrstva.
Nekateri programi bodo ponujeni v izvajanje tudi v študijskem letu 2011/2012, vendar je izvedba teh
programov odvisna od odobritve in sofinanciranja Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije
ter od števila prijavljenih kandidatov.
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4.1.3 Oblike neformalnega učenja
Kazalniki oblik neformalnega učenja so opredeljeni v tabeli v prilogi 11 (Kazalniki za izobraževalno
dejavnost).
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Razvoj novih
organizacijskih oblik
za širitev področij
delovanja

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Idejna zasnova
sistema
vseživljenjskega
učenja na UP

Vzpostavitev mrežnega
sistema vseživljenjskega
učenja na UP

Delovna srečanja
predstavnikov, ki
izvajajo VZU na članicah
z namenom priprave
skupne strategije in
promocije za VŽU
(skupni prostor na
spletni strani s
predstavitvijo aktivnosti)

Merila za razporejanje
letnih sredstev

Spremljanje dela
posameznih članic preko
mesečnega poročila
Vključevanje v
aktivnosti VŽU v
Sloveniji (npr. ACS) in
tujini
Letno evalvacijsko
srečanje (poročanje
članic o celoletnih
aktivnostih, predlogi za
bodoče aktivnosti)
Krajša usposabljanja za
predstavnike na članicah
(različne tematike glede
na interes, npr. timsko
delo, kompetence,
priprava projektne
dokumentacije,
informiranje o možnosti
pridobivanja
sredstev,…)
UP FHŠ
Število programov
neformalnega
učenja: 1

Število programov
neformalnega učenja: 5

V sklopu Centra za
vseživljenjsko učenje UP
FHŠ izvajanje
izobraževalnih modelov
za usposabljanje
odraslih, razvitih v okviru
lastnih mednarodnih
projektov (projekt
Marina)

Evropski in drugi
mednarodni projekti
na področju
znanstvenoraziskovalnega dela

Doseganje jezikovnih in
veščinskih potreb
delavcev v pomorskem
in rečnem turizmu;
Bridge - Uspešne poti
za drugo generacijo
migrantov) ter drugih
V sklopu Centra za
slovenski jezik in kulturo
izvedba jezikovnega
izobraževanja
Izobraževanje za
učitelje v slovenskem
zamejstvu
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FM
Izvedba seminarjev
na področju
neformalnega učenja
v 2010: 0

Izvedba seminarjev na
področju neformalnega
učenja v 2011: 2

Organizacija vsaj dveh
seminarjev na področju
neformalnega učenja
Učinkovito trženje oblik
izobraževanja v sklopu
vseživljenjskega učenja

Proračun RS – MVZT
(A I – 1, 2, 3);
proračun RS – MVZT
(A III – 1, 2, 3)

UP FTŠ Turistica
Število programov
neformalnega
učenja: 14

Organizacija in izvedba
krajših strokovnih
seminarjev in
izobraževanj: 17

Izvedba seminarjev in
delavnic na področju
neformalnega
izobraževanja

Drugi viri

Število programov
neformalnega
učenja: 5

Organizacija in izvedba
programov po potrebah
naročnikov: 1

Izvedba različnih
programov za podjetja in
lokalno skupnostjo po
potrebah naročnikov

Drugi viri

Število programov
neformalnega
učenja: 0 e-delavnic
oziroma seminarjev

Priprava in izvedba edelavnic za potrebe
neformalnega učenja: 2

Izvedba raznih edelavnic za potrebe
neformalnega učenja

Drugi viri

Število programov
neformalnega
učenja: 1 Didaktična
tržnica za
poučevanje turizma
in tujega jezika
stroke

Izvedba Didaktične
tržnice 2011: 1

Organizacija in izvedba
enodnevne delavnice za
poučevanje turizma in
tujega jezika stroke

Drugi viri

UP VŠZI
Število programov
neformalnega učenja
(v letu 2010 je bilo
organiziranih pet (5)
programov
vseživljenjskega
izobraževanja.

Število programov
neformalnega učenja:
štirinajst (14) izvedenih
programov oz. dogodkov
neformalnega učenja

Organizacija in izvedba
devetih (9) sklopov
neformalnih
izobraževanj
(predavanja, delavnice)
ter dveh (2) posvetov in
ene (1) okrogle mize

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

Izvedba ene (1) poletne
šole
Izvedba ene (1)
delavnice za študente
UP VŠZI

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Povečati
prepoznavnost
univerze v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT
Potreba po
informatizaciji postopkov
za programe
vseživljenjskega učenja

Nadgrajen Študentski
informacijski sistem z
modulom za podporo
programom
vseživljenjskega učenja

Uvedba nadgradnje seznanitev uporabnikov
nadgradnje

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 4a)

Pričetek študija nove
generacije brucev v
študijskem letu 2011/12

Izvedene uvodne
delavnic za bruce v
septembru 2011

Organizacija delavnic

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Poletna šola iz finančne

Izvedena Poletna šola iz

Organizacija poletne šole

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
matematike v 2010

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

finančne matematike v
avgustu 2011

Predvideni viri
financiranja
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Idejna zasnova Poletne
šole na temo varovanja
biodiverzitete

Izvedena Poletna šola na
temo varovanja
biodiverzitete za dijake
srednjih šol, učence
osnovnih šol in
zainteresirane kandidate
v avgustu in septembru
2011

Organizacija poletne šole

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Prošnja nekaterih
obalnih srednjih šol za
pomoč dijakom pri
učenju matematike

Pomoč študentov
programa 1. stopnje
Matematika dijakom
obalnih srednjih šol pri
učenju matematike

Koordinacija aktivnosti

Ni finančnih
posledic

Računalniške delavnice
Orada 2010

Izvedene računalniške
delavnice Orada v
avgustu in oktobru/
novembru 2011

Organizacija delavnic

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Delujoča spletna stran
skupine za
biodiverziteto
Balkanskega polotoka

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

Dodajanje študijskih
vsebin, učnih gradiv in
povezav

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Objavljanje poljudnih
člankov v letu 2010

Objavljeni poljudni članki
na temo biotske
raznovrstnosti v lokalnih
časopisih (7. val – priloga
Primorskih novic, Gea)

Priprava člankov

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Ustanovitev društva

Pomoč
novoustanovljenemu
Društvu varstvenih
biologov

Pomoč pri izvedbi
načrtovanih aktivnosti
(terenski dnevi, prijave
projektov,…)

MVZT (Proračun
RS: A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

UP PEF
Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
na mednarodnih
posvetih in seminarjih.

Uspešna izvedba poletne
šole v poletnih mesecih
2010, težnja po čim večji
udeležbi slovenskih
študentov.

Organizacija poletne šole
Sistemsko-funkcijskega
jezikoslovja

Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu – D
- Raziskovalna in
razvojna
dejavnost.

Pedagoško- andragoško
izobraževanje
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP.

Uspešna izvedba dveh
izvedb pedagoškoandragoškega
izobraževanja za
visokošolske učitelje in
sodelavce UP.

Organizacija in izvedba
pedagoško- andragoških
izobraževanj za
visokošolske učitelje in
sodelavce UP.

Ni finančnih
posledic (dejavnost
prinaša sredstva).
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4.2

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Vzpostavitev
mednarodnih
standardov za
umeščanje
mladih v
znanstvenoraziskovalno delo
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Sprejeti Kadrovska
strategija UP za
raziskovalce za obdobje
2010-2014 in Akcijski načrt
za implementacijo
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce za obdobje
2010-2014, ki vključujeta
načela Evropske listine za
raziskovalce in Kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev na senatu
UP

Izvajanje usmeritev in
kriterijev za vzpostavitev
mednarodnih standardov v
okviru sprejete kadrovske
strategije in akcijskega
načrt

Objava kadrovske
strategije in akcijskega
načrta na spletnih straneh
UP ter posredovanje
prevoda sprejetih
dokumentov na ustrezne
organe Evropske komisije

Druga sredstva
za izvajanje
dejavnosti javne
službe

Določitev prioritet in
načina spremljanja
izvajanja usmerite
Spodbujanje znanstvenoraziskovalnih objav in
rezultatov raziskovalnega
dela študentov
UP FAMNIT, UP PINT

Vrednosti kazalnikov v
letu 2010:
- doktorski študenti: 20 (17
UP FAMNIT, 3 UP PINT);
- organizirane delavnice in
poletne šole: 4 (3 UP
FAMNIT, 1 UP PINT).

Število doktorskih
študentov: 34 (29 UP
FAMNIT, 5 UP PINT);
Organizacija delavnic in
poletnih šol: 7 (5 UP
FAMNIT, 2 UP PINT).

Ustrezna podpora in
pridobitev finančnih
sredstev (štipendijski
sklad) na razpisih ARRS
in Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in
štipendije.

Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI, JAK
UP FAMNIT:
Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost)
UP PINT:
Sredstva MVZT
(D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost).

UP FM
Število objav mladih
sodelavcev v mednarodnih
revijah v 2010: približno
50.

Povečanje števila objav na
posameznika za 10%.

Sofinanciranje
individualnega
raziskovalnega dela in
vključevanje mlajših v
projekte

Sredstva ARRS
Drugi viri
Delno lastna
sredstva

UP FTŠ Turistica
Izvajanje raziskovalne
prakse v novih študijskih
programih: 2

Izvajanje raziskovalne
prakse v novih študijskih
programih: 4

Uvajanje posebnih
spodbud v obliki priznanj in
nagrad za najuspešnejše
študente

Uvedba Priznanj in nagrad
za najuspešnejše študente

Povečanje števila
podiplomskih študentov
vključenih v raziskovalno
delo

Drugi viri

Priprava in vzpostavitev
standardov.

MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost.

UP ZRS
V letu 2010 so raziskovalci
UP ZRS vzpostavili
številne nove stike in nova
sodelovanja s tujimi
univerzami oziroma
raziskovalnimi inštituti.

Povečanje sodelovanja s
tujimi univerzami v letu
2011, večmesečna
gostovanja doktorjev
znanosti na univerzah v
tujini.

Vključenost mladih
raziskovalcev v tekoče
mednarodne projekte UP

Prijava novih mednarodnih
projektov in povečanje
vključevanja mladih
raziskovalcev v nove

Sredstva ARRS.
Drugi
proračunski viri
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
ZRS
V letu 2010 je bil
ustanovljen nov inštitut UP
ZRS- Pravni inštitut, ki je
začel delovati septembra
2010

Doseganje
ustreznega
statusa in
motiviranje
uveljavljenih
raziskovalcev

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

projekte
Aktivno sodelovanje
Pravnega inštituta UP ZRS
pri pripravi morebitnih
strokovnih in drugih podlag
za oblikovanje ukrepov za
vzpostavitev navedenih
standardov v okviru
delovnih teles UP ZRS ter
vključitev najmanj enega
sodelavca inštituta v
navedene aktivnosti

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Zaposleni raziskovalci v
obsegu 121,85 FTE

Povečanje števila
prijavljenih in pridobljenih
projektov.
Povečanje obsega
zaposlitev raziskovalcev
zaradi novih projektov (in
drugih virov financiranja)
predvidevajo na UP FHŠ,
UP VŠZI in UP ZRS. Pri
slednjem se bo obseg
zaposlitev povečal tudi
zaradi vzpostavitve
delovanja novega inštituta
in nadomeščanja
odsotnosti zaradi
porodniških dopustov

Ustrezna podpora
raziskovalcem pri iskanju
razpisov in potencialnih
partnerjev (včlanitev v
mednarodne konzorcije,
oblikovanje mreže
projektnih partnerjev),
ustrezna motivacija ter
zagotavljanje pogojev za
prijavo novih projektov in
uspešno izvajanje
obstoječih

Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI
Drugi
proračunski viri
MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
Občinski
proračunski viri
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
Sredstva
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU
Sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Drugi viri
Delno lastna
sredstva

UP ZRS
Prijava projektov na
razpise ERC, ESF in
NORFACE: prijava 2
projektov, ki so bili
pozitivno ocenjeni na
evropskem razpisu ERC in
ESF, vendar niso bili
odobreni v financiranje v
okviru omenjenega
razpisa, v financiranje na
ARRS

Povečanje števila
mladih
raziskovalcev

Pridobitev sofinanciranja
ARRS v okviru prijavljenih
projektov na razpisu ESF
Prijava na NORFACE II
Okrepljeno mednarodno in
medinstitucionalno
sodelovanje pri realizaciji
mednarodnih projektov, pri
vključevanju uveljavljenih
tujih raziskovalcev v
raziskovalne skupine

Stalno spremljanje in
spodbujanje raziskovalne
kakovosti in družbenoekonomske in kulturne
relevantnosti
Okrepitev podpore
raziskovalnim inštitutom
pri identificiranju ustreznih
razpisov in potencialnih
partnerjev

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS
Drugi
proračunski viri

UP REKTORAT
Objavljen javni razpis za
mlade raziskovalce v letu
2010 in zaposlitev izbranih
kandidatov: skupno 9
novih mladih raziskovalcev

Objava javnega razpisa za
mlade raziskovalce v letu
2011 pri znanih mentorjih in
pridobitev 15 novih mladih
raziskovalcev

Priprava in objava
javnega razpisa za mlade
raziskovalce v letu 2011

Izveden seminar s

Izveden seminar s področja

Sodelovanje z UIP pri

Sredstva ARRS
(članice UP)
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
področja podjetništva v
organizaciji UIP z udeležbo
mladih raziskovalcev
Prijava raziskovalcev s
pogoji za mentorje mladim
raziskovalcem na javni
razpis ARRS za
usposabljanje v letu 2010

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

podjetništva v organizaciji
UIP z udeležbo mladih
raziskovalcev

informiranju mladih
raziskovalcev o dogodku

Pridobitev novih mentorjev,
ki bodo usposabljali mlade
raziskovalce v letu 2012

Prijava raziskovalcev s
pogoji za mentorje
mladim raziskovalcem na
javni razpis ARRS za
usposabljanje v letu 2012

Predvideni viri
financiranja

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Vrednost kazalnika v letu
2010:

Vrednost kazalnika v letu
2011:

- mladi raziskovalci: 56 (2 v
gospodarstvu)

- mladi raziskovalci: 59

- podoktorski raziskovalci:
6

- podoktorski raziskovalci:
12

Prijava raziskovalcev s
pogoji za mentorje
mladim raziskovalcem v
letu 2012 na javni razpis
pri ARRS

Sredstva ARRS

Uspešen zaključek
usposabljanja mladih
raziskovalcev, ki se jim
izteče status s pridobitvijo
doktorata znanosti, ter
izbor novih mladih
raziskovalcev (skupaj 15)
na javnem razpisu UP
Ustrezna podpora
raziskovalcem in ustrezno
motiviranje ter
omogočanje pogojev za
pridobivanje mladih
raziskovalcev in
podoktorskih
raziskovalcev (UP
FAMNIT, UP PINT)
Vzpostavitev baze
potencialnih mentorjev in
za selektivno iskanje
ustreznih mladih
raziskovalcev (UP PEF)

Prispevek k
spremembi
zakonodaje na
področju
znanstvenoraziskovalnega
dela

UP REKTORAT
Na Senatu UP sprejeta
stališča UP do predlogov
NPVŠ 2011-2010 in RISS
2011-2020, ki so bila
posredovana MVZT.

Upoštevanje predlogov in
dopolnitev UP v predlogih
NPVŠ in RISS ter
implementacija sprejetih
dokumentov v delovanje
UP

Izvedba aktivnosti, ki jih
določajo NPVŠ in RISS

Ni finančnih
posledic

Preučitev drugih
zakonskih podlag na
področju raziskovanja in
določitev ukrepov ter
načrta za doseganje
sprememb (UP FAMNIT,
UP PINT)

UP ZRS
V letu 2010 je bil
ustanovljen nov inštitut UP
ZRS Pravni inštitut, ki je
začel delovati septembra
2010

Okrepiti prizadevanja za
priznanje višjega deleža
rednega javnega
financiranja

Aktivno sodelovanje
Pravnega inštituta pri
pripravi predlogov za
spremembo področne
zakonodaje v okviru
pristojnih delovnih teles
UP in pristojnega
ministrstva

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost.
Sredstva ARRS
Drugi
proračunski viri

Vključitev najmanj enega
sodelavca inštituta v
opisane aktivnosti
Doseganje
postavljenih meril

UP REKTORAT
Postavljena merila in

Izboljšanje prepoznavnosti

Povečanje znanstveno

Ni finančnih
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
in strateških ciljev
UP za obdobje
2009-2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
strateški cilji UP

Ciljna vrednost v letu
2011
v mednarodnem prostoru.

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

raziskovalne produkcije

posledic

Približati se materialnim
standardom Univerz v
Ljubljani in Mariboru
UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Raziskovalni programi: 13
(6 matičnih, 7 v
soizvajanju)
Infrastrukturni programi: 1
Znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 22
Projekti financirani s strani
ARRS (temeljni, aplikativni,
CRP, podoktorski): 77

Infrastrukturni programi: 1
Znanstveni
sestanki/konference, v
organizaciji članic UP: 21

Nadaljevanje
raziskovalnega dela na
obstoječih raziskovalnih
programih s poudarkom
na rezultatih
raziskovalnega dela ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih programov
Prijava in pridobitev
financiranja znanstvenih
konferenc/sestankov ter
strokovnih srečanj

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 26

Izvajanje obstoječih 55
projektov financiranih s
strani ARRS (temeljni,
aplikativni, CRP,
podoktorski) in pridobitev
novih, prijavljenih na
razpisu v l. 2010

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
daljši od enega leta: 15

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
krajši od enega leta: 24

Pogodbena partnerstva v
7. OP: 5

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja in so
daljši od enega leta: 17

Aktivno sodelovanje z
gospodarstvom (med
drugim kandidiranje na
razpis sklada Luke Koper,
d.d.) in prijave na razpise
in javna naročila lokalnih
skupnosti in drugih
uporabnikov znanja

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: 13 (v 3 UP FM oz. UP
ZRS kot vodilna partnerja)

Prijave na razpise EU (7.
OP, čezmejno teritorialno
sodelovanje, drugo)

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: predvidenih je
95 skupaj s polovico
projektov, ki so še v
evalvaciji)

Izboljšanje kazalnikov
uspešnosti raziskovalcev
in vzpostavitev
kakovostnejšega sistema
prijavljanja na javne
razpise ter posledično
povečanje števila
prijavljenih projektov (UP
PEF)

Drugi mednarodni projekti
v okviru EU: 31

Povečanje
kakovosti in
spodbujanje
znanstvene
odličnosti
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev UP

Raziskovalni programi:
izvajanje 13 obstoječih in
prijava novih s pričetkom
izvajanja v l. 2012

Usklajevanje vsebin in
oblikovanje predlogov
projektov za prijavo na
razpise ARRS

Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI
Drugi
proračunski viri
MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva MVZT
(A-Študijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)
Občinski
proračunski viri
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
Sredstva
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU
Sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Drugi viri
Delno lastna
sredstva

UP REKTORAT
UP je trenutno izven prvih
1000 mest Šanghajske
lestvice

Izboljšanje uvrstitve na
Šanghajski lestvici.

Spodbujanje znanstvenih
objav v indeksiranih
revijah in citiranost

Sredstva za
skupne naloge,
razvojna
sredstva UP

Sprejet pravilnik Sklada za
znanstveno odličnost UP
(SZO UP)

Opredelitev in podelitev
nagrad za znanstveno
odličnost

Notranje spodbude
mladim raziskovalcem s
strani uveljavljenih
raziskovalcev; prevodi,itd.

Proračun RS

Oblikovanje mreže
odličnosti in predstavitev
raziskovalnih kompetenc
raziskovalcev UP

Vključitev večine
raziskovalcev UP v mrežo
odličnosti UP.

Spodbujanje predstavitve
raziskovalcev in njihovega
raziskovalnega potenciala
na spletu – mreži
odličnosti

Določitev drugih spodbud
za izboljšanje znanstvene
odličnosti – pomoč pri
pripravi in objavi člankov

Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(projekti
komercializacije
in transfera
znanja)
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP VŠZI, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP PINT
Povprečno število točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS v letu 2010 ne
glede na matičnost
raziskovalcev (izpis na dan
26.1.2011): UP FHŠ - 76,
UP FM – 72,32, UP
FAMNIT – 51,82, UP PEF
– 27,45, UP FTŠ Turistica
– 35,77, UP VŠZI – 44,91
UP ZRS – 55, UP PINT 51,06.
Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki
so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI ne glede na
matičnost raziskovalcev
(izpis na dan 26.1.2011) :
UP FHŠ – 21, UP FM – 22,
UP FAMNIT – 65, UP PEF
-10, UP FTŠ Turistica – 6,
UP VŠZI – 30, UP ZRS –
78, UP PINT – 48.

Povečanje števila točk po
metodologiji SICRIS na
registriranega raziskovalca
pri ARRS od 3 - 10%
Povečanje števila objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki
so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHCI: 3 -10 %
Povečanje števila citatov
na raziskovalca za 3 - 10%

Spodbujanje
raziskovalcev k objavam,
ki so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHC
Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih in ustrezno
motiviranje ter
omogočanje pogojev za
objavljanje
Izdelava individualnega
razvojnega načrta
raziskovalca (UP PEF)

MVZT (AŠtudijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)
UP ZRS: MVZT
(V –
Raziskovalna in
razvojna
dejavnost –
1,2,3,4)
Sredstva ARRS
UP PINT: MVZT
(D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI, JAK
Drugi
proračunski viri
Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

Povprečno število citatov
(normirani citati) na
registriranega raziskovalca
v obdobju 2000-2010 ne
glede na matičnost
raziskovalcev (izpis na dan
26.1.2011) : UP FHŠ 1,33, UP FM – 10,46, UP
FAMNIT – 73,81, UP PEF
– 1,18,UP FTŠ Turistica –
9,42, UP VŠZI – 37,49, UP
ZRS – 5,79 UP PINT –
78,51.

Povečanje števila
prijav na razpise
ARRS ter na
druge nacionalne
znanstveno
raziskovalne
razpise in
doseganje
povečanja
rednega javnega
financiranja
raziskovalne
dejavnosti

UP FAMNIT:
Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI, JAK

Sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost)
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(H-Tržna
dejavnost)
UP REKTORAT

Članice so redno
seznanjene z aktualnimi
razpisi

Nadaljevanje rednega
spremljanja nacionalnih in
drugih razpisov ter
informiranje članic

Spodbujanje članic k
prijavam na razpise in k
povezovanju pri prijavah,
svetovanje članicam s
slabše razvitimi
raziskovalnimi jedri pri
pripravah predlogov
projektov

Ni finančnih
posledic

Kakovostno izvajanje
raziskovalnih programov in
projektov

Priprava kakovostnih
poročil in znanstvenih objav
programskih in projektnih
skupin, priprava na
evalvacijo obstoječih
programskih skupin in
prijava novih

Spodbujanje prijav na
razpise, obveščanje in
pomoč pri informiranju.

Sredstva ARRS
(članice UP)

Nadzor kriterijev
kakovosti prijav in
oblikovanje raziskovalnih
projektih skupin
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Podani predlogi za
prenovo financiranja
raziskovalno-razvojne
dejavnosti v Sloveniji

Ciljna vrednost v letu
2011
Nadaljnje aktivno
sodelovanje v prenovi
financiranja raziskovalnorazvojne dejavnosti

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Usklajevanje pobud in
predlogov za zakonske
spremembe

Ni finančnih
posledic

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP VŠZI, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP PINT
Programi in projekti
ARRS v izvajanju v letu
2010:
- raziskovalni programi: 13
(6 matičnih, 7 v
soizvajanju)
- infrastrukturni programi: 1
- temeljni projekti: 20
matičnih, 6 v soizvajanju
- aplikativni projekti: 10
matičnih, 2 v soizvajanju
- CRP projekti: 20
matičnih, 14 v soizvajanju
- podoktorski projekti: 5

Število prijavljenih
projektov na razpise ARRS
v letu 2010:
- temeljni projekti: 34
matičnih, 5 v soizvajanju;
- aplikativni projekti: 14
matičnih

Nadaljevanje uspešnega
izvajanja obstoječih:
- raziskovalnih programov:
13
- infrastrukturnega
programa: 1
- temeljnih projektov: 20
matičnih, 4 v soizvajanju
- aplikativnih projektov: 9
matičnih, 1 v soizvajanju
- CRP projektov: 9
matičnih, 5 v soizvajanju

Sredstva ARRS.

Spremljanje razpisov in
informiranje raziskovalcev
o odprtih razpisih ter
spodbujanje k prijavam,
ustrezna podpora
strokovnim službam.

Sredstva MVZT
(delno).

Drugi
proračunski viri

Drugi viri

Okrepiti prizadevanja za
priznanje višjega deleža
rednega javnega
financiranja

- podoktorskih projektov: 4
Pričetek izvajanja
temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih projektov, ki
so še v evalvaciji na
ARRS
Pričakovano je enako
število prijav kot v l. 2010
na objavljene razpise
ARRS (število je odvisno
od objavljenih razpisov razpisi CRP trenutno niso
načrtovani) ter prijava 1
raziskovalnega programa.

- CRP projekti: 21
matičnih, 5 v soizvajanju

Okrepitev prizadevanj za
pridobitev novih
raziskovalnih programov
in višjega deleža rednega
javnega financiranja.
Usklajevanje vsebin in
priprava prijav projektov
na javne razpise ARRS
za raziskovalne projekte.
Vzpostavitev sistema
kakovostnega in
povečanega števila prijav
na projekte (UP PEF)

- podoktorski projekti: 19

Uveljavitev
dobrih praks na
področju
znanstvenoraziskovalnega
dela

Nadaljevanje uspešnega
dela na obstoječih
raziskovalnih programih in
projektih

UP REKTORAT
Sprejeti kriteriji Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce in Akcijski
načrt UP za
implementacijo kadrovske
strategije na organih
odločanja UP 2010

Uveljavitev kriterijev
Kadrovske strategije UP za
raziskovalce in Akcijskega
načrta UP za
implementacijo kadrovske
strategije v praksi

Implementacija
Kadrovske strategije UP
za raziskovalce in
akcijskega načrta UP za
implementacijo kadrovske
strategije

Ni finančnih
posledic

Odsotnost strategije na
področju raziskovanja

Izdelana strategija na
področju raziskovanja UP

Priprava strategije na
področju raziskovanja UP

Ni finančnih
posledic

UP FAMNIT, UP PINT
Implementacija
anglosaksonskega in
drugih dobrih praks ter
pristopov k raziskovanju

Strategija povečanja
implementacije
anglosaksonskega in
drugih dobrih praks ter
pristopov k raziskovanju.

Osveščanje raziskovalcev
in druge podporne
dejavnosti za motiviranje
zaposlenih za doseganje
strategije

Ni finančnih
posledic

Udeležba na znanstvenih

Ni finančnih

UP FHŠ
Osnutki metodologij

Sodelovanje z UP ZRS in
sodelovanje s tujimi
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
raziskovalnega dela

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

organizacijami

posvetih

posledic

Razvoj metodologij
raziskovalnega dela

Usposabljanje
raziskovalcev

UP VŠZI
Uveljavitev dobre prakse
medsebojnega
sodelovanja in
komunikacije med mentorji
in mlajšimi raziskovalci:
- redni tedenski sestanki z
vsemi mladimi
raziskovalci,

Nadaljevanje v letu 2010
uveljavljene dobre prakse
medsebojnega sodelovanja
in komunikacije med
mentorji in mlajšimi
raziskovalci.

Konstantno spremljanje
dela mlajših
raziskovalcev, podpora in
sodelovanje mentorjev pri
njihovem delu.

Sredstva ARRS.

- vsaj tedenske
konzultacije med mentorji
in mladimi raziskovalci,
- spremljanje dela mladih
raziskovalcev in
vključevanjem v delo
raziskovalne skupine.
Povečanje števila
znanstvenih
objav sodelavcev

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP VŠZI, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP PINT
Število vseh znanstvenih
objav registriranih
raziskovalcev v letu 20102:
UP FHŠ – 75, UP FM –
226, UP FAMNIT – 92, UP
PEF – 52, UP FTŠ
Turistica – 57, UP VŠZI –
50, UP ZRS – 206, UP
PINT – 75.

Povečanje znanstvene
odličnosti in uspešnosti s
povečanjem števila objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev za 3 -10 %.

Spodbujanje
raziskovalcev in ustrezna
motivacija k znanstvenim
objavam s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHC
Izdelava individualnega
razvojnega načrta
raziskovalca (UP PEF)

Uspešnost po metodologiji
ARWU - število objav
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev v revijah, ki
so indeksirane v
podatkovnih zbirkah SCI,
SSCI in AHC ne glede na
matičnost raziskovalcev
(izpis na dan 26.1.2011) I:
UP FHŠ – 21, UP FM – 22,
UP FAMNIT – 65, UP PEF
– 10, UP FTŠ Turistica – 6,
UP VŠZI – 30, UP ZRS –
78, UP PINT – 48

Ovrednotenje objav v
delovni obveznosti
raziskovalcev (UP FM)
Spodbujanje objav
predvsem mlajših
raziskovalcev na
področjih zdravstvene
nege in dietetike (UP
VŠZI)

UP FAMNIT:
Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI, JAK
MVZT (AŠtudijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)
UP ZRS, UP
PINT: Sredstva
MVZT za
raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS,
JAK
UP PINT:
Sredstva MVZT
(D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
UP FHŠ: Drugi
viri
UP FM:Ni
finančnih
posledic.
Sredstva MVZT
– delno

UP ZRS
Sledenje znanstveni
kakovosti s spodbujanjem
udeležb na odmevnih in
priznanih mednarodnih
konferencah ter s
spodbujanjem objav v
mednarodno priznanih
revijah in monografijah

2

Povečanje deleža objav z
objavo izvirnih znanstvenih
člankov, strokovnih člankov
in izdajo monografij

Objava znanstvenih in
strokovnih člankov,
monografij in drugih objav

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS,
JAK
Drugi
proračunski viri

Možna so odstopanja zaradi vključenosti raziskovalcev v več raziskovalnih skupin.
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Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Vključenost
podiplomskih
študentov v
raziskovalne
projekte

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FM, UP PEF
Število podiplomskih
študentov, ki se vključujejo
v raziskovalne projekte v
letu 2010: 3 (UP PEF)

10% porast vključitev na
UP FM
Na UP PEF se v letu 2011
pričakuje vključitev 5
podiplomskih študentov v
raziskovalne projekte

Vzpostavitev delovanja
borze študentskega dela
na UP FM
Vzpostavitev sistema
beleženja vključenosti v
raziskovalne projekte na
UP FM

Ni finančnih
posledic.
Delno lastna
sredstva

Povečanje motivacije
doktorskih študentov za
vključevanje v
raziskovalno dejavnost
UP FAMNIT, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Število podoktorskih
projektov v letu 2010: 5
(UP FAMNIT - 1, UP ZRS 4)

Število podoktorskih
projektov: 4 obstoječi in 19
novih, ki so še v evalvaciji
na ARRS (UP FAMNIT- 1,
UP VSŽI - 1, UP ZRS - 11,
UP PINT - 6)
Prijava novih podoktorskih
projektov na razpis ARRS

Ustrezna podpora
raziskovalcem in
motiviranje ter
omogočanje pogojev za
pridobivanje mladih
raziskovalcev in
podoktorskih
raziskovalcev

Sredstva ARRS,
TIA
MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
Drugi
proračunski viri

Ustanovitev
štipendijskega sklada za
podiplomske študente
»Enovita znanost« (UP
FAMNIT)
Aktivno in uspešno
prijavljanje podoktorskih
projektov.
Implementacija in
izvajanje nove
sheme
financiranja
doktorskega
študija

UP REKTORAT
Zaključek izvajanja stare
sheme sofinanciranja
doktorskega študija

Izvajanje nove sheme
sofinanciranja doktorskega
študija

Izvedba javnega razpisa
za dodelitev sredstev za
sofinanciranje
doktorskega študija
Administriranje projekta

Prejeta sredstva
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

Zagotovitev mentorjev za
področja, aktivno
obveščanje študentov
glede novega načina
financiranja (UP FM).

Večja vertikalna
mobilnost
med
raziskovalci
in
visokošolskimi
učitelji s ciljem
prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega
dela

Informiranje študentov o
možnostih prijave na
razpis (tudi članice UP)
UP FAMNIT, UP PINT
Vertikalna mobilnost med
raziskovalci in
visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela med
UP PINT in UP FAMNIT:
20 visokošolskih
sodelavcev in
raziskovalcev

Povečanje vertikalne
mobilnosti med raziskovalci
in visokošolskimi učitelji s
ciljem prepletanja
raziskovalnega in
pedagoškega dela med
UP PINT in UP FAMNIT:
30 visokošolskih
sodelavcev in
raziskovalcev

Sodelovanje na podlagi
podpisanega
Memoranduma o
medsebojnem
sodelovanju

Ni finančnih
posledic

UP PEF, UP VŠZI
Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško

Razmerje med FTE za
raziskovalno in pedagoško

Povečanje števila in
uspešnosti prijav na

Ni finančnih
posledic
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
delo 2010 (razmerje med
številom vseh
raziskovalcev članice v
FTE in številom vseh
pedagoških delavcev
članice v FTE): UP PEF 0,02, UP VŠZI – 0,42

Ciljna vrednost v letu
2011
delo: UP PEF - 0,03, UP
VŠZI – 0,42

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

razpise (UP PEF)
Ohranjanje števila
raziskovalcev s
prijavljanjem na projekte
(UP VŠZI)

UP FHŠ
Sodelovanje z UP ZRS

Nadaljevanje uspešnega
sodelovanja z UP ZRS

Vključevanje
raziskovalcev UP ZRS v
pedagoško delo UP FHŠ
in vključevanje
pedagoških delavcev v
raziskovalno delo UP ZRS

Ni finančnih
posledic

Izvajanje potrebnih
aktivnosti za prepletanje
raziskovalnega in
pedagoškega dela

MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS so
vključeni v pedagoško delo

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v pedagoško
delo

Večina sodelavcev UP
ZRS že sodeluje v
pedagoškem procesu na
ostalih članicah UP

Povečanje števila
raziskovalcev, ki bodo
vključenih v pedagoško
delo tudi na osnovi
izvajanja 1. letnika 2.
bolonjske stopnje in
realizacije novih
mednarodnih podoktorskih
študijev.

Uspešna prijava na
razpise ARRS s ciljem
prepletanja raziskovalnega
in obstoječega
pedagoškega dela.

Delovanje raziskovalcev
UP ZRS kot gostujočih
profesorjev na obiskih v
tujini.

Sredstva ARRS,
JAK.
Drugi
proračunski viri

Povečanje vključenosti
raziskovalcev v
mednarodno izmenjavo.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Povečati število
bilateralnih
sodelovanj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP ZRS, UP PINT
Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2010: 34
(UP FM: 2, UP FAMNIT 2,
UP ZRS: 19, UP PINT:11).

Število bilateralnih
sodelovanj: 41 (UP FM: 3,
UP FAMNIT: 3, UP PEF: 1,
UP ZRS: 19, UP PINT:15).
Vzpostavitev konzorcijev s
tujimi partnerji (UP ZRS)

Okrepitev in nadgradnja
mednarodnega
sodelovanja
Prijave novih bilateralnih
projektov na razpise
ARRS
Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih in ustrezno
motiviranje ter
omogočanje pogojev za
prijavo novih projektov in
ustrezno izvajanje
obstoječih projektov

Okrepiti
dejavnost
raziskovalnih
inštitutov in
razširitev
umestitve
raziskovalnih
vsebin v
geografski

Predvideni viri
financiranja

Sredstva ARRS
MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
Drugi
proračunski viri

UP FAMNIT, UP PINT
Znanstveni
sestanki/konference: UP
FAMNIT – 3, UP PINT - 3

Znanstveni
sestanki/konference: UP
FAMNIT – 4, UP PINT- 4

Drugi projekti: UP FAMNIT
– 3, UP PINT - 15

Drugi projekti: UP FAMNIT
– 4, UP PINT - 26

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi

Projekti v sodelovanju z
gospodarstvom oz. drugimi

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev
za prijavo novih in
ustrezno izvajanje
obstoječih projektov

Sredstva ARRS,
TIA, JAPTI, JAK
Drugi
proračunski viri
MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
prostor

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
uporabniki znanja in so
daljši od enega leta: UP
FAMNIT – 1, UP PINT - 2
Pogodbena partnerstva v
7. OP: UP PINT - 3
Drugi mednarodni projekti
v okviru EU: UP PINT – 4

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

uporabniki znanja in so
daljši od enega leta: UP
FAMNIT – 1, UP PINT - 3

Predvideni viri
financiranja
Sredstva MVZT
(A-Študijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)

Pogodbena partnerstva v 7.
OP: UP FAMNIT – 1, UP
PINT – 7

Občinski
proračunski viri

Drugi mednarodni projekti v
okviru EU: UP FAMNIT – 1,
UP PINT - 5

Sredstva
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU
Sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Drugi viri

UP FHŠ
Delovanje raziskovalne
skupine v okviru Inštituta
za medkulturne študije UP
FHŠ

Uspešno delovanje Inštituta
za medkulturne študije UP
FHŠ (IMŠ UP), pridobitev
novih projektov (2 temeljna
v letu 2011), vključevanje
novih raziskovalcev v IMŠ
UP, sodelovanje z
zunanjimi raziskovalnimi
organizacijami
UP FM

Uspešno prijavljanje na
razpise, kakovostne
objave članov inštituta in
sodelovanje na
mednarodnih
konferencah in simpozijih.

Sredstva ARRS

Število krovnih
sporazumov na ravni
fakultete v l. 2010: 3

Število krovnih sporazumov
na ravni UP FM: 6

Priprava predstavitve
raziskovalne dejavnosti
tudi v angleškem jeziku.

Lastna sredstva

Sklepanje novih krovnih
sporazumov
UP ZRS
Dva inštituta UP ZRS
(ISKO in IBŠ) sta vključena
v delo laboratorija za
fizikalno-kemijske analize

Doseganje raziskovalne
kakovosti, družbenoekonomske in kulturne
relevantnosti

Delo v laboratoriju ostaja
nespremenjeno

V letu 2010 je bil
ustanovljen nov inštitut UP
ZRS - Pravni inštitut, ki je
začel delovati septembra
2010

Oblikovane inovativne
rešitve in metodologije
(primerjalno) pravnega
raziskovanja na
znanstvenih in strokovnih
področjih Pravnega
inštituta

Stalno spremljanje in
spodbujanje raziskovalne
kakovosti, družbenoekonomske in kulturne
relevantnosti

Sredstva ARRS
Drugi
proračunski viri
Sredstva MVZT
(delno)

Uspešno prijavljanje na
nacionalne razpise,
zavzemanje za inovacije

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Kadrovska in
organizacijska
okrepitev
delovanja
sektorja/služb za
področje
znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega dela
ter mednarodne

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Število zaposlenih v
Sektorju za znanstvenoraziskovalno in razvojno,
mednarodno ter umetniško
delo UP - 3 zaposleni,
Center za mednarodno
sodelovanje UP – 1
zaposlen

Center za mednarodno
sodelovanje UP: 3 nove
zaposlitve s sredstvi iz
evropskih projektov

Pridobitev evropskih
projektov

Prejeta sredstva
EU proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
dejavnosti

Vzpostavitev
učinkovitega
informacijskega
sistema za
vodenje,
evalvacijo,
spremljanje in
spodbujanje
znanstvenoraziskovalnega
dela UP

Posodobitev
raziskovalne
infrastrukture

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FM
Število zaposlenih v službi
za raziskovalno dejavnost
v l. 2010: 5

Pričakuje se zmanjšanje
števila zaposlenih na 3, pri
čemer se bo spremenila
organizacija službe

Prerazporeditev kadrov po
službah, sprejetje Navodil
za vodenje projektov,
preko katerih se delno
spremeni organizacija ter
izobraževanje
obstoječega kadra
UP REKTORAT, UP FM, UP ZRS

Informacijski sistem za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo
znanstveno raziskovalnega dela UP na
področju nacionalnih in
mednarodnih raziskovalnih
projektov na rektoratu UP
in na članicah UP še ni
vzpostavljen

Implementacija in zagon
informacijskega sistema za
vodenje, spremljanje,
spodbujanje in evalvacijo
znanstveno-raziskovalnega
dela UP na področju
nacionalnih in mednarodnih
raziskovalnih projektov v
sodelovanju z sektorjem IT
Raziskovalni inštituti UP
ZRS bodo s svojimi
raziskovalnimi podatki
prispevali k obogatitvi
informacijske baze
podatkov, ki nastaja v
okviru UP ZRS
UP FM

Izpeljava JN in izbira
najboljšega ponudnika za
nabavo informacijskega
sistema
Usposabljanje zaposlenih
v SZRRMUD UP in
službah članic UP za
področje znanstvenoraziskovalnega in
razvojnega dela za
uporabo informacijskega
sistema

Ni finančnih
posledic
Delno lastna
sredstva za
izobraževanje

Rektorat UP: Ni
finančnih
posledic.
UP FM: Lastna
sredstva
UP ZRS:
Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS
Drugi
proračunski viri

Stanje obstoječe
raziskovalne opreme:
zastarela raziskovalna
oprema

Nadomestitev zastarele
raziskovalne opreme kot
predvideva prijava na
razpis ARRS
UP VŠZI

Izvedba ustreznih
postopkov za identifikacijo
zastarele opreme ter
nadomestitev z novo

Sredstva ARRS

Nabava potrebne
raziskovalne opreme v letu
2010 v višini 10.471,69
EUR

Posodobljena raziskovalna
oprema

Nakup potrebne nove
raziskovalne opreme v
vrednosti 21.670,00 EUR

Sredstva ARRS

Uspešna pridobitev dveh
projektov, ki omogočata
nakup opreme za
laboratorije

Prejeta sredstva
EU proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS

Lastna sredstva

UP PINT
Pomanjkljiva raziskovalna
infrastruktura

Posodobitev raziskovalne
infrastrukture

Drugi
proračunski viri
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(prihodki od
sodelovanja z
gospodarstvom
in drugimi
uporabniki
znanja, prihodki
od intelektualnih
storitev)
Doseči
povečanje
knjižnega fonda
UP

UP ZRS
Obstoječi knjižnični fond.

Akvizicija okvirno 1000
naslovov knjig in revij

Okrepiti prizadevanja za
zbiranje, zamenjavo in
nakup znanstvene
literature

MVZT sredstva
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS,
JAK.
Drugi
proračunski viri
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Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Izboljšanje
postopkov glede
vodenja
projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT, UP PINT
Pregled in analiza
obstoječega stanja
vodenja projektov

Informacijska rešitev za
vodenje projektov

Javni razpis ali izpeljava
interne izdelave
programske rešitve v
sodelovanju med UP
FAMNIT in UP PINT

UP FAMNIT: Ni
finančnih
posledic
UP PINT: Drugi
viri (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost)
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(H-Tržna
dejavnost).

UP FHŠ
Spremljanje in optimizacija
izvajanja projektov

Uvedba projektnega
»managementa«

Nadzor projektov

Ni finančnih
posledic.

Dokončna različica pravil

Ni finančnih
posledic.

UP FM
V letu 2010 je bila
imenovana delovna
skupina za pripravo
Navodil za izvajanje
projektov na UP FM

Sprejeta in implementirana
Navodila za izvajanje
projektov na UP FM

UP FTŠ Turistica
Pravilnik o delu na
projektih je bil sprejet v
letu 2009. V letu 2010 se
je poskušalo
implementirati Pravilnik o
delu na raziskovalnorazvojnih projektih

Dokončanje implementacije
Pravilnika o delu na
raziskovalno-razvojnih
projektih

Organizacijski sestanki, ki
so potrebni za
implementacijo Pravilnika
o delu na raziskovalnorazvojnih projektih

Drugi viri

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Vključevanje
lokalnega
gospodarstva v
aktivnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

UP REKTORAT
Aktivnosti Centra za razvoj
in prenos znanja UP
(CRPZ UP): redno
sestajanje in obveščanje
ter vključevanje
predstavnikov lokalnega
gospodarstva v aktivnosti
UP

Dodatne aktivnosti CRPZ
UP in spodbujanje
nadaljnjega povezovanja.

Število projektov v letu
2010, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so
daljši od enega leta: 3 (UP
FAMNIT – 1, UP PINT - 2)

Število projektov, v katerih
sodeluje gospodarstvo oz.
drugi uporabniki znanja in
so daljši od enega leta: 5
(UP FAMNIT – 1, UP VSŽI
- 1, UP PINT - 3)

Spodbuditev delovanja
Sveta zaupnikov UP

Redno vsebinsko in
programsko določeno
sklicevanje Sveta
zaupnikov na tromesečje

Sredstva za
skupne naloge
Proračun RS

Zagon 2. faze razpisa in
realizacija Regionalnih
ciljnih raziskovalnih
projektov
UP FAMNIT, UP PINT
Ustrezno izvajanje
obstoječih projektov in
iskanje novih partnerjev v
lokalni skupnosti

Sredstva MVZT
(A-Študijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)
Drugi
proračunski viri
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(prihodki od
sodelovanja z
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja
gospodarstvom
in drugimi
uporabniki
znanja, prihodki
od intelektualnih
storitev)

UP FHŠ
V letu 2010 na področju
znanstvenoraziskovalnega dela
sodelovanje z lokalnim
gospodarstvom ni
potekalo.

Izdelava Strategije
športnega turizma v Mestni
občini Koper

Uspešna prijava na razpis
Mestne občine Koper

Občinski
proračunski viri
(Mestna občina
Koper)

Vključevanje lokalnega
gospodarstva v dogodke,
ki potekajo na UP FM,
predvsem pod okriljem
Alumni FM

Ni finančnih
posledic.

Prijava in uspešno
kandidiranje na razpis
sklada Luke Koper d.d.
»Živeti s pristaniščem«

Ni finančnih
posledic

UP FM
Sklenjene krovne pogodbe
z lokalnim gospodarstvom
v letu 2010: 2

Sklenjene krovne pogodbe
z lokalnim gospodarstvom
v letu 2011: 3

UP VŠZI
Število projektov v letu
2010, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja:
- krajši od enega leta: 1

Projekti, v katerih sodeluje
gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja:
- krajši od enega leta: 1
- daljši od enega leta: 1.

- daljši od enega leta: 1

Prijava in uspešno
kandidiranje na enem od
razpisov treh obalnih
občin za sofinanciranje
programov na področju
družbenih dejavnosti za
leto 2011 (področje
zdravstvena dejavnost –
preventiva pri kroničnih
pacientih, starostnik)
Sodelovanje z
regionalnima društvoma Društvo medicinskih
sester, babic in
zdravstvenih tehnikov
Koper in Nova Gorica pri
izvedbi programov
izobraževanja
Oblikovanje programa
sodelovanja za izvajanje
tečajev prve pomoči z
uporabo simulacijskega
centra UP VŠZI z
obalnimi območnimi
združenji Rdečega križa
in z drugimi nosilci
izvedbe tečajev prve
pomoči s temeljnimi
postopki oživljanja ter
sklenitev dogovorov o
sodelovanju pri izvedbi
tečajev prve pomoči

UP ZRS
UP ZRS je v letu 2010
izvajal 24 projektov z
lokalnimi skupnostmi,
gospodarstvom ter drugimi
uporabniki znanja ter
druge komercialne

Povečanje števila tržnih
raziskav za zasebne
investitorje, evidentiranje in
usklajevanje vsebin z
lokalnimi gospodarskimi
subjekti

Nadaljevanje in širitev
sodelovanja z obstoječimi
naročniki, izvajanje tržnih
raziskav za zasebne
investitorje, evidentiranje
in usklajevanje vsebin z

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS,
JAK.
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
projekte za naročnike.

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

lokalnimi gospodarskimi
subjekti ter izvajanje
komercialnih projektov za
naročnike

Drugi
proračunski viri.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Nadgradnja
delovanja Centra za
razvoj in prenos
znanj UP (CRPZ
UP)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Mehanizmi za upravljanje
s pravicami intelektualne
lastnine niso vzpostavljeni

Vzpostavljeni mehanizmi
in protokoli namenjeni
zaščiti intelektualne
lastnine

Vzpostavitev
mehanizmov in
protokolov

Sredstva MVZT
(namenska
sredstva)

1 zaščiten patent na UP.

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in
drugimi
potencialnimi
uporabniki znanja
UP

Mehanizmi za
ustanavljanje spin off
podjetij niso vzpostavljeni

Ustanovljeni 2 spin off
podjetji

Vzpostavitev
mehanizmov za
ustanavljanje spin off
podjeti

Tehnološke ponudbe
raziskovalnih inštitutov
UP niso oblikovane

Oblikovana 1 tehnološka
ponudba

Oblikovanje tehnoloških
ponudb

UP REKTORAT
Baza raziskovalnih
kompetenc UP se sproti
ne posodablja

Dostopna posodobljena
baza raziskovalnih
kompetenc UP

Posodobitev baze
raziskovalnih kompetenc
s strani članic UP

UP še ni vključena v
programe največjih
dogodkov glede prenosa
znanja v Sloveniji (EREF,
PODIM, SFI)

Aktivna udeležba na vsaj
dveh od treh ključnih
dogodkov

Vključevanje v navedene
dogodke

Razpis za Regionalne
ciljne raziskovalne
projekte (RCRP) še ni
zaključen

Zaključen razpis za RCRP

Konstituiranje Sveta
zaupnikov UP,
imenovanje evalvacijske
skupine

Druga sredstva

UP FHŠ
Izvajanje izobraževanj za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja v letu
2010: 2.

Nadaljevanje z izvajanjem
izobraževanj za
gospodarstvo in druge
uporabnike znanja: 4.

Izvedba raziskav in
izobraževanj za
gospodarstvo v sklopu
Centra za vseživljenjsko
učenje UP FHŠ,
projektov Bridge, Marina
in Jezik/Lingua.
Jezikovno izobraževanje
v okviru Centra za
jezikovno in medkulturno
komunikacijo (CJMK).

Prejeta
sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS.
Občinski
proračunski viri.
Drugi viri.
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(tržna
dejavnost).

UP FM
Komunikacija z
gospodarstvom ter
drugimi potencialnimi
uporabniki znanja ni
sistemsko urejena.

Izboljšana sistemska
komunikacija z
gospodarstvom

Priprava predstavitvene
publikacije ter dodelana
spletna stran, aktivnosti v
okviru Alumni FM

Lastna sredstva

Uspešna pridobitev in
začetek izvajanja
projekta (postopek

Sredstva MVZT
(A-Študijska
dejavnost - A II,

UP FAMNIT
V letu 2010 UP FAMNIT
ni izvajal projektov v
sodelovanju z

Načrtovano je izvajanje 1
projekta v sodelovanju z
gospodarstvom oz.
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki
znanja, daljših od enega
leta

Ciljna vrednost v letu
2011
drugimi uporabniki znanja,
daljšega od enega leta

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

podpisovanja pogodbe)

A III, A IV)

UP FTŠ Turistica
Sodelovanje z
gospodarstvom: 5
projektov

Izboljšanje obstoječih
vzvodov sodelovanja z
gospodarstvom: 8
projektov

Izboljšanje obstoječih
vzvodov sodelovanja z
gospodarstvom

Drugi viri

Izboljšanje promocije
raziskovalnega dela
raziskovalcev UP ZRS z
aktivnim sodelovanjem
inštitutov UP ZRS pri
prenovi in pripravi
spletnih strani

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost.

Sredstva
ARRS, JAK.

UP ZRS
Obstoječa spletna stran
UP ZRS je v postopku
prenove

Prenovljene spletne strani
UP ZRS

V sklopu Centra za razvoj
in prenos znanja UP,
katerega del je Center za
sodelovanje z
gospodarstvom, je bil
vzpostavljen portal za
sodelovanje z
gospodarstvom – Mreža
odličnosti

Vnos potrebnih informacij
vseh inštitutov UP ZRS v
mrežo odličnosti.

Posredovanje informacij
o raziskovalnih
kompetencah v mrežo
odličnosti.

UP ZRS promovira svoje
delo v sodelovanju z
lokalnimi mediji in
organizacijo seminarjev

Povečanje števila
seminarjev s področja
delovanja inštitutov za
gospodarstvo in
negospodarstvo

Izboljšanje promocije
raziskovalnega dela
raziskovalcev UP ZRS

Bolje razvita
»infrastruktura« za
uporabo nekaterih
principov informacijskega
marketinga za promocijo
inštitutov

Sredstva
ARRS, JAK.
Drugi
proračunski viri.

Prizadevanje za
vsebinsko pojavljanje v
medijih za dvig
prepoznavnosti in
dodatno okrepitev
kredibilnosti UP ZRS
med potencialnimi
uporabniki znanja

UP PINT
Obstoječe izvajanje dveh
projektov in sodelovanje z
Luko Koper, d.d..

Promocija
znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Pridobitev še enega
projekta v sodelovanju z
Luko Koper, d.d.

Uspešna pridobitev in
začetek izvajanja
projekta (postopek
podpisovanja pogodbe)

Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost)

Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(H-Tržna
dejavnost)
UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP VŠZI, UP FTŠ Turistica, UP ZRS, UP PINT
Število znanstvenih
sestankov/konferenc v
letu 2010: 22

Število znanstvenih
sestankov/konferenc,
posvetov v letu 2011: 21
Organizacija dogodka Noč
raziskovalcev in promocija
raziskovalne dejavnosti
preko Alumni FM ter
raziskovalnih seminarjev
(UP FM).

Prijave za sofinanciranje
organizacije znanstvenih
sestankov/konferenc na
javne razpise ARRS
Motiviranje zaposlenih za
sodelovanje na
znanstvenih sestankih
(UP PEF)
Organizacija
tradicionalne konference
MIC ter vsaj treh

Sredstva
ARRS (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost)
Sredstva MVZT
(A-Študijska
dejavnost - A II,
A III, A IV)
Drugi viri (DRaziskovalna in
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

dodatnih v soorganizaciji
(UP FM)

razvojna
dejavnost).

Prijava na razpis 7. OP
za organizacijo dogodka
Noč raziskovalcev 2011,
redne predstavitve
zaključenih projektov ter
izvedba rednih
raziskovalnih seminarjev
in okroglih miz z
aktualnimi temami (UP
FM)

Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(H-Tržna
dejavnost)

Promocija konferenc in
znanstvenih sestankov v
(so)organizaciji UP PINT
in UP FAMNIT

Prejeta
sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
(7. OP)

UP PEF
Izdaja 1 znanstvene
monografije v letu 2010

V letu 2010 ni bilo izdanih
znanstvenih revij

Izdaja 3 znanstvenih
monografij v letu 2011

Izdaja 1 znanstvene revije
v l. 2011

Motiviranje zaposlenih za
pripravo člankov

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

Sredstva
ARRS, JAK.
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(D Raziskovalna in
razvojna
dejavnost)

UP ZRS
UP ZRS je v letu 2010
organiziral številne
mednarodne konference,
okrogle mize, simpozije in
delavnice za promocijo
znanstvenih rezultatov

Pridobitev projektov v
okviru razpisa za
promocijo slovenske
znanosti v tujini v letu
2011
Organizacija oziroma
aktivno sodelovanje na
odmevnih dogodkih doma
in v tujini, s katerimi se
predstavi rezultate
znanstvenega dela

Izboljšanje promocije
raziskovalnega dela
raziskovalcev UP ZRS.

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost.

Izvedba konferenc,
okroglih miz in simpozijev
ter vzpostavljanje
povezav za sodelovanje
pri prijavah projektov

Sredstva
ARRS, JAK.
Drugi
proračunski viri

Prijava na Javni razpis za
sofinanciranje aktivnosti v
zvezi s promocijo
slovenske znanosti v
tujini v letu 2011
Ohranjanje ravni
znanstveno-raziskovalne
in publicistične dejavnosti
ter krepitev mednarodne
mreže sodelavcev
Prijava na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja
domačih
poljudnoznanstvenih
periodičnih publikacij za
leto 2011

Internacionalizacija
raziskovalnega dela

UP REKTORAT
Idejna zasnova za
oblikovanje Centra za
mednarodno sodelovanje
UP

Delovanje Centra za
mednarodno sodelovanje
UP

Vzpostavitev Centra za
mednarodno sodelovanje
UP

Prevajanje Meril za
izvolitve v nazive UP in
Programa

Prevedena Merila za
izvolitve v nazive UP,

Okrepitev dejavnosti
prevajanja

Program

Vključitev Univerzitetne

Ni finančnih
posledic
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
internacionalizacije UP

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

internacionalizacije UP in
založbe UP v podporo
dva druga temeljna
procesu
dokumenta oz.
internacionalizacije s
promocijsko-informativno
skupno promocijo
publikacij UP v tujini
gradivo (4 prevedena
gradiva)
UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu EU v letu 2010:
5

Število drugih
mednarodnih projektov v
okviru EU v 2010: 31

Število pogodbenih
partnerstev v 7. okvirnem
programu EU v letu 2011:
13 (v 3 UP FM oz. UP
ZRS kot vodilna partnerja)

Število drugih
mednarodnih projektov v
okviru EU: predvidenih je
skupno 95 projektov, od
katerih je polovica
projektov še v evalvaciji

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev za
prijavo novih projektov in
ustrezno izvajanje
obstoječih ter
predstavitev
raziskovalnih rezultatov v
mednarodnem prostoru.

Prejeta
sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

Včlanitev v mednarodne
konzorcije RO ter
vzpostavitev partnerstev
s tujimi RO

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI
Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
so prišli na univerzo in
niso sodelovali v
pedagoškem procesu v
letu 2010: 24 (UP FHŠ 3, UP FM - 20, UP FTŠ
TURISTICA - 1)

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
bodo prišli na univerzo in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu v
letu 2011: 30 (UP FHŠ - 4,
UP FM - 22, UP FAMNIT 1, UP PEF - 1, UP VSŽI 2)

Število raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
so odšli na visokošolski
ali raziskovalni zavod v
tujino in niso sodelovali v
pedagoškem procesu v
letu 2010: 18 (UP FHŠ 3, UP FM- 14, UP FTŠ
TURISTICA - 1 )

Število raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki
bodo odšli na visokošolski
ali raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v pedagoškem
procesu v letu 2011: 23
(UP FHŠ - 4, UP FM - 16,
UP FAMNIT - 1, UP PEF 1, UP VSŽI - 1).
UP FM

V letu 2010 je na UP FM
nastal dokument
Internacionalizacija UP
FM, ki vključuje tudi
strategijo
internacionalizacije na
področju raziskovanja, ki
se nanaša predvsem na
sodelovanje v projektih
mednarodnih programov
(7. OP in Programi
vseživljenjskega učenja –
LLP)

Implementacija
dokumenta
Internacionalizacija UP
FM

Realizacija mednarodnih
projektov

Ni finančnih
posledic.

Predstavitev
raziskovalcev UP FM in
pridobitev tujih
strokovnjakov, ki bi
svetovali slovenskim
podjetjem

Lastna sredstva

Nadaljevanje aktivnega
mednarodnega
sodelovanja UP VŠZI v
programu Florence

Sredstva MVZT
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

UP VŠZI
Drugi mednarodni projekti
in aktivnosti –
sodelovanje v
mednarodnih programih

Sodelovanje v 3
mednarodnih programih in
združenji
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
in združenjih v letu 2010:
sodelovanje v 3
programih in združenjih.
Udeležba na
mednarodnih
konferencah, posvetih in
seminarjih (ali z
mednarodno udeležbo) v
letu 2010: udeležba na 19
dogodkih

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev
European Network,
DIETS 2 (Thematic
Network Dietetics) in
Aspher.

Udeležba na 27 dogodkih
(mednarodnih
konferencah, posvetih in
seminarjih), od tega 2
posveta z mednarodno
udeležbo v organizaciji UP
VŠZI

Predvideni viri
financiranja
Lastna sredstva

Aktivna ter pasivna
udeležba na dogodkih
mednarodnega značaja
(mednarodni ali z
mednarodno udeležbo) v
okviru programov
Florence European
Network, DIETS 2
(Thematic Network
Dietetics) in Aspher
Organizacija in izvedba 2
posvetov z mednarodno
udeležbo

UP ZRS
UP ZRS je v okviru
organiziranih
mednarodnih sestankov,
bilateralnih projektov in
drugih izmenjav gostil
številne vrhunske
raziskovalce

Ohranjanje in povečanje
sodelovanja z vrhunskimi
gostujočimi raziskovalci v
okviru raziskovalnega dela
UP ZRS

Okrepitev raziskovalnega
sodelovanja z vrhunskimi
gostujočimi raziskovalci.

Sredstva MVZT
za raziskovalno
dejavnost
Sredstva
ARRS, JAK
Drugi
proračunski viri

UP PINT
Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2010: 11

Število bilateralnih
sodelovanj v letu 2011: 15

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah v letu 2010:
11

Število drugih udeležb na
strokovnih srečanjih in
mednarodnih znanstvenih
konferencah v letu 2011:
20

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev za
predstavljanje
raziskovalnih rezultatov v
mednarodnem prostoru

Sredstva iz
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU
Prejeta
sredstva EU
proračuna,
razpisi mimo
proračuna RS
Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna
dejavnost
Sredstva od
prodaje blaga in
storitev na trgu
(H-Tržna
dejavnost)

Kazalniki za raziskovalno dejavnost
(Kazalniki so prikazani v prilogi 11 (Kazalniki za raziskovalno dejavnost).
UP FHŠ: V okviru Inštituta za medkulturne študije UP FHŠ (IMŠ) deluje ena raziskovalna skupina,
katere raziskovalno delo temelji na interdisciplinarnih raziskavah izhajajočih iz izkušenj neposrednega
okolja, zaznamovanega s stikom različnih kulturnih in naravnih prostorov. Gre za proučevanje
prostorov kulturnega stika Slovenije in Sredozemlja ter njim primerljivih območij na področju
humanističnih in družboslovnih ved. Hkrati pa UP FHŠ tesno sodeluje na raziskovalnem področju z
UP ZRS, s katerim se komplementarno dopolnjujeta, kar prinaša aktivno vključevanje visokošolskih
učiteljev v projekte, ki jih UP ZRS izvaja. Na ta način UP ZRS nudi pomembno osnovo za znanstveni
razvoj vsebin študijskih programov fakultete. Nekateri sodelavci UP FHŠ raziskovalno delujejo tudi na
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inštitutih zunaj UP, npr. na ZRC SAZU, Pedagoškem inštitutu itd. Fakulteta oziroma IMŠ skušata v
svoje raziskovalno delo v čim večji meri vključiti tudi študente UP FHŠ.
UP FM: Kazalniki za leto 2011 kažejo na upad raziskovalne dejavnosti. Nekoliko se bo zmanjšal oz.
bo v primeru pridobitve novih projektov (11 prijavljenih v 2010 je še v evalvaciji) ostal na enaki ravni
obseg raziskovalnega dela v okviru raziskovalnih projektov (temeljnih in aplikativnih), bistveno pa se
bo zmanjšal obseg raziskovalnega dela na projektih ciljno-raziskovalnega programa zaradi zaključka
večine projektov v letu 2010. Pridobljenih je bilo sicer nekaj novih (trije kot nosilci), katerih obseg pa ni
nadomestil zaključenih. Glede na trenutno stanje UP FM načrtuje spremembo organiziranosti
raziskovalne dejavnosti, predvsem v smislu izboljšav postopkov v zvezi z njenim vodenjem in
aktivnejšim pristopom k pridobivanju tržnih projektov ter projektov iz drugih virov (Evropski strukturni
skladi, drugi decentralizirani progami EU).
Število mladih raziskovalcev se bo v začetku leta 2011 zmanjšalo, ena mlada raziskovalka je namreč
predčasno zaprosila za zaključek financiranja, ena pa bo svoj študij zaključila do konca meseca aprila
2011. Meseca oktobra naj bi se zaposlili trije novi mladi raziskovalci.
V letu 2011 bo UP FM organizirala dvanajsto mednarodno znanstveno konferenco MIC 2011
(Management International Conference), ki bo po štirih letih znova v Sloveniji. Pričakujejo ponovno
sodelovanje z UP FTŠ Turistica pri organizaciji konference Management, izobraževanje in turizem, ki
bo tako postala že tretja letna konferenca. UP FM bo organizirala tudi 5. mednarodno konferenco
Moodle.si, ki bo maja v Kopru.
UP PEF: UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z
uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi – šole, vrtci). UP PEF v svojih projektih oblikuje nove,
sodobne koncepte in modele učenja ter poučevanja na vseh področjih: jezik, matematika,
naravoslovje, družboslovje, motorika in umetnost. Na področju nacionalnih programov in projektov bo
UP PEF v letu 2011 nadaljevala z izvajanjem dveh raziskovalnih programov kot partnerica in tekočih
CRP projektov. Med novimi prijavami načrtuje prijavo še enega raziskovalnega programa ter
pridobitev še vsaj enega CRP projekta na javnih razpisih ARRS. V evalvaciji sta dva aplikativna
projekta in en temeljni, prijavljeni v letu 2010. UP PEF izvaja tudi dva projekta v okviru evropskih
strukturnih skladov oziroma iz Evropskega socialnega sklada.
V letu 2010 bo UP PEF organizirala 8. mednarodni znanstveni sestanek Učenje in poučevanje na
temo učni jezik. Prav tako je načrtovana izdaja vsaj dveh znanstvenih monografij (Pismenost na vseh
stopnjah izobraževanja in Inkluzivnost v vzgoji in izobraževanju) oziroma treh (še monografijo o
sistemsko-funkcijskem jezikoslovju) v primeru pridobitve sredstev na javnem razpisu JAK. UP PEF
načrtuje tudi izdajo revije z naslovom Ludus pri založbi Annales UP ZRS. Načrtovan je tudi interni
razpis za univerzitetno in visokošolsko učbeniško gradivo.
UP VŠZI: V letu 2011 se bo šola prijavljala na razpise ARRS ter druge mednarodne razpise na
regionalni ravni in na področju EU ter nadaljevala z delom v okviru že pridobljenih projektov in
programov. UP VŠZI se bo prijavila na javne razpise za sofinanciranje družbenih dejavnosti obalnih
občin, za področje zdravstvene dejavnosti – preventive in kroničnih obolenj, prijavila se bo na razpis
Sklada »Živeti s pristaniščem« Luke Koper, d.d., s projektom organizacije dveh strokovnih posvetov.
Načrtovano je tudi sodelovanje z drugimi uporabniki znanja. Tako bo v letu 2011 v sodelovanju z
regionalnima društvoma Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper in Nova
Gorica pripravila ter izvedla programe izobraževanj na temo etika in zakonodaja v zdravstveni negi.
UP VŠZI pa načrtuje tudi vzpostavitev dolgoročnejših oblik sodelovanja z uporabniki znanja na
področju izvajanja tečajev prve pomoči z uporabo simulacijskega centra UP VŠZI (sodelovanje z
obalnimi območnimi združenji Rdečega križa in z drugimi nosilci izvedbe tečajev prve pomoči s
temeljnimi postopki oživljanja).
V letu 2011 bo šola organizirala in izvedla dva posveta Etika v zdravstveni negi in Prihodnost javnega
zdravja ter strokovno srečanje oz. okroglo mizo na temo kliničnega usposabljanja in mentorstva v
zdravstveni negi.
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4.3

UMETNIŠKA DEJAVNOST

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Vključevanje univerze
v kulturno dogajanje
lokalnega okolja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
APZ UP je izdal svojo
2. zgoščenko, osvojil
zlato plaketo na 21.
slovenskem
zborovskem
tekmovanju Naša
pesem v Mariboru,
izvedel koncertno
turnejo po Nizozemski
V sodelovanju z MOK
izvedba dogodka Moje
Mesto je svet
Sodelovanje na
dogodku KŠOK
Oživela ulica

Aktivnosti APZ UP:
izvedeni koncerti,
sodelovanje na
slovenskem
zborovskem
tekmovanju Naša
pesem v Mariboru,
udeležba na reviji
Primorska poje,
izvedba koncertne
turneje

Aktivnosti APZ UP:
sodelovanje na
prireditvah UP in članic
UP, sodelovanje z
akademskima
zboroma UL in UM,
udeležba na
zborovskih revijah,
tekmovanjih pevskih
zborov in turnejah

V sodelovanju z MOK
izvedba dogodka Moje
Mesto je svet

Prihodki od
sodelovanja z
gospodarstvom
Občinski proračunski
viri (razpisi MOK)
Drugi viri

Nadaljevanje
uspešnega
sodelovanja z MOK in
KŠOK na področju
umetnosti

Sodelovanje na
dogodku KŠOK
Oživela ulica
UP FHŠ
V sodelovanju z MOK
izvedena 2 dogodka
(Moje Mesto je svet v
organizaciji rektorat
UP in turistične
animacije Štorje od
murja in marinajov)

Izvedba 3 dogodkov v
sodelovanju z MOK
(Koprčani se
predstavijo, Moje
Mesto je svet,
turistične animacije
Štorje od murja in
marinajov)

Nadaljevanje
sodelovanja z MOK,
lokalnimi skupnostmi,
osnovnimi in srednjimi
šolami, identifikacija
ostalih turističnih
potreb MOK in
predlogi za nove oblike
sodelovanja

Občinski proračunski
viri (razpisi MOK)

UP PEF
Sodelovanje študentov
UP PEF v
Akademskem
pevskem zboru
Univerze na
Primorskem v 2010: 5
študentov
Likovne razstave
študentov UP PEF v
prostorih UP v 2010: 3
razstave
Likovne razstave
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev UP PEF
in drugih v prostorih
UP v 2010 ni bilo
razstav

Priprava kulturnoumetniškega programa
prireditev za širšo
javnost

Sodelovanje študentov
UP PEF v APZ UP: 8
študentov

Motiviranje študentov
za sodelovanje v
pevskem zboru

Likovne razstave
študentov UP PEF v
prostorih UP: 3
razstave

Vključitev študentov, ki
si želijo razstavljati
svoja dela,
organizacija razstave
(glasbena točka,
postavitev razstave,
vabila, plakat...),
priprava primernega
prostora, nabava
materiala za postavitev
razstave

Likovne razstave
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev UP PEF
in drugih v prostorih
UP: 1 razstava

Ni finančnih posledic
MVZT – A - Študijska
dejavnost – AI 4
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AII 4

Organizacija razstav
ob določenih dogodkih
UP oziroma UP PEF,
priprava primernega
prostora, material za
postavitev razstave
UP REKTORAT

Gostovanje 5 likovnih
in fotografskih razstav
na UP

Mesečno gostovanje
likovnih in fotografskih
razstav

Vključitev
posameznikov in
skupin med
zaposlenimi, strokovno
javnostjo in drugimi, ki
si želijo razstavljati

Prihodki od
sodelovanja z
gospodarstvom in
drugimi uporabniki
znanja (npr. sredstva
razstavljavcev)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Sodelovanje in
povezovanje z drugimi
organizatorji
umetniškega programa
(članice UP, ki to
izvajajo, Gledališče
Koper, Glasbena šola
Koper, galerije,
kulturna društva ipd.)

Predvideni viri
financiranja
Občinski proračunski
viri (razpisi MOK)
Drugi viri
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Povabilo k sodelovanju
galeristom,
akademskim slikarjem
in drugim avtorjem k
sodelovanju za
postavitev razstav na
UP
UP FHŠ
Organizirani Dnevi
humanistike v
novembru 2010 in
drugi dogodki v
organizaciji
posameznih študentov
ali društva H-UM

Organizirani Dnevi
humanistike in drugi
dogodki v organizaciji
posameznih študentov
ali društva H-UM

Sodelovanje s študenti
in kulturnimi društvi za
organizacijo dogodka

Ni finančnih posledic

UP PEF
Lutkovna predstava za
otroke v 2010 ni bilo
predstav
Pravljične urice ob
dnevu knjige v 2010:
1 prireditev
Glasbena pravljica za
otroke v 2010: 30
uprizoritev
Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji
pevskih zborov
Primorska poje 2010.

Lutkovna predstava za
otroke: 1 izvedba
Pravljične urice: 1
prireditev
Glasbena pravljica za
otroke: 30 uprizoritev
Sodelovanje pevskega
zbora UP PEF na reviji
pevskih zborov
Primorska poje: 1
izvedba.
Pripovedovanje
pravljic: 5 izvedb.

Najem prostora, nakup
materiala za izdelavo
lutk, strokovna pomoč
pri tehnologiji
Sodelovanje s
knjigarnama Libris in
Dom knjige, z
Društvom prijateljev
mladine Koper

Ni finančnih posledic
MVZT – A - Študijska
dejavnost – AI 4
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AII 4

Prijava na razpis za
sodelovanje na reviji;
prevoz študentk na
kraj dogodka

Pripovedovanje
pravljic v Pionirskem
oddelku Osrednje
knjižnice Srečka
Vilharja Koper v 2010:
5 izvedb.

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

Vzpostavitev
sodelovanja s
kulturnimi ustanovami;
sodelovanje z likovniki
in glasbeniki

Sodelovanje z
Osrednjo knjižnico
Srečka Vilharja v
Kopru
REKTORAT UP

Izvedeni likovna in
fotografska razstava
ter razstava mode.

Postavitev mesečnih
razstav.
Izvedba vsaj 2
glasbenih prireditev.

Vključitev in
sodelovanje
posameznikov ter
skupin med študenti,
zaposlenimi, strokovno
javnostjo, kulturnimi
društvi in drugimi, ki si
želijo razstavljati

Ni finančnih posledic.

Organizacija glasbenih
in drugih prireditev na
UP v sodelovanju s
članicami UP, z
Glasbeno šolo Koper,
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

osnovnimi in srednjimi
šolami, Društvom
prijateljev mladine,
knjižnicami,
knjigarnami in drugimi
zunanjimi partnerji
UP FHŠ
V letu 2010 je bilo
izvedenih 8 glasbenih
nastopov, 6 okroglih
miz in predavanj, 1
filmski večer in 5
drugih projektov

Izvedba 8 glasbenih
nastopov, 6 okroglih
miz in predavanj, 3
filmskih večerov in 4
drugih projektov

Spodbujanje študentov
in sodelovanje s
kulturnimi društvi pri
postavitvi likovnih
razstav, glasbenih
nastopov, literarnih
večerov v organizaciji
posameznih študentov
ali društva H-UM

Ni finančnih posledic

UP PEF
Govorni nastopi: recital
o sodobni slovenski
pesnici v 2010: 2
izvedbi
Koncert pevskega
zbora UP PEF v 2010:
2 izvedbi
Likovne razstave
študentov UP PEF v
prostorih UP v 2010: 3
razstave
Likovne razstave
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev UP PEF
in drugih v prostorih
UP v 2010 ni bilo
razstav
Glasbeni nastop:
Glasba za otroke v
2010: 2 izvedbi
Predstavitvena
stojnica UP PEF (načrt
in izvedba) v 2010 ni
bilo izvedb

Govorni nastopi: recital
o sodobni slovenski
pesnici: 3 izvedbe
Koncert pevskega
zbora UP PEF: 2
izvedbi
Likovne razstave
študentov UP PEF v
prostorih UP: 3
razstave
Likovne razstave
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev UP PEF
in drugih v prostorih
UP: 1 razstava
Glasbeni nastop:
Glasba za otroke: 2
izvedbi
Predstavitvena
stojnica UP PEF (načrt
in izvedba): 1 izvedba.

Vzpostavitev
sodelovanja z likovniki
in glasbeniki ter
obveščanje javnosti o
dogodkih
Vključitev študentov, ki
si želijo razstavljati.
Organizacija razstave
(glasbena točka,
postavitev razstave,
vabila, plakat...)

MVZT – A - Študijska
dejavnost – AI 4
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AII 4

Priprava primernega
prostora, material za
postavitev razstave,
organizacija razstav ob
dogodkih UP oziroma
UP PEF
Priprava primernega
prostora; sodelovanje
z vrtci
Sestava skupine, ki
projektirala podobo
stojnice,
promocijskega
gradiva, izvedbe
stojnice – plakata,
vsebine gradiv,
postavitve in grafične
oblike, razstave,
glasbene točke

Opomba: UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP VSŽI, UP ZRS, UP PINT in UP ŠD umetniške
dejavnosti ne izvajajo. 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. Na svoje prireditve tradicionalno vabi Akademski zbor UP in učence Glasbene šole
Koper.
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4.4
4.4.1

MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH
Programi mobilnosti

Dolgoročni cilj 1: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Izboljšati organizacijo
in kakovost dela na
področju mednarodnih
izmenjav (študentov in
učiteljev)

Izboljšati organizacijo
in kakovost dela na
področju mednarodnih
izmenjav (študentov in
učiteljev)

Študijski program 2.
stopnje v angleškem
jeziku
Študijski program za
pridobitev
dvojne
diplome

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

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Institucionalni
koordinator Erasmus
mobilnosti na rektoratu
UP in koordinatorji na
članicah

Vzpostavljeno skupno
upravljanje
mednarodne
mobilnosti na ravni UP
(CMS UP)

Vzpostavitev CMS UP
in kadrovska
prerazporeditev

Ni finančnih posledic

UP FAMNIT
Študentski
informacijski sistem za
študente in učitelje
dostopen le v
slovenskem jeziku
(navodila, meniji ipd.

Študentski
informacijski sistem za
študente in učitelje
dostopen tudi v
angleški različici
(navodila, meniji ipd.)

Nadgradnja
obstoječega sistema
SIŠ za prikaz menijev
v angleškem jeziku.

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)

Prevod navodil za
uporabo ŠIS za
študente in učitelje v
angleški jezik

UP FM
Študijski program 2.
stopnje v angleškem
jeziku (2010): 0

Študijski program 2.
stopnje v angleškem
jeziku (2011): 1

Priprava študijskega
programa v
angleškem jeziku
UP FM

Proračun RS, lastna in
druga sredstva

Število študijskih
programov fakultete
za pridobitev dvojne
diplome: 0

Število študijskih
Dogovor s partnersko
programov fakultete
institucijo in izvedba
programa.
za pridobitev dvojne
diplome: 1
UP VSŽI

Evropski programi,
proračun RS, lastna
sredstva

Zagotoviti kakovost
izvajanja
podiplomskega
študijskega programa
Zdravstvena nega: v
letu 2010 sta dve tuji
predavateljici izvedli
(svoja) predmeta v
angleškem jeziku

Zagotoviti kakovost
izvajanja
podiplomskega
študijskega programa.

Izvedba dveh
predmetov
podiplomskega
študijskega programa.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Zdravstvena nega z
izvedbo dveh (2)
predmetov v
angleškem jeziku

Zdravstvena nega v
angleškem jeziku

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Elektronizacija,
informatizacija dela na
področju mednarodne
mobilnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, ČLANICE UP
Ni vzpostavljena
informacijska podpora
za spremljanje
mednarodne
mobilnosti

Vzpostavitev
informacijske podpore
za spremljanje
mednarodne
mobilnosti v okviru
skupnega upravljanja
mednarodne
mobilnosti na ravni
UP (CMS UP)

Izdelava programa za
vodenje evidenc
mednarodne
mobilnosti (v
sodelovanju s
Sektorjem za
informatiko)

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU)
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Zagotoviti podporno
službo in infrastrukturo za
uresničevanje ciljev in
nalog na področju
mednarodnega
sodelovanja

UP FAMNIT
Fakulteta nima
strokovne službe za
področje
mednarodnega
sodelovanja in
mobilnosti

Vzpostavitev ustrezne
službe za področje
mednarodnega
sodelovanja in
zaposlitev
strokovnega
sodelavca za
področje
mednarodnega
sodelovanja in
mobilnosti

Izvedba razpisa za
zaposlitev
strokovnega
sodelavca na
področju
mednarodnega
sodelovanja in
mobilnosti.

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi viri

Izvedba postopkov za
zaposlitev

UP FTŠ Turistica
Sestanki za
zagotavljanje
ustreznega kadra in
infrastrukture.

V letu 2011 zagotoviti
ustrezen kader in
infrastrukturo

Zaposliti kadre in
nakup ustrezne
infrastrukture

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU.
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU).

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati mednarodno
mobilnost kadra in
študentov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Število incoming
študentov,
2009/2010:101
Število outgoing
študentov, 2009/2010:
47
Število mobilnih
profesorjev outgoing,
2009/2010: 28
Število incoming
profesorjev,
2009/2010: 33
Število incoming
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
2009/2010: 16
Število outgoing
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
2009/2010: 5

Povečanje mobilnosti
študentov za 20%

Izvedba vsaj dveh
informativnih dogodkov

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 20%

Distribucija
predstavitvenih brošur
UP

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev
za 20%

Predstavitev
programov na spletni
strani EU

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU

Udeležba na
seminarjih, delavnicah
in konferencah v
organizaciji CMEPIUSa
Udeležba na letni
konferenci Erasmus
koordinatorjev
ERACOM
Udeležba na letni
konferenci EAIE
Sodelovanje na sejmu
Best 3 na Dunaju
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Izveden interni razpis
ter prijava na
nacionalni razpis
programa VŽU
Erasmus za študijske
izmenjave in praktično
usposabljanje
študentov ter mobilnost
učiteljev in
nepedagoškega kadra
v letu 2010

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

Prijavljen projekt za
dotacije za študijsko
leto 2010/11na razpis
EC

Prijavljen projekta za
dotacije za študijsko
leto 2011/12 na razpis
EC

Sodelovanje 4 članic
UP v programu
CEEPUS v letu 2010

Povečati število članic
UP, ki sodelujejo v
programu CEEPUS v
letu 2011

Pripravljen pregled
razpoložljivih mest za
izmenjavo študentov in
zaposlenih UP po
partnerskih
inštitucijah.Izveden
izbor kandidatov za
izmenjave in prijava na
nacionalni razpis
Priprava izračuna
mesečne Erasmus
štipendije za študente
in dotacije za
zaposlene
Razdelitev prejetih
sredstev ERASMUS
Podpora članicam UP
pri povečevanju
obsega njihovega
sodelovanja v
programih
mednarodne
mobilnosti
mentorstvo,
izobraževanje,
svetovanje in vodenje
sodelavcev na
članicah, ki so
zadolženi za izvajanje
mednarodne
mobilnosti

Neenaki namestitveni
pogoji za tuje študente
na slovenskih
univerzah

Enaki namestitveni
pogoji za vse tuje
študente na slovenskih
univerzah

Koordinacija nastanitev
tujih študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev

Zagotovitev 175
potrebnih ležišč za tuje
študente in profesorje
za študijsko leto
2010/2011

Zagotovitev potrebnih
ležišč skladno s
povečanjem incoming
študentov in
profesorjev za 20% v
študijskem letu
2011/2012

Zagotavljanje
nastanitvenih
zmogljivosti, ki bodo
zagotovile ustrezno
bivanje tujih študentov
v času izmenjave - v
sodelovanju z UP ŠD
Izdelava predloga za
izenačitev
namestitvenih pogojev
za vse tuje študente na
slovenskih univerzah

Zanemarljiv pretok
študentov med UP in
univerzami iz Srbije

Več izmenjav
študentov med UP in
univerzami iz Srbije

Podpis protokola med
Slovenijo in Srbijo, ki
bo omogočal vzajemno
oprostitev šolnin.
(MVZT)
Izvedba promocijskega
Dneva UP na Univerzi
Megatrend (Srbija)

UP FHŠ
EILC tečaji: 2 (45
udeležencev)

EILC tečaji: 2 (45
udeležencev)

Uspešna organizacija
in izpeljava dveh
Erasmus intenzivnih
jezikovnih tečajev
slovenščine ter
uspešna prijava za
organizacijo naprej

Drugi viri
Ostala sredstva iz
proračuna EU

Stran 117

37 tujih študentovudeležencev poletne
šole META
humanistika v
organizaciji UP FHŠ

37 udeležencev
mednarodne poletne
šole (incoming v letu
2011)
5 študentov UP FHŠ
Erasmus IP poletna
šola v Grčiji v letu 2011

Nadaljevanje
pedagoških in
administrativnih
izmenjav v okviru
programa Erasmus,
Erasmus IP in
CEEPUS.

Proračun RS – MVZT
(CEEPUS)

UP FM
Število dogodkov
fakultete za povečanje
mobilnosti v letu 2010:
1 (organizacija
mednarodnega tedna)

Število dogodkov
fakultete za povečanje
mobilnosti: 1

Vključitev v program
izmenjav v okviru
programa Erasmus,
Ceepus in drugih
programov; povečanje
promocije izmenjav

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU. Prejeta sredstva
EU proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU
Lastna sredstva

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA , UP VSŽI
Število študentov UP,
ki opravljajo del študija
v tujini (kratkoročna
Število izmenjav
zaposlenih, ki
sodelujejo v
pedagoškem procesu v
tujini v letu 2010: 29
(UP FHŠ:10, UP FM:7,
UP FAMNIT:0, UP
PEF:6, UP FTŠ
Turistica:4, UP VSŽI:2)

Število študentov UP,
ki opravljajo del študija
v tujini (kratkoročna
Število izmenjav
zaposlenih, ki
sodelujejo v
pedagoškem procesu v
tujini v letu 2011: 40
(UP FHŠ:12, UP FM:
4, UP FAMNIT: 2, UP
PEF: 8 UP FTŠ
Turistica: 7, UP VSŽI:
7)

Število izmenjav
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
v letu 2010, ki ne
sodelujejo v
pedagoškem procesu v
tujini:18

Število izmenjav
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
v letu 2011, ki ne
sodelujejo v
pedagoškem procesu v
tujini: 21

(UP FHŠ: 3, UP FM:
14, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
Turistica:1)

(UP FHŠ:1, UP FM:
12, UP FAMNIT: 2, UP
PEF:1, UP FTŠ
Turistica:1)

Število tujih študentov,
ki opravijo del študija
na UP: 132 (UP
FHŠ:28, UP FM:70,
UP FAMNIT:3, UP
PEF: 8, UP FTŠ
Turistica: 21, UP
VSŽI: 2)

Število tujih študentov,
ki bodo opravili del
študija na UP: 140 (UP
FHŠ: 23, UP FM: 65,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 10, UP FTŠ
Turistica: 35, UP VSŽI:
2)

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo v
pedagoškem procesu
na UP v letu 2010: 54
(UP FHŠ:14, UP
FM:13, UP FAMNIT:9,
UP PEF: 7, UP FTŠ
Turistica: 7, UP VSŽI:
4)

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev,
ki sodelujejo v
pedagoškem procesu
na UP v letu 2011: 64
(UP FHŠ:20, UP
FM:16, UP
FAMNIT:12, UP
PEF:10, UP FTŠ
Turistica:11, UP
VSŽI:4)

Nadaljevanje
pedagoških in
administrativnih
izmenjav v okviru
programa Erasmus,
Erasmus IP in
CEEPUS.
Prijava na programe za
pridobitev finančnih
sredstev, vključitev v
program izmenjav v
okviru programa
Erasmus, Ceepus in
drugih programov;
podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave.

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU)

Promocija programa
Erasmus med študenti
učitelji in
nepedagoškimi delavci
Obojestranska izvedba
postopkov za
izmenjavo študentov
Objava ter sprotno
ažuriranje seznama
predmetov, ki so za
tuje študente na voljo v
angleškem jeziku
Nadgraditi sistem
priznavanja
izobraževanja in
poučevanja
Posodobitev spletne
strani z uporabnimi
informacijami za
študente, ki želijo na
izmenjavo
Izmenjave v okviru
projekta EU – Kanada
na UP FHŠ

Stran 118

Razširitev mreže
partnerjev v tujini

Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
v letu 2010, ki ne
sodelujejo v
pedagoškem procesu
in pridejo na UP:24

Število igostojočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
v letu 2011, ki ne
sodelujejo v
pedagoškem procesu
in pridejo na UP: 20

(UP FHŠ: 3 UP FM:
20, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
Turistica: 1)

(UP FHŠ:3, UP FM:
15, UP FAMNIT: 1, UP
PEF:1, UP FTŠ
Turistica: 0)

Vključitev UP VSŽI v
program izmenjav v
okviru programa
Erasmus in DIETS 2
ter HAEIP 2011.

UP REKTORAT
V letu 2010 je veljavnih
214 ERASMUS
bilateralnih
sporazumov, v katere
so vključene članice
UP

Povečanje števila
bilateralnih
sporazumov za 10%

Udeležba na
mednarodnih
konferencah
Mobilnost sodelavcev
na tujih univerzah, s
katerimi še ni sklenjen
sporazum.
Pripravljalni obiski
Poizvedba o možnostih
sklenitve sporazumov
s tujimi univerzami, ki
izvajajo sorodne
študijske programe.

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP,
bilaterale in drugi
projekti EU)
Ni finančnih posledic.

Povečati število
obstoječih Erasmus
bilateralnih pogodb,
razširiti število
partnerskih univerz v
okviru obstoječih
CEEPUS-mrež
UP FM
Število mednarodnih
združenjih, v katerih so
včlanjeni: 1

Število mednarodnih
združenjih, v katerih so
včlanjeni: 3

Sklepanje novih
krovnih sporazumov

Število mednarodnih
akreditacij: 0

Število mednarodnih
akreditacij: 1

Pridobitev mednarodne
akreditacije

Število novih
partnerjev za
opravljanje praks v
tujini (2010): 1

Število novih
partnerjev za
opravljanje praks v
tujini (2011): 2

Vzpostaviti mrežo
partnerjev v tujini, kjer
bi študenti lahko
opravljali strokovno
prakso

Včlanitev v
mednarodna združenja

Evropski programi
Lastna sredstva

UP VŠZI
Vključenost v
mednarodne mreže:
Florence Network,
DIETS in ASPHER ter
v mrežo v okviru
projekta HAE IP v letu
2010

Navezati tri (3) nove
stike (oz. skleniti tri
sporazume) s
sorodnimi institucijami
preko mrež Florence
Network, DIETS in
ASPHER ter v okviru
projekta HAE IP 2011

Podpis novih
bilateralnih
sporazumov v okviru
programov Erasmus in
drugih programov
Izboljšati kakovost
storitev in

Ni finančnih posledic
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU)
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V letu 2010 je UP VŠZI
podpisala štiri (4) nove
sporazume o
medsebojnem
sodelovanju – 2 z
visokošolskimi
institucijami s področja
držav bivše Jugoslavije
(KC3 2010 4)

Navezati nove stike s
partnerskimi
institucijami iz držav s
področja
nekdanjeJugoslavije
(KC 3 20104) .

administracije
mednarodne
mobilnosti.

UP PINT
Izvajanje 5 evropskih
projektov.

Pridobitev dodatnih 5
evropskih projektov v
letu 2011

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih in ustrezno
motiviranje ter
omogočanje pogojev
za prijavo novih
projektov in ustrezno
izvajanje obstoječih
projektov
Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih in ustrezno
motiviranje ter
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov v
mednarodnem
prostoru

Uveljaviti se kot
priznan akter
mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

ARRS, TIA, JAPTI,
JAK (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost)
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

UP REKTORAT
Ni vzpostavljenega
sistema štipendiranja
tujih študentov.

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih
študentov.

V sodelovanju s
Sektorjem za pravne
zadeve UP določiti
pravno formalne
pogoje za ustanovitev
sklada oz. za vključitev
v obstoječi Štipendijski
sklad UP

Ni finančnih poledic

Nabor informacij o
možnostih
štipendiranja tujih
študentov
Seznanitev partnerskih
univerz z zbranimi
informacijami
Sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih
študentov s
partnerskimi
univerzami
Aktiviranje
meduniverzitetnih
organizacij (AlpeJadran, EUA, Unimed,
Jadransko-Jonska,
Podonavska, EMUNI)
in meduniverzitetne
sporazume
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V letu 2010 ni bilo
vzpostavljenih
mednarodnih študijskih
programov.

V letu 2011 oblikovati
in akreditirati 2
mednarodna študijska
programa.

Iskanje možnosti
sooblikovanja
mednarodnih študijskih
programov z EMUNI.

Izvajalo se je 12
programov mobilnosti
(CEEPUS, ERASMUS,
Norveški finančni
mehanizem in 9
izmenjav v okviru
bilateralnih
sporazumov)

Povečanje programov
mobilnosti za 10%

Prednostna usmeritev
v oblikovanje skupnih
dejavnosti (projektov,
programov) s tujimi
univerzami s
čezmejnega in širšega
alpsko-jadranskega
območja.
Izboljšati spremljanje
izvajanja sporazumov
in programov
sodelovanja s tujimi
univerzami

Neusklajena
mednarodna ponudba
UP in članic UP

Okrepljena in
usklajena mednarodna
ponudba UP in članic
UP

Promovirati
poznavanje obstoječih
sporazumov in
programov
sodelovanja med
visokošolskimi učitelji,
raziskovalci in
strokovnimi sodelavci
UP kot priložnosti za
njihovo mednarodno
delovanje in stike
Časovno uskladiti in
koordinirano izvajati ter
promovirati gostovanja
tujih predavateljev na
UP (npr. v obliki
»International week«)
ter poletnih šol članic
UP
Na sejmih UP vključiti
predstavitev
mednarodne
dejavnosti UP in
povabiti predstavnike
tujih univerz in
študentskih organizacij

UP FTŠ TURISTICA
Vzpostavljanje stikov v
letu 2010

Promocija fakultete in
študijskih programov

Vzpostaviti delovanje
mednarodnega centra
UP

Promovirati UP VŠZI z
namenom povečanja

Sodelovanje na
konferencah,
seminarjih, sejmih,
projektih alpskojadranskega področja:
ni plana udeležbe in
tega številčno ne
moremo opredeliti

Pridobivanje projektov
s partnerji z alpskosredozemskega
področja

Evropski programi in
skladi

UP FAMNIT
Promocijski material v
angleškem jeziku.

Pripravljen in
distribuiran promocijski
material v angleškem
jeziku

Priprava, prevod in
distribucija
promocijskih
materialov

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
Drugi viri

UP FTŠ TURISTICA
Pobude s strani članic
o mednarodnem centru
UP

Koordinacijski
sestanek na temo
vzpostavitve
mednarodnega centra
UP

Zagotoviti stopnjo
samofinanciranja
mednarodnega centra
UP in določitev št.
pridobivanja projektov

Ni finančnih posledic.

UP VŠZI
Promovirati UP VŠZI z

Izvedba aktivnosti

Posodobitev strani UP

Lastna sredstva
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mobilnosti

namenom povečanja
mobilnosti študentov,
pedagoškega in
nepedagoškega
osebja; v letu 2010 so
na spletni strani šole v
ta namen posodobili
besedilo v angleškem
jeziku, ki je sedaj
bistveno bolj
informativna tudi za
tujce.

potrebnih za promocijo
UP VŠZI na način, da
ta prispeva k večji
mobilnosti študentov,
pedagoškega in
nepedagoškega osebja

VŠZI, tiskanje
informativne zgibanke
o UP VŠZI v
angleškem jeziku

UP FHŠ: Mednarodna mobilnost študentov in osebja je v letu 2010 potekala v okviru programov
Erasmus, Norveški finančni mehanizem (NFM), Erasmus Intensive Language Course (EILC) in
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies):
• Erasmus: v letu 2010 je 18 študentov UP FHŠ opravilo del študijskih obveznosti (študij, praksa) v
tujini, 16 tujih študentov pa na UP FHŠ. V letu 2011 je načrtovano rahlo povečanje števila
študentske mobilnosti v obe smeri, in sicer 22 študentov UP FHŠ in 18 tujih študentov. Izmenjav v
tujini se je udeležilo skupaj 11 zaposlenih, in sicer 10 predavateljev UP FHŠ in en strokovni
sodelavec. UP FHŠ je gostila 14 predavateljev in 3 strokovne sodelavce (skupaj 17 oseb). V letu
2011 je načrtovana enaka realizacija mobilnosti osebja;
• EILC: v letu 2010 se je izmenjave udeležilo 45 tujih študentov (2 izvedbena termina), vsaj enako
število udeležencev pa je načrtovanih tudi v letu 2011;
• CEEPUS: v letu 2010 je en (1) študent opravil del študijskih obveznosti v tujini (študij), 6 tujih
študentov pa na UP FHŠ. V letu 2011 je načrtovano bolj uravnoteženo število mobilnosti: vsaj 3
študenti UP FHŠ naj bi šli na izmenjave v tujino, in vsaj 3 tuji študenti bodi prišli na UP FHŠ.
Izmenjav osebja v letu 2010 ni bilo, v letu 2011 pa so načrtovane izmenjave v obe smeri ter
gostovanje enega pedagoškega sodelavca na Poletni šoli CEEPUS v Zagrebu meseca septembra;
• NFM: v letu 2010 sta se 2 študenta UP FHŠ udeležila izmenjave za študij na Islandiji in na
Norveškem, prav tako je bilo realiziranih 5 izmenjav (3 predavatelji, 2 strokovna sodelavca). Nove
izmenjave v letu 2011 niso načrtovane zaradi zaključka projekta.
V okviru projekta EU-Kanada Varovanje manjšinskih pravic v različnih državah, študij učinkovitih
prijemov kriznega managementa se je v letu 2010 izmenjave udeležilo 6 tujih študentov, 2 študenta
UP FHŠ sta opravila del študijskih obveznosti v Kanadi. Projekt je bil podaljšan v leto 2011, zaradi
česar bosta še 2 študenta UP FHŠ v okviru doktorskega študija opravila del študijskih obveznosti na
Univerzi Manitoba v Kanadi.
Tuji predavatelji na UP FHŠ gostujejo tudi na podiplomskih programih izven programov mobilnosti. Za
leto 2011 je na podiplomskih programih načrtovanih 7 gostujočih tujih predavateljev.
Na poletni šoli v okviru IP Erasmusa je bila v letu 2010 izvedena mednarodna poletna šola METAhumanistika, ki se je je udeležilo 37 tujih študentov, enako število tujih študentov pa se pričakuje tudi v
okviru META 2011. V letu 2011 je načrtovana tudi izvedba Mednarodne poletne šole v Grčiji
(University of Western Macedonia) Natural Language Processing Techniques, Aplications and
Challenges, ki se je bo udeležilo 5 študentov in 2 predavatelja UP FHŠ.
UP FM: V okviru programa Erasmus v študijskem letu 2010/11 opravlja del študijskih obveznosti na
UP FM 22 tujih študentov. V drugem semestru 2010/2011 se pričakuje 48 študentov preko programa
Erasmus ter enega študenta preko programa CEEPUS (mreži Amadeus in Applied Economics and
Management), vendar se končno število lahko še spremeni. V CEEPUS mrežo Applied Economics
and Management se je UP FM vključil leta 2010, zato so se prve izmenjave začele v študijskem letu
2010/11. Z namenom okrepitve sodelovanja in izmenjav z balkanskimi državami in drugimi
srednjeevropskimi državami si želi vključitve tudi v druge CEEPUS mreže. V letu 2011 bo 19
študentov UP FM opravljalo del študijskih obveznosti v tujini, od tega 18 preko programa Erasmus in 1
preko programa CEEPUS. Število študentov se lahko še spremeni, saj so upoštevani študenti za
študijsko leto 2010/11. Za izmenjave zaposlenih v letu 2011 še ni podatka, potekale pa bodo preko
programa Erasmus in CEEPUS. V letu 2010 so bile izvedene tudi izmenjave zaposlenih v okviru
Norveškega finančnega mehanizma.
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UP PEF: UP PEF bo v letu 2011 okrepila mednarodno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo.
Povečala bo mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v okviru programov
Vseživljenjsko učenje – Erasmus in CEEPUS. Leta 2011 namerava okrepiti tudi sodelovanje s
sorodnimi fakultetami, predvsem v Italiji, Albaniji, Bosni, na Poljskem, Češkem in Portugalskem, s
katerimi se sklepajo novi bilateralni sporazumi za izmenjave. Načrtuje se, da bi na tuji partnerski
univerzi 12 študentov UP PEF opravilo del študijskih obveznosti v okviru programa Erasmus ter prihod
10 tujih študentov, ki naj bi opravili del svojih obveznosti na UP PEF. Na UP PEF je v študijskem letu
2010/2011 vpisanih 14 tujih študentov. Gre predvsem za državljane Italije in držav bivše Jugoslavije.
Načrtovana je mobilnost 15 visokošolskih učiteljev, ki naj bi sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini
kot gostujoči profesorji v letu 2011/2012, na UP PEF pa naj bi prišlo 10 tujih visokošolskih učiteljev.
UP FTŠ TURISTICA: V letu 2011 bo fakulteta sledila trendu vključevanja v mednarodno
izobraževalno in znanstveno raziskovalno ter razvojno svetovalno sfero, razširila povezovanje z
visokošolskimi institucijami s področja turizma v Evropi in ZDA ter predvsem s področja srednje,
vzhodne in jugovzhodne Evrope pri razvoju skupnih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih
programov ter pri razvoju drugih oblik sodelovanja (izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov,
priprava skupnih razvojnih projektov,…). Nadaljevalo se bo z izvajanje prenovljenih programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa LLP (Program
Vseživljenjsko učenje). V letu 2011 bo organiziranih več študijskih obiskov, povečan bo prihod tujih
študentov ter gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz, izvedena bo poletna šola v okviru
programa Erasmus. Cilj je spodbuditev domačih predavateljev in zaposlenih k večji mednarodni
mobilnosti, na področju vključevanja domačih študentov pa nadaljevanje uspešnega trenda rasti
študijske mobilnosti ter prakse v tujini.
V mednarodnih programih mobilnosti študentov, znanstveno raziskovalnih delavcev, profesorjev in
nepedagoškega osebja ERASMUS SOCRATES ter programa ERASMUS PRAKSE (opravljanje
prakse študentov v organizacijah v tujini) bo UP FTŠ Turistica še naprej aktivno sodelovala in se
redno prijavljala na obstoječe razpise za organizacijo mobilnosti in študijskih obiskov. V letu 2011 je
cilj še bolj poglobljeno sodelovanje v mednarodnem programu CEEPUS. V okviru programa Erasmus
je v študijskem letu 2010/11 načrtovana izmenjava 38 študentov (študij in praksa) in 10 izmenjav
pedagoškega in administrativnega osebja. V okviru programa CEEPUS se bodo v študijskem letu
2010/11 izmenjave udeležili 3 študenti in en zaposlen. V okviru Erasmus IP programa (IP Winter
University) je sodelovalo 38 študentov in 6 profesorjev. V študijskem letu 2010/11 bo izpeljana poletna
šola, kjer je pričakovana udeležba 40 študentov in 10 profesorjev. UP FTŠ Turistica se bo v letu 2011
prijavila tudi na razpis Leonardo da Vinci (mobilnost in inovacije).
UP VŠZI: V okviru programa Erasmus VŽU bo izpeljanih 6 mobilnosti študentov z namenom
praktičnega usposabljanja ter 3 mobilnosti pedagoškega osebja z namenom poučevanja. Načrtovana
mobilnost nepedagoškega osebja z namenom usposabljanja ne bo izpeljana, saj se zaradi omejenega
števila razpoložljivih mobilnosti za celotno UP (3 prosta mesta) nihče ni prijavil. V okviru projekta
DIETS 2 bodo izpeljane 3 mobilnosti pedagoškega osebja. V okviru projekta Erasmus HAE IP 2011
bodo izpeljane 4 krajše (dvotedenske) mobilnosti študentov z namenom študija in ena mobilnost
pedagoškega osebja.
UP PINT: Mobilnost raziskovalcev poteka predvsem v okviru projektov mednarodnega znanstvenega
sodelovanja, ki so financirani s strani ARRS. UP PINT trenutno izvaja 5 bilateralnih projektov (z ZDA,
Rusijo, Kitajsko in Dansko). V ocenjevanju je trenutno še 5 bilateralnih projektov (z Madžarsko,
Slovaško, Italijo, Belgijo, Korejo). Raziskovalci sodelujejo tudi v strokovnih poletnih šolah. V letu 2011
bo UP PINT skupaj z UP FAMNIT organiziral poletno šolo Algebraic Graph Theory Summer School
2011 in 7th Slovenian International Conference on Graph Theory, 2011.
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4.4.2

Evropski in drugi mednarodni projekti

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati število
prijavljenih projektov
članice na
mednarodne
znanstvenoraziskovalne razpise

Večja prepoznavnost
raziskovalnih
dosežkov UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA , UP VSŽI, UP ZRS, UP PINT
Število drugih
mednarodnih projektov
v okviru EU v letu
2010: 39 (UP FHŠ: 9,
UP FM: 8, UP FTŠ
Turistica: 1, UP
FAMNIT: 0, UP FTŠ
Turistica: 1, UP VSŽI:
2, UP ZRS: 14, UP
PINT: 4)

Število drugih
mednarodnih projektov
v okviru EU v letu
2011: 85 (UP FHŠ:12,
UP FM: 10 UP
FAMNIT: 1,UP PEF: 1,
UP FTŠ Turistica: 3,
UP VSŽI: 3, UP ZRS:
51, UP PINT: 7)

Število prijav na
mednarodne razpise
(7.OP, LLL, drugi v
letu 2010: 64 (UP
FHŠ: 4, UP FM:7, UP
PEF:1, UP FTŠ
Turistica: 4, UP
VSŽI:2, UP ZRS:42,
UP PINT: 4).

Število prijav na
mednarodne razpise v
letu 2011: 44 UP FHŠ:
6, UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:3,
UP FTŠ Turistica:2:
UP ZRS: 12, UP PINT:
15)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v
letu 2010: 6 (UP FHŠ:
1, UP FM: 2 UP
FAMNIT: 0, FTŠ
Turistica: 0, UP ZRS:
0, UP PINT: 3)

Število pogodbenih
partnerstev v 7. OP v
letu 2011: 9 (UP FM:
2, UP FAMNIT: 1,UP
FTŠ Turistica:1, UP
ZRS: 1, UP PINT: 4)

Izvajanje projektov EU
ter prijava novih
projektov

Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Motiviranje
raziskovalcev in
zaposlenih za prijavo
tovrstnih projektovna
razpise

Ostala sredstva iz
proračuna EU - D –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost

Včlanitev v
mednarodne
konzorcije RO
Vzpostavitev
partnerstva s tujimi RO
Priprava projektnih
predlogov in
usklajevanje vsebin s
partnerji
Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev
za prijavo novih
projektov, ustrezno
izvajanje obstoječih
projektov in uspešno
predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov v
mednarodnem
prostoru

Občinski proračunski
viri
Lastna sredstva
Drugi viri
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Trg (H-Tržna
dejavnost)
Druga ministrstva
(Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost)
Sredstva ARRS

UP FHŠ
Prijave za
mednarodne
raziskovalne štipendije
v letu 2010: 1
odobrena prijava

Izvedba
raziskovalnega bivanja
za odobreno
štipendijo,
1 nova prijava

Pridobitev
Humboldtove
štipendije (dr. Borut
Klabjan) za 8 mesečno
raziskovalno bivanje v
Berlinu

Ni finančnih posledic

UP FHŠ, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TURISTICA, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Število znanstvenih
sestankov, konferenc,
v letu 2010, ki jih
organizira univerza:
19 (UP FHŠ: 3, UP
FM: 3, UP FAMNIT: 4
,UP PEF: 2, UP FTŠ
Turistica: 6 , UP ZRS:
6, UP PINT: 3)

Število znanstvenih
sestankov, konferenc v
letu 2011, ki jih
organizira univerza: 30
(UP FHŠ: 3, UP FM: 3,
UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 3, UP FTŠ
Turistica: 3, UP VSŽI:
3, UP ZRS: 7, UP
PINT: 4 )

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov v
mednarodnem
prostoru

ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Druga ministrstva
(Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Drugi viri (DRaziskovalna in
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razvojna dejavnost)
Trg (H-Tržna
dejavnost)
Doseganje
postavljenih meril in
strateških ciljev UP za
obdobje 2009-2013

UP FHŠ
Sodelovanje z UP ZRS
in ostalimi članicami
UP pri postavljanju
meril in strateških
ciljev

Nadaljevanje
uspešnega
sodelovanje z UP ZRS
in ostalimi članicami
UP pri doseganju
strateških ciljev

Sodelovanje z UP ZRS
in ostalimi članicami
UP pri prijavi
mednarodnih projektov
in uspešna izvedba
pridobljenih projektov

Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
Ostala sredstva iz
proračuna EU
Občinski proračunski
viri
Drugi viri

Sodelovanje z drugimi
raziskovalnimi
skupinami v tujini

Uveljaviti se kot
referenčna univerza za
prostore naravnega in
kulturnega stika

UP ZRS
UP ZRS uspešno
sodeluje s številnimi
mednarodnimi
raziskovalnimi
ustanovami.

Nadaljevanje
uspešnega
sodelovanja z drugimi
raziskovalnimi
ustanovami in
vzpostavljeni stiki z
novimi.

Vzpostavljanje stikov z
novimi potencialnimi
partnerji in okrepitev
povezav z obstoječimi.

Mednarodni
znanstveno-strokovni
centri kot
organizacijske enote
UP in/ali članic UP
niso vzpostavljeni

Vzpostavljena 2
mednarodna
znanstveno-strokovna
centra kot
organizacijski enoti UP
in/ali članic UP

Vzpostavitev in zagon
vsaj dveh
mednarodnih
znanstveno-strokovnih
centrov (Center
mediteranskih kultur in
biodiverzitete, Center
za beneško zgodovino
in kulturno dediščino)

MVZT sredstva za
raziskovalno dejavnost
Sredstva ARRS.
Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)
Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU.
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU)

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati objavljanje v
priznanih mednarodnih
revijah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Objave kakovostnih
znanstvenih člankov v
tujih revijah (1,79
objav znanstvenih del
na raziskovalca v letu
2010)

Povečati objave
kakovostnih
znanstvenih člankov v
tujih revijah (1,85
objav znanstvenih del
na raziskovalca)

Spodbujanje
zaposlenih k
objavljanju v tujih
revijah

Ni finančnih posledic.

UP FM
Število objav v SCI
(2010, 14)

Povečati število objav
za 10%.

Ovrednotenje
znanstvenih objav v
pravilniku o delovnem
času.

Lastna sredstva

UP PEF
Povprečno število točk
po metodologiji
SICRIS na
registriranega
raziskovalca pri ARRS
KUP_15- 2010: 25

Povprečno število točk
po metodologiji
SICRIS na
registriranega
raziskovalca pri ARRS
KUP_15 2011: 30

Povečanje števila
objav v znanstvenih
revijah in monografijah

Ni finančnih posledic

Izdelava
individualnega
razvojnega načrta
raziskovalca
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Število objav
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev v
revijah, ki so
indeksirane v
podatkovnih zbirkah
SCI, SSCI-2010: 6 in
AHCI – 2010: 2

Število objav
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev v
revijah, ki so
indeksirane v
podatkovnih zbirkah
SCI, SSCI 2011: 8 in
AHCI 2011: 3

Povprečno število
citatov na
registriranega
raziskovalca – 20002010: 2,39

V letu 2011 je
načrtovano povečanje
povprečnega števila
citatov na
registriranega
raziskovalca

Povečanje števila
objav v SCI, SSCI in
AHCI revijah
Izdelava
individualnega
razvojnega načrta
raziskovalca

Povečanje števila
objav v znanstvenih
revijah in monografijah

UP FTŠ TURISTICA
Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v
revije s faktorjem
vpliva v letu 2010: 10

Priprava in oddaja
znanstvenih člankov v
revije s faktorjem
vpliva v letu 2011: 12

Uspešnost po
metodologiji ARWU
(Academic Ranking of
World Universities), ki
vključuje še: število
objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
ter raziskovalcev v
revijah, ki so
indeksirane v
podatkovnih zbirkah
SCI, SSCI in AHCI:
vrednost v letu 2010
znaša 129

Uspešnost po
metodologiji ARWU
(Academic Ranking of
World Universities), ki
vključuje še: število
objav visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
ter raziskovalcev v
revijah, ki so
indeksirane v
podatkovnih zbirkah
SCI, SSCI in AHCI bo
znašala 130

Stimulacija
raziskovalcev pri
pisanju znantvenih
člankov

Drugi viri

UP VŠZI
Spodbujanja objav v
znanstvenih
publikacijah

Ni finančnih posledic.

UP ZRS
Raziskovalci UP ZRS
aktivno objavljajo v
številnih priznanih
mednarodnih revijah

Povečanje števila
objav raziskovalcev v
priznanih mednarodnih
revijah v letu 2011

Okrepitev prizadevanj
za povečanje števila
objav znanstvenih in
strokovnih člankov,
monografij in drugih
objav

MVZT sredstva za
raziskovalno dejavnost
Sredstva ARRS, JAK
Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)

UP PINT
Povprečno število točk
po metodologiji
SICRIS na
registriranega
raziskovalca pri ARRS
=41,13 točk

Povečanje števila točk
za 3%

Uspešnost po
metodologiji ARWU število objav
raziskovalcev v
revijah, ki so
indeksirane v
podatkovnih zbirkah
SCI, SSCI in AHCI =
43 objav

Povečanje števila
objav za 3%

Ustrezna podpora
raziskovalcem na
vseh področjih,
ustrezno motiviranje
in omogočanje
pogojev za objavo.

ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Druga ministrstva
(Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
(Proračun RS (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
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Povprečno število
citatov na
registriranega
raziskovalca (zadnjih
10 let) =71,4

Povečanje števila
citatov na
registriranega
raziskovalca za 3%

Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost))
Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost)
Trg (H-Tržna
dejavnost)

Sodelovanje z mladimi
slovenskimi doktorji
znanosti, ki se po
študiju v tujini vračajo
v Slovenijo

UP FM
Število raziskovalcev,
ki so študirali v tujini in
so zaposleni na UP
FM v letu 2010: 1

Ohraniti stanje iz leta
2010.

Vključitev omenjenega
sodelavca v obstoječe
projekte.

Sredstva ARRS

UP ZRS
V letu 2010 je bila
zaposlena 1
raziskovalka,
financirano iz sredstev
Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in
štipendije

Pridobitev novih
sredstev za izmenjave
v okviru razpisa
Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in
štipendije.

Uspešna prijava na
razpis Javnega sklada
RS za razvoj kadrov in
štipendije za
sodelovanje z mladimi
obetavnimi
raziskovalci.

Javni sklad RS za
razvoj kadrov in
štipendije

UP PINT
V letu 2010 je UP
PINT sodeloval s 4
doktorji znanosti

Povečati število za 3%

Prijava na razpise

Ni finančnih posledic

Iskanje stikov in
promocija inštituta

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Zagotoviti
infrastrukturne
pogoje za razvoj
mednarodnih
dejavnosti UP in
članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Odsotnost CMS UP

Vzpostavljen CMS UP

Zagotovitev ustreznih
delovnih pogojev v
Mednarodnem kotičku
(CMS UP)

Lastna in evropska
sredstva

UP FM
UP FM nima
ustreznega
informacijskega
sistema za izvedbo
evropskih projektov

Nabava
informacijskega
sistema za vodenje
evropskih projektov

Izvedba in nakup
informacijskega
sistema

Lastna sredstva.

UP VŠZI
Preoblikovanje Pravil
delovanja UP VŠZI je
v teku

Preoblikovanje Pravil o
delovanju UP VŠZI
ter v okviru tega
vzpostavitev Komisije
za mednarodno
sodelovanje UP VŠZI

Vzpostavitev Komisije
za mednarodno
sodelovanje UP VŠZI

Ni finančnih posledic

UP ZRS
V mesecu aprilu
pridobitev dveh
strateških projektov v
okviru Programa
čezmejnega
sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013
(Sigma 2 in Shared
Culture), v okviru

Dokončanje gradnje
CMK, dokončanje
prenove palače
Baseggio.

Izvajanje gradnje
Centra mediteranskih
kultur in prenove
Palače Basegio
skladno z gradbeno
pogodbo in terminskim
planom

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)
Drugi viri
Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
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katerih se deloma
financirata investiciji v
Kampus Livade (CMK)
in prenova Palače
Baseggio v Kopru

EU.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Oblikovanje skupnega
študijskega programa z
univerzami iz tujine

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
V letu 2010 podpisana
2 sporazuma o
skupnih študijskih
programih

Podpis 2 novih
sporazumov o skupnih
študijskih programih

Podpora pri
sodelovanju s tujimi
univerzami

Ni finančnih posledic.

Obravnava
sporazumov na KZRD
UP in KMMS UP
UP FHŠ, UP FM, UP PEF

Število skupnih
študijskih programov s
tujimi univerzami.

Število skupnih
študijskih programov s
tujimi univerzami.

Leto 2010: 1 (UP FHŠ:
1, UP FM: 0, UP PEF:
0)

Leto 2011: 5 (UP FHŠ:
3, UP FM: 1, UP PEF:
1)

Dogovor s partnerskimi
institucijami glede
izvajanja skupnih
programov
Akreditacija skupnega
doktorskega programa
Upravljanje različnosti
(UP FHŠ)
skupnega študijskega
programa 3. stopnje z
Univerzo v Zagrebu
Upravljanje dediščine
in arhivistike z
informacijskimi orodji

MVZT
Ostala sredstva iz
proračuna EU
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A –
Študijska dejavnost –
AIV
Evropski programi
Lastna sredstva

priprava skupnega
študijskega programa
Slovenistika 2. stopnje
z Univerzo v Trstu. (UP
FHŠ)
Koordiniranje in
oblikovanje osnutka
doktorskega
študijskega programa
(UP PEF) Upravljanje
družbene in prostorske
integracije v obmejnih
in medkulturnih
območjih
Oblikovanje predlogov
za razrešitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji UP

Oblikovanje novih
študijskih programov
na podlagi
raziskovalnega del
inštitutov.

UP REKTORAT
Ni izoblikovanih
predlogov sprememb
za premostitev
zakonskih ovir k
internacionalizaciji

Izdelani predlogi za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo

Izdelava predloga za
spremembe delovne
zakonodaje, ki ovira
internacionalizacijo
(premostitev ovir za
izvajanje predavanj v
tujih jezikih, itd.)

Ni finančnih posledic

UP ZRS
V letih 2009 in 2010
so raziskovalci UP
ZRS Ikarus oblikovali
in pridobili akreditacijo
študijskega programa
Aplikativna
kineziologija I. in II. st.
ter oddali v postopek
akreditacije na

Začetek izvajanja
študijskega programa
Aplikativna
kineziologija III. st. in
potrditev elaborata UP
FENIKS – Fakultete za
Ergonomske in
kineziološke študije.

Akreditacija študijskega
programa Aplikativna
kineziologija III. st. in
zagon nove fakultete
UP FENIKS

MVZT sredstva za
študijsko dejavnost
Drugi viri
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NAKVIS študijski
program III. stopnje in
elaborat za
ustanovitev UP
FENIKS – Fakultete
za Ergonomske in
kineziološke študije

UP FHŠ: Število raziskovalnih-razvojnih projektov se povečuje, kar je skladno s strategijo članice.
Poleg tega pa bodo predavatelji na UP FHŠ še naprej sodelovali kot raziskovalci na projektih, ki jih
prijavlja UP ZRS. Članici sodelujeta pri vseh projektih, saj so številni učitelji in sodelavci na UP FHŠ
hkrati tudi raziskovalci na UP ZRS. Na tak način je oblikovana tudi dolgoročna strategija UP FHŠ, in
sicer z ene strani kot tesno sodelovanje na raziskovalnih projektih z UP ZRS, hkrati pa pridobivanje
lastnih raziskovalnih projektov v okviru razvojnih prioritet UP FHŠ, predvsem s področja izobraževanja
in čezmejnega sodelovanja. UP FHŠ uspešno sodeluje z UP ZRS predvsem pri organizaciji
V letu 2011 je načrtovano povečanje števila mednarodnih projektov predvsem na podlagi uspešnih
prijav projektov, ki so še v evalvaciji (4 prijavljeni projekti v letu 2010). V letu 2010 je fakulteta izvajala
9 projektov, od tega dva kot vodilni partner. V letu 2011 bo izvajala skupno 12 mednarodnih projektov,
in sicer 2 kot vodilni partner - Heritage Live (OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013) in poletna šola
Meditarranean Identities (IP Erasmus), na sedmih pa kot partner – JezikLingua (Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013), EUNoM (LLP Languages), Linguanet World Wide (LLP
Languages), Marina (LLP Leonardo da Vinci), Brigde (LLP Grundtvig), The Canadian-European
Univon Conflict Analysis and Resolution Program, Western Balkan Countries and the EU: Reciprocal
Perceptions, Expectations and Skepticism. Nadalje je načrtovana odobritev prijave projekta MultiMedija (OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013), kjer je UP FHŠ vodilni partner, ter projektov Bi&BioL in
EDUKA (oba Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013) in prijave novih projektov
na razpise LLP Leonardo da Vinci, LLP Grudtvig, LLP Education and Culture DG, Alpe – Adria,
Čezmejni program Slovenija-Italija 2007-2013.
V naslednjem akademskem letu načrtuje UP FHŠ izvedbo prvega letnika skupnega doktorskega
študijskega programa Upravljanje različnosti / Diversity management.
UP FM: V preteklih letih je fakulteta usmerila številne aktivnosti v dvig svoje prepoznavnosti v
mednarodnem prostoru. Oblikovana je bila delovna skupina za pridobitev zunanje akreditacije UP FM
in delovna skupina za pripravo magistrskega študijskega programa druge stopnje Management v
angleškem jeziku. Istočasno z nekaterimi partnerskimi institucijami potekajo dogovori o izvedbi
študijskih programov za pridobitev dvojne diplome (double degree).
Načrti fakultete na področju znanstveno-raziskovalnega dela v okviru mednarodnih projektov so
usmerjeni predvsem v sodelovanje v dveh projektih 7. okvirnega programa (med temi prijava projekta
Noč raziskovalcev). Kot prioriteto za leto 2011 si je fakulteta zastavila tudi izboljšanje vodenja prijav
ter izvedbe večjih evropskih projektov. UP FM je v letu 2010 izvajala 7 projektov programa
Vseživljenjsko učenje (Life Long Learning Programme), kot partnerica pa je sodelovala v projektu
KNOW US: Soustvarjanje konkurenčnega znanja med univerzami in MSP Programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. V letu 2011 planira izvajanje projekta znotraj programa
Centralna Evropa ter pričakuje soizvajanje projekta v okviru OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013.
V letu 2011 se bo zaključilo sedem mednarodnih razvojnih projektov s področja izobraževanja.
Projekti se financirajo iz različnih programov Vseživljenjskega učenja, dva pa preko mreže EUCEN.
Poleg tega načrtujejo izvedbo še dveh večjih projektov, ki se financirata iz programa Evropskega
teritorialnega sodelovanja (Slovenija-Italija 2007-2013) in programa Centralna Evropa (Central Europe
Programme).
UP FAMNIT: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega
dne, 2. 12. 2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT.
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UP PEF: V letu 2011 načrtuje UP PEF pripravo novega doktorskega študijskega programa Upravljanje
družbene in prostorske integracije v obmejnih in multikulturnih območjih v sodelovanju z UP FHŠ,
Univerzo v Vidmu, Univerzo v Osijeku in poljskimi strokovnjaki. Z novim programom želi usposobiti
diplomante v interdisciplinarnem razumevanju in metodološkem raziskovanju koncepta
multikulturnosti. Željen cilj bo UP PEF zasledovala s sinergijo humanističnih, družboslovnih in
naravoslovnih ved. V letu 2010 se je UP PEF prijavila na en mednarodni znanstveno-raziskovalni
razpis, v letu 2011 pa načrtuje prijave na vsaj tri mednarodne razpise (predvsem v okviru programov
TEMPUS in COMENIUS).
UP FTŠ TURISTICA: Za doseganje osnovnega cilja na področju mednarodne dejavnosti bo UP FTŠ
Turistica v letu 2011 še posebej spodbujala visokošolske učitelje, raziskovalce in strokovne sodelavce
pri vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno-raziskovalne in razvojno svetovalne
projekte. Na lokalno regionalnem nivoju bo ostal cilj UP FTŠ Turistice bistveno povečanje sodelovanja
v projektih čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo in Hrvaško, s sklenitvijo novih sporazumov o
sodelovanju pa tudi z Madžarsko.
UP FTŠ Turistica je v letu 2010 izvajala 1 projekt OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 z naslovom
Wellness Istra: Integracija vrhunskih tipičnih kmetijskih proizvodov, kulinarike, naravne in kulturne
dediščine ter spa centrov v turistično ponudbo sonaravne wellness destinacije Istra. V letu 2011
načrtuje prijavo vsaj dveh mednarodno znanstveno-raziskovalnih projektov.
Na področju razvoja skupnih študijskih programov je v študijskem letu 2009/10 navezala stike s
partnerskimi visokošolskimi ustanovami v Evropi in ZDA. Na tem področju potekajo pogovori za
pripravo skupnih študijskih programov s partnerji. Sodelovanje poteka tudi z UN WTO ter ostalimi
organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in turizma.
UP PINT: V izvajanju so 3 projekti 7. okvirnega programa EU, 1 projekt DG Sanco Evropske unije,1
projekt Evropskega sklada za regionalni razvoj, 1 projekt v okviru Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013 ter 1 projekt na področju izboljšanja delovnega okolja, ki ga financira
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve preko Evropskih strukturnih skladov. V letu 2011
predvideva izvajanje 4 projektov 7. okvirnega programa, v ocenjevanju so 3 projekti Programa
čezmejnega sodelovanja med Republiko Italijo in 1 projekt s Hrvaško.
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4.4.3

Drugi mednarodni projekti in aktivnosti

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Uveljaviti se kot
referenčna univerza
za prostore naravnega
in kulturnega stika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Sporazumi z
univerzami in inštituti v
letu 2010: 37

Novi sporazumi z
univerzami in inštituti

Dogovori o sodelovanju
in sklenitvi sporazuma
o sodelovanju.

Ni finančnih posledic

Promocija UP v
slovenskem,
sredozemskem in
širšem mednarodnem
prostoru
UP se postopoma
uveljavlja kot
prepoznavna univerza
v slovenskem in
mednarodnem
prostoru

Vse večja
prepoznavnost UP v
slovenskem in
mednarodnem
prostoru

Priprava
meduniverzitetnih
oziroma
medinstitucionalnih
sporazumov o
sodelovanju.

3 prijavljeni
mednarodni projekti
na temo prostorov
naravnega in
kulturnega stika

3 prijavljeni (in 1
odobren) mednarodni
projekti na temo
prostorov naravnega
in kulturnega stika

Prijava na evropske in
mednarodne razpise.
Priprava programov
sodelovanja.
Izvedba aktivnosti, ki
izhajajo iz programov
sodelovanja

Ni finančnih posledic

Lastna sredstva.
Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU
Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna RS
(CMEPIUS, 7. OP in
drugi projekti EU)

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Uveljaviti se kot
priznan akter
mednarodnega
sodelovanja v alpskojadranskem prostoru

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Prijava 2 projektov
na razpise programa
teritorialnega
sodelovanja za
območje Alp v letu
2010

Pridobitev in
izvajanje 1 projekta

Uspešno izvajanje
pridobljenega projekta

teritorialnega
sodelovanja za
območje Alp v letu
2011

Prejeta sredstva EU
proračuna, razpisi
mimo proračuna R.

UP FHŠ
Sodelovanje na
mednarodnih
dogodkih, v letu 2010
še ni bilo tovrstnega
sodelovanja

Sodelovanje na
mednarodnih
dogodkih, v letu
2011: 1

Sodelovanje in aktivna
udeležba na Premio
nazionale di letteratura per
ragazzi »Mariele Ventre« v
sodelovanju s Circolo
Culturale “Silvio Spaventa
Filippi” Premio letterario
Basilicata, Univerzo iz
Vidma in Università di
Roma, Potenza, maj 2011
UP ZRS

Drugi viri
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Ni vzpostavljenega
sistema sodelovanja

Uspešne prijave na
nove razpise, ki bodo
objavljeni v letu 2011.

Uspešno kandidiranje na
razpise za (so)financiranje
gostujočih znanstvenikov iz
tujine

Pridobitev
(so)financiranja
uveljavljenih
raziskovalcev iz
tujine
Sodelovati v
uredniških odborih
priznanih tujih
znanstvenih revij

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)
Drugi viri
Evropski programi in
skladi

UP ZRS
Ni vzpostavljenega
sistema sodelovanja

Sodelovanje članov
inštitutov v uredniških
odborih tujih revij

Vključitev v uredniške
odbore tujih revij

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)
Drugi viri
Evropski programi in
skladi

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Promocija
znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Vzpostavitev programa
sodelovanja z IFCN pri
Ambasadi Francije
(podpis dogovora za
financiranje literature)

Nadaljevanje s
programom
sodelovanja:
- dogovor o
gostujočih
profesorjih,

Uresničevanje programa
sodelovanja z IFCN pri
Ambasadi Francije,
spodbujati frankofonijo

Drugi viri
Občinski
proračunski viri;
Drugi viri

- obisk prof.
Geneviève Zarate,
april 2011;
- izvedba Tedna
frankofonije: 15. –
25. marec 2011
Spodbujati jezikovno
raznolikost v
sodelovanju z
veleposlaništvi in MOK

Spodbujati jezikovno
raznolikost v
sodelovanju z
veleposlaništvi in
MOK: obisk Valterja
Mavriča, direktorja
Urada za prevajanje
EU; - organiziranje
Evropskega dneva
jezikov: 26.
september 2011;

Stiki s prevajalci na
predstavništvu Evropske
komisije v Sloveniji

- animacija mesta
Koper, prireditve
namenjene učenju in
poučevanju jezikov
na CJMK
UP VŠZI
Predstaviti raziskovalno
delo in raziskovalne
dosežke v bazah
podatkov za iskanje
partnerjev evropskih
projektov – izdaja
publikacije UP VŠZI: v
letu 2010 publikacija ni
bila izdana (vrednost
kazalnika: 0)

Predstaviti
raziskovalno delo in
raziskovalne
dosežke v bazah
podatkov za iskanje
partnerjev evropskih
projektov:

Priprava, oblikovanje in izdaja
Monografije raziskovalnih
prispevkov v letu 2011.
Prijava na Cordis

Lastna sredstva
MVZT:Proračun
RS (A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

- Izdaja ene (1)
publikacije UP VŠZI,
- Prijava na Cordis
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Predavanja v okvirz
Ciklusov raziskovalnih
predavanj UP VŠZI: v
letu 2010 je bilo
izvedenih 5 predavanj

Predavanja v okviru
Izvedba predavanj
Ciklusov
raziskovalnih
predavanj UP VŠZI –
v letu 2011 bo
izvedenih 6
predavanj
UP ZRS

UP ZRS ima že
vzpostavljeno obširno
mrežo partnerstev za
prijavljanje na razpise
EU po področjih
raziskovanja

Ohranitev in širitev
mreže partnerjev
(domačih in tujih) za
prijavljanje na
razpise EU glede na
področja
raziskovanja

Izvedba konferenc, okroglih
miz in simpozijev ter
vzpostavljanje stikov z novimi
potencialnimi tujimi partnerji

Širitev mreže

Izvedba konferenc, okroglih
miz, predstavitev, simpozijev,
predstavitev novih monografij
ipd.

V letu 2010 so
raziskovalci UP ZRS
predstavili novo izdane
knjige, sodelovali na
številnih posvetih v
Sloveniji in tujini ter
predstavljali
odmevnejša dela
Trenutna spletna stran
UP ZRS je v postopku
prenove

Uveljaviti se kot
priznan akter
mednarodnega
sodelovanja

partnerjev (domačih
in tujih) za
prijavljanje na

Drugi proračunski
viri (sredstva
prejeta od drugih
ministrstev).
Drugi viri.
Prejeta sredstva
državnega
proračuna iz
sredstev
proračuna EU

razpise EU glede na
področja
raziskovanja
Vzpostavitev
informacijskega
sistema za
mednarodno
promocijo
znanstvenih strok na
UP

Postavitev sodobne
internetne strani s podatki o
posameznih inštitutih,
sodelavcih, projektih, načrtih
in rezultatih

REKTORAT UP, UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP VSŽI, UP ZRS, UP PINT
Članstvo UP v
Vključevanje v nove
Včlanitve v nova združenja v
Lastna sredstva
nacionalnih in
in članstva v
skladu s finančnimi
mednarodnih
mednarodnih
zmožnostmi.
združenjih,
združenjih,
Plačilo letnih članarin
organizacijah in mrežah organizacijah in
v letu 2010; 15
mrežah v letu 2011:
Vzdrževanje obstoječih
16 (REKTORAT: 9,
(REKTORAT: 9, UP
članstev v nacionalnih in
FTŠ Turistica: 3, UP
UP FTŠ Turistica: 4,
mednarodnih združenjih
VSŽI: 3)
UP VSŽI: 3)
UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT , UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Udeležba visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
na mednarodnih
posvetih in seminarjih –
2010: (UP FAMNIT; UP
PEF: 7, UP FTŠ
Turistica: 9, UP VSŽI:
19, UP PINT: 11)

Udeležba
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev na
mednarodnih posvetih
in seminarjih – 2011:
(UP FAMNIT: 29,UP
PEF: 10, UP FTŠ
Turistica: 8, UP VSŽI:
27, UP PINT: 20)

Prijave na mednarodne
konference, posvete in
seminarje, obiski ter aktivna
udeležba in vabljena
predavanja na le-teh

Sredstva ARRS
Sredstva MVZT –
A - Študijska
dejavnost – 4č.
Druga sredstva za
izvajanje
dejavnosti javne
službe - A –
Študijska
dejavnost – AII
Ostala sredstva iz
proračuna EU - D
– Raziskovalna in
razvojna
dejavnost

UP FHŠ, UP FM
Število organiziranih
poletnih šol v letu 2010:
(UP FHŠ: 1, UP FM: 1)

Število organiziranih
Izvedba Poletne šole.
poletnih šol v letu
2011: (UP FHŠ: 1, UP
FM: 3)
UP FHŠ, UP FAMNIT

Tržna sredstva,
proračunska
sredstva – MVZT

Gostujoča predavanja v
tujini v letu 2010: (UP
FHŠ: 13)

Gostujoča predavanja
v tujini v letu 2011:
(UP FHŠ: 14)

Ni finančnih
posledic

Izvedba predavanj na tujih
univerzah.
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Število tujih gostujočih
predavateljev (Oddelek
za matematiko) (3)

Povečati število tujih
gostujočih
predavateljev
(Oddelek za
matematiko) (6)

Gostovanje 6 tujih
predavateljev (ZDA, Rusija,
Madžarska, Izrael)

MVZT (Proračun
RS: A I–Študijska
dejavnost – 1a,
4a

UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT , UP PEF, UP FTŠ Turistica , UP VSŽI, UP ZRS, UP PINT
Število organiziranih
mednarodnih
znanstvenih konferenc
v 2010: (UP FHŠ: 3,
UP FM: 3)

Število organiziranih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc v 2011:
(UP FHŠ: 5, UP FM
3, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 1, UP VŠZI: 2,
UP PINT: 4)

Izvedba konference MIC 2011
(UP FAMNIT) .
Organizacija in izvedba
mednarodnih konferenc

Sredstva ARRS.
MVZT (Proračun
RS: A - Študijska
dejavnost – A I–
1a, 4a; A III)
Lastna sredstva

UP FAMNIT
Usposabljanja učiteljev
in sodelavcev z Oddelka
za biodiverziteto

Povečati število obiskov
tujih predavateljev in
študentov z namenom
vzpostavljanja
meduniverzitetnega
sodelovanja (Oddelek
za biodiverziteto)

Udeležba na 2
usposabljanjih
učiteljev in
sodelavcev z
Oddelka za
biodiverziteto

Udeležba učiteljev na
usposabljanju o DNA črtnih
kodah (Velika Britanija).

Izvedeni obiski 1
tujega predavatelja in
2 doktorskih
študentov in
vzpostavljene nove
možnosti za
meduniverzitetno
sodelovanje
(Oddelek za
biodiverziteto)

Obisk predavatelja in
doktorskega študenta iz
univerze Islamic Azad
University (Iran).

Udeležba učiteljev na
usposabljanju za morfometrijo
(Beograd, Srbija.

ARRS, TIA, JAPTI,
JAK (Proračun RS:
D-Raziskovalna in
razvojna
dejavnost)
Ni finančnih
posledic (pri
kongresih in
konferencah, kjer
gre le za udeležbo
zaposlenih na UP
FAMNIT, prijava
pa poteka prek UP
ZRS)
MVZT (Proračun
RS: A I–Študijska
dejavnost – 1a, 4a

Obisk doktorskega študenta
iz univerze Forth Hare (Južna
Afrika).
Obisk doktorske študentke iz
Univerze Olomouc (Češka)

UP ZRS
Na UP ZRS so v letu
2010 izvajali 5 projektov
teritorialnega
sodelovanja. V evalvaciji
imajo še 35 projektov

Nadaljevanje
uspešnega izvajanja
obstoječih projektov
in pridobitve novih, ki
so v postopku
evalvacije

Kandidiranje na razpisih
teritorialnega sodelovanja.

Drugi proračunski
viri (sredstva
prejeta od drugih
ministrstev)
Drugi viri
Evropski programi
in skladi

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Izboljšanje postopkov
glede vodenja
projektov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP ZRS
Inštituti UP ZRS so v
letu 2010 aktivno
sodelovali z novo
ustanovljeno pisarno
za mednarodne
projekte v okviru UP
ZRS, pri pripravi

Nadaljevanje
sodelovanje
raziskovalcev s
projektno pisarno pri
pripravi prijav in
izvajanju projektov

Nadaljevanje in krepitev
sodelovanja s pisarno za
mednarodne projekte tudi
v prihodnje.
Vzpostavitev še
učinkovitejšega
sodelovanja s pisarno za

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev).
Drugi viri
Prejeta sredstva
državnega proračuna
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prijav in
administrativnem delu
izvajanja
mednarodnih
projektov

mednarodne projekte na
UP ZRS.

iz sredstev proračuna
EU

Vzpostavitev učinkovitega
sistema za prijavljanje,
administriranje in vodenje
projektov

UP FHŠ: UP FHŠ sodeluje z UP ZRS tudi pri organizaciji znanstvenih konferenc ter poletne šole
META humanistika. V letu 2011 je načrtovana izvedba 5 mednarodnih konferenc oziroma sestankov
(O Tomažu Šalamunu, 4. Melikovi dnevi na temo upravljanja morja in zaledja, Jezik in medkulturnost v
sodelovanju z Univerzo Ca' Foscari iz Benetk, konferenca v okviru projekta EUNoM z naslovom
Managing multilingual and multiethnic societies and institutions). Visokošolski učitelji UP FHŠ se bodo
udeležili mednarodnih konferenc doma in v tujini z vabljenimi predavanji (skupno 13).
UP FAMNIT: Učitelji in sodelavci UP FAMNIT z Oddelka za biodiverziteto načrtujejo udeležbe na 8
mednarodnih konferencah, kongresih oziroma poletnih šolah. Prav tako se bodo sodelavci Oddelka za
matematiko udeležili različnih mednarodnih konferenc, simpozijev, delavnic, seminarjev oziroma
poletnih šol s področja dela v Kanadi, Sloveniji, Nemčiji, Rusiji, ZDA, Urugvaju, na Kitajskem,
Hrvaškem, Madžarskem in na Poljskem. V letu 2011 bo UP FAMNIT organiziral mednarodno poletno
šolo za doktorske študente Algebraic Graph Theory Summer School 2011 (Rogla, Slovenija) in
mednarodno konferenco The 4th Mini Conference on Theoretical Computer Science 2011. V
soorganizaciji z UP PINT bo organiziranamednarodna konferenca 7th Slovenian International
Conference on Graph Theory (Bled, Slovenija) in Triple I (Slovenija).
UP VSŽI: Mednarodno sodelovanje UP VŠZI poteka preko sodelovanja v programu Florence
European Network na področju zdravstvene nege, v okviru DIETS 2 na področju dietetike (Thematic
Network Dietetics) in v okviru združenja Aspher na področju javnega zdravja.
V letu 2010 so se raziskovalci, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci udeležili 19 mednarodnih
konferenc, seminarjev oziroma posvetov. Dr. Maja Čemažar je z vabljenim predavanjem sodelovala
na mednarodni konferenci 6th Conference on Experimental and Translation Oncology (Slovenija),
predsedovala razpravi Gene electrotransfer for clinical use na Gordon Research Conferences:
Bioelectrochemistry in imela vabljeno predavanje na University College of London.
V letu 2011 se bodo raziskovalci, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci udeležili številnih domačih
in tujih mednarodnih dogodkov (mednarodnih ali z mednarodno udeležbo), predvidoma 27. V okviru
bilateralnega projekta bo potekalo tudi raziskovalno delo na Finskem.
UP PINT: Večina raziskovalcev UP PINT je vključena v mednarodna združenja s posameznega
strokovnega področja. Večina raziskovalcev ima razvite stike z mednarodnimi znanstvenimi
institucijami in se redno udeležuje domačih in mednarodnih znanstvenih posvetov ter konferenc. V letu
2011 je načrtovan obisk 18 mednarodnih znanstvenih konferenc ali posvetov, ter obisk 6 strokovnih
posvetov doma in v tujini. Inštitut bo v letu 2011 sodeloval z UP FAMNIT pri organizaciji mednarodne
poletne šole za doktorske študente Algebraic Graph Theory Summer School 2011 (Rogla, Slovenija),
in organiziral mednarodni konferenci 7th Slovenian International Conference on Graph Theory (Bled,
Slovenija) in Triple I (Slovenija).
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4.5

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

4.5.1 Univerzitetna knjižnica
V LPD 2011 navajamo oceno finančnih in kadrovskih posledic ustanovitve nove članice Univerzitetne
knjižnice UP (UK UP), ki je bila pripravljena za primer, da bi bila s spremembo Odloka o ustanovitvi
UP v Državnem zboru RS potrjena ustanovitev UK UP, ki bi nato lahko z mesecem februarjem pričela
z izvajanjem dejavnosti.
V dopisu z dne 24.11.2010 je UP iz MVZT prejela obvestilo z oceno ter specifikacijo finančnih
sredstev za poslovanje UK UP. Predlagana kadrovska sestava (2 zaposlena 50% in en zaposleni
100%) ter višina sredstev za plače zaposlenih (53.364,80 EUR), opremo (14.312,21 EUR) in
materialne stroške poslovanja (8.400 EUR) predstavljata zgolj ok. 10% kadrov in sredstev
načrtovanih za ustrezno izvajanje dejavnosti UK UP. Skupni znesek odobrenih sredstev MVZT je
76.077 EUR, medtem ko je skupen znesek, ki ga je za izvajanje dejavnosti članice UK UP predvidela
univerza 771.868,23 EUR (od tega 443.335,23 EUR za plače, 131.310 EUR za opremo ter 197.223
EUR za materialne stroške).
Ker menimo, da je bil predlog finančnih posledic zasnovan racionalno, hkrati pa upošteva strukturo
finančnih sredstev ostalih dveh univerzitetnih knjižnic, ki sta financirani neposredno iz Uredbe, smo
upravičeno zaskrbljeni, saj odobrena sredstva UK UP nikakor ne bodo zadostovala za izvajanje tistih
dejavnosti, ki so za univerzitetne knjižnice zakonsko predpisane, hkrati pa ne omogočajo vzpostavitve
nove članice univerze v skladu z internimi pravnimi akti.
V nadaljevanju, tako kot v LPD za leto 2010, podajamo predlog začetne kadrovske sestave, ki bi UP
omogočila izvajati zastavljene dejavnosti, kar bi posledično privedlo do uspešne knjižnične podpore na
UP.
Skupni znesek predvidenih stroškov za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca,
izdatke za blago in storitve ter nakup in vzdrževanje opreme za leto 2011 znaša 771.868,23 EUR.
Finančni in kadrovski plan v skladu s predlogom MVZT iz novembra 2010 pa je predstavljen v ustrezni
tabeli finančnega načrta.
Tabela: Kadrovski načrt dela članice UK UP za leto 2011
Št.

Naziv delovnega mesta

Tarifni razred

PR

Št. zap.

VII/2

50

1

VII

42

1

1.

Direktor UK UP

2.

Tajnik druge članice

3.

Poslovni sekretar VI

VI

21

1

4.

Strokovni delavec VII/1 (računovodja I)

VII

27

1

5.

Vodja področja/enote (z do 5 zaposlenimi)

VII/2

38

2

6.

Vodja področja/enote (z do 5 zaposlenimi)

VII/2

37

1

7.

Vodja področja/enote (z do 5 zaposlenimi)

VII/2

34

1

8.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

VII/2

36

1

9.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

VII/2

33

1

10.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

VII/2

32

1

11.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

VII/2

31

2

12.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III)

VII/2

30

SKUPAJ

4
17

Stroški dela so predvideni za 11 mesecev, torej za primer, da bi bila UK UP ustanovljena v mesecu
januarju (februarja prične z delom). Podrobneje so stroški pojasnjeni v priloženi tabeli. UK UP bo
postopoma zaposlovala kader, kot je predvideno v Elaboratu o ustanovitvi Univerzitetne knjižnice
Univerze na Primorskem (UK UP). V letu 2011 je predvidena zaposlitev vodstva (1., 2. in 3. postavka),
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enega računovodje I ter treh strokovnih sodelavcev, prevzela pa bo tudi strokovne delavce iz članic, ki
so že v tem trenutku zaposleni kot bibliotekarji. Natančneje so podatki razdelani v prilogi.
Izdatki za blago in storitve ter nakup in vzdrževanje opreme članice UK UP v letu 2011 predvidevajo
vzpostavitev delovnih mest vodstva in uprave UK UP ter njihovo osnovno opremljanje. Predvideni so
stroški za nujno strokovno izobraževanje obstoječih in novih kadrov ter sredstva potrebna za
vključevanje nove univerzitetne knjižnice v domače in mednarodne strokovne povezave. Najvišji del
stroškov bo namenjen nabavi knjižničnega gradiva v tiskani in elektronski obliki, za katere UP do sedaj
ni prejemala nikakršnih namenskih sredstev.
Tabela: Drugi stroški članice UK UP za leto 2011
Zap. št.

Naziv

Znesek

1.

Pisarniška oprema

2.

Računalniška oprema

124.210

3.

Knjižnično gradivo

140.500

5.

Izobraževanje in službene poti

20.223

6.

Stroški obratovanja

36.500

SKUPAJ

7.100

328.533
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Tabela: Izračun stroškov plač za leto 2011 - UK UP

Mesec

Število
zaposlenih

Skupaj
bruto osebni
dohodki

Prispevki
delodajalca

Skupaj plače,
prispevki in
davek

Prehrana
med
delom

Prevoz
na delo
in z dela

Regres
za letni
dopust

Osebni
prejemki
skupaj

Skupaj
plače in
osebni
prejemki

Premije KAD

Skupaj

a

1

2

3=1+2

4

5

6

7=4+…+6

8=1+7

9

10=2+8+9

Januar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Februar

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.214,48

Marec

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

April

17,00

29.693,09

4.780,59

Maj

17,00

29.693,09

Junij

17,00

Julij

3.039,77

4.254,25

33.947,34

436,09

39.164,02

1.470,16

3.039,77

4.509,93

34.203,02

436,09

39.419,70

34.473,68

1.278,40

3.039,77

4.318,17

34.011,26

436,09

39.227,94

4.780,59

34.473,68

1.342,32

3.039,77 11.764,00

16.146,09

45.839,18

436,09

51.055,86

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.406,24

3.039,77

4.446,01

34.139,10

436,09

39.355,78

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.342,32

3.039,77

4.382,09

34.075,18

436,09

39.291,86

Avgust

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

511,36

3.039,77

3.551,13

33.244,22

436,09

38.460,90

September

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.342,32

3.039,77

4.382,09

34.075,18

436,09

39.291,86

Oktober

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.278,40

3.039,77

4.318,17

34.011,26

436,09

39.227,94

November

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.661,92

3.039,77

4.701,69

34.394,78

436,09

39.611,46

December

17,00

29.693,09

4.780,59

34.473,68

1.278,40

3.039,77

4.318,17

34.011,26

436,09

39.227,94

326.623,99

52.586,46

379.210,45

14.126,32 33.437,47 11.764,00

59.327,79

385.951,78

4.796,99

443.335,23

Skupaj

0,00

443.335,23

SKUPAJ plače, drugi izdatki in prispevki delodajalca
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4.5.2 Knjižnična dejavnost univerze in članic
Dolgoročni cilj: 1. Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Oblikovanje in
dopolnjevanje vsebine
za vzpostavitev
virtualne knjižnice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto* in
vrednost; stanje dne
30.11.2010)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP UK
Spletna predstavitev in
vstopne točke do
vsakega elektronskega
vira posebej

Vzpostavljen enoten
metaiskalnik za iskanje
po vseh virih hkrati

Sodelovanje z IZUM
pri vzpostavitvi in
vzdrževanju
metaiskalnika

Ni finančnih posledic

Sodelovanje z nosilci
konzorcijev e-virov
UP FHŠ, UP FAMNIT,UP PINT, UP FTŠ Turistica

Spremljanje
znanstvene uspešnosti
in odmevnosti
sodelavcev UP

Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev

Virtualna knjižnica še
ni vzpostavljena

Vzpostavitev vsebine
za delovanje virtualne
knjižnice

Izvedba vsebinskih in
tehničnih dejavnosti za
vzpostavitev virtualne
knjižnice
UP FM

Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice.

Vzpostavljanje
iskalnika po vsebini
besedil v virtualni
knjižnici.

Izvedba tehničnih
dejavnosti za
vzpostavitev iskalnika,
Dopolnjevanje vsebin
virtualne knjižnice.

Ni finančnih posledic

MVZT (Proračun RS
(AI – 1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.

UP UK
Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in
seznamov citiranosti

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti
in odmevnosti

Priprava in
posredovanje
bibliografij ter
seznamov citiranosti; odprava napak v
nacionalnem
(COBISS) in
mednarodnem (WoS,
SCOPUS) sistemu
UP FTŠ Turistica

Ni finančnih posledic

Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev.

Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev

Ni finančnih posledic

Analiza znanstvene
uspešnosti na podlagi
bibliografij in
seznamov citiranosti

Ažurirani podatki o
znanstveni uspešnosti
in odmevnosti

320 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela)

Kreiranje in redakcija
cca. 350 zapisov

Vnos in priprava
bibliografij
raziskovalcev
UP ZRS
Priprava in
posredovanje
bibliografij ter
seznamov citiranosti; odprava napak v
nacionalnem
(COBISS) in
mednarodnem (WoS,
SCOPUS) sistemu
UP FHŠ
Kreiranje in redakcija
zapisov

Ni finančnih posledic

Ni finančnih posledic

UP FM, UP PEF
Vnos in redakcija
1.496 zapisov.

Vnos in redakcija za
predvidenih 1.600
zapisov.

Vnos in redakcija
bibliografskih zapisov,
sodelovanje s
pristojnim OSIC in
drugimi knjižnicami
članic UP, skrb za

Proračun MVZT (AI –
1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto* in
vrednost; stanje dne
30.11.2010)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

kakovost, ažurnost in
pravilnost bibliografij.
UP FAMNIT, UP PINT
Vnos in redakcija 221
zapisov

Vnos in redakcija
približno 200 zapisov

Vnos in redakcija
bibliografskih zapisov
v COBISS

Ni finančnih posledic

Sodelovanje z OSICN,
OSICT, OSICM
UP FTŠ Turistica

Pridobivanje in
posredovanje
informacij
uporabnikom knjižnice

264 kreiranih zapisov
(članki, monografije,
izvedena dela).

Kreiranje in redakcija
cca. 300 zapisov.

Vnos in redakcija
bibliografskih zapisov
v COBISS.
Sodelovanje z OSICH
in OSICD
UP VŠZI

Ni finančnih posledic

Organizacija za vnos
zapisov

Organizacija in vnos
zapisov v COBISS,
izdelava knjižničark
VŠZI

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Vnos in redakcija
bibliografskih enot

Članki – 411

Članki – 450

Monografije – 57

Monografije – 65

Izv. dela - 90

Izv dela - 100

Izobraževanje
knjižničark v bazi
COBISS. Pridobitev
licence in ostalih
tečajev potrebnih za
vnos bibliografij
UP ZRS
Ažurno sodelovanje z
raziskovalci

Ni finančnih posledic

UP FHŠ
Zagotavljanje
informacij za
uporabnike knjižnice

Uporabniki knjižnice
dobijo želene
informacije

- uporaba kataloga,
baz podatkov,
iskalnikov itd.

Ni finančnih posledic

UP FM, UP PEF
Spremljanje,
ugotavljanje
informacijskih potreb
uporabnikov.

Izvedba organiziranih
in individualnih
izobraževanj.

- izvedba anket,
ugotavljanje potreb,
priprava
informativnega
gradiva, ažuriranje
spletnih strani
knjižnice

MVZT Proračun RS
(A - Študijska
dejavnost – AI 1-4,
AIII, AIV)
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

UP FTŠ Turistica
Ažurna nabava
aktualnega
strokovnega
knjižničnega gradiva.

Ažurna nabava
aktualnega
strokovnega
knjižničnega gradiva.

Nakup znanstvene in
strokovne literature s
področja vseh
študijskih programov.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Sprotna obdelava
knjižničnega gradiva.

Posredovanje gradiva
in informacij
uporabnikom.

Posredovanje gradiva
in informacij
uporabnikom.

Sprotna bibliografska
obdelava knjižničnega
gradiva.

V letu 2010 je bilo v
knjižnici izvedenih
30.138 transakcij.

V letu 2011
načrtujemo 33.152
transakcij.

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost A
I 1-4
MVZT (Proračun RS
(študijska dejavnost-A
I 1-4 )

UP VŠZI
Posredovanje

Še boljše

Uporaba dodatnih

MVZT: Proračun RS
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Skrb za tehnično
opremo

Sodelovanje z
založniško dejavnostjo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto* in
vrednost; stanje dne
30.11.2010)
informacij
uporabnikom knjižnice
VŠZI

Na voljo 11
računalnikov za
uporabnike.

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

posredovanje
informacij
uporabnikom VŠZI

podatkovnih baz,
kataloga in
izobraževanje
knjižničark
UP FM, UP PEF

Na voljo 11
zmogljivejših
računalnikov za
uporabnike..

Izvedba tehničnih
dejavnosti za
zamenjavo zastarelih
računalnikov

Predvideni viri
financiranja
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

Proračun MVZT (AI –
1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe

UP FAMNIT, UP PINT
Zasnova za
vzpostavitev izdajanja
skripta, učbenikov in
drugih strokovnih
publikacij

Izdane skripta,
učbeniki in publikacije

Izdaja skripta,
učbenikov in drugih
publikacij

MVZT (Proračun RS:
A–Študijska dejavnost.
A I, A II)

UP FTŠ Turistica

Nabava novega
knjižnega gradiva ter
nakup tuje znanstvene
literature in baz
podatkov

Bibliografska obdelava
novih izdaj učnega
gradiva ter strokovnih
in znanstvenih
publikacij.

Bibliografska obdelava
Ažurna bibliografska
novih izdaj učnega
obdelava novih izdaj
gradiva ter strokovnih
učnega gradiva ter
in znanstvenih
strokovnih in
publikacij.
znanstvenih publikacij.
UP VŠZI

Ni finančnih posledic

Vzpostavitev izdajanja
učbenikov in drugih
strokovnih publikacij

Prodani učbeniki in
publikacije

Lastna sredstva

Vnos 130 člankov v
COBISS ter
bibliografska obdelava
15 monografij.

Vnos 140 člankov v
COBISS ter
bibliografska obdelava
15 monografij.

2 reviji založbe
Annales indeksirani v
bazah WoS in Scopus

3 revije založbe
Annales indeksirane v
bazah WoS in Scopus
UP PEF

Ponudba 10.050 enot
knjižnega in
neknjižnega gradiva
ter 101 naslovov
serijskih publikacij.

Nabavljeno novo
knjižno gradivo,
uspešna prijava na
razpis za pridobitev
sredstev za nakup
znanstvene literature
in baz podatkov.

Prodaja učbenikov in
drugih strokovnih
publikacij
UP ZRS
Sodelovanje s člani
uredništva založbe

Dobro zasnovana
nabavna strategija,
sodelovanje s
predlagatelji nakupa,
prijava na ARRS
razpis za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature
in baz podatkov.

Ni finančnih posledic

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost –
AI 1-4, AIII, AIV
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AI 1-4, AII, AIII, AIV

Dolgoročni cilj: 2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Okrepiti
prepoznavnost UK UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
UK UP formalno še ni
ustanovljena

Ciljna vrednost v letu
2011
UK UP zastopana v
temeljnih dokumentih
in telesih UP;
UK UP kot del
nacionalnega
vzajemnega
bibliografskega
sistema COBISS

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Vključitev UK UP v
delo UP
Aktivna udeležba UK
UP v nacionalnem
vzajemnem
bibliografskem
sistemu;

Predvideni viri
financiranja
MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Zastopanost UK UP v
nacionalnih in
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

mednarodnih
strokovnih združenjih
Na spletni strani UP
predstavljene
posamezne knjižnice
članic UP

Vzpostaviti
uporabnikom prijazen,
kakovosten in
kompetenten
knjižnično informacijski
sistem UP

Na spletni strani UP
predstavljen celoten
knjižnično informacijski
sistem UP z UK UP in
s posameznimi
knjižnicami članic

Priprava ustreznih
vsebin za spletno
predstavitev UK UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje s
skrbnikom spletne
strani UP

Sodelovanje s
posameznimi
knjižnicami članic UP
UP UK
Ločene baze
uporabnikov knjižnic
UP; ločen vpis v vsako
knjižnico UP

Enotna baza
uporabnikov, enoten in
enkraten vpis
uporabnikov v UK UP,
enotna izkaznica za
UK UP

Sodelovanje z IZUM
pri pripravi in izvedba
postopkov za
postopen prehod na
enotno bazo
uporabnikov knjižnic
UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Priprava protokolov za
prehod v enotno bazo
uporabnikov
Knjižnična zbirka in
izposojevališče AK UP
ni aktivni del
knjižničnega sistema
UP in nacionalnega
vzajemnega
bibliotekarskega
sistema COBISS

AK UP postane aktivni
del knjižničnega
sistema UP in
nacionalnega
vzajemnega
bibliotekarskega
sistema COBISS

Vzpostaviti AK UP kot
oddelek UK UP

UK UP formalno še ni
ustanovljena in vsi
kazalniki za knjižnično
dejavnost so vezani na
posamezne knjižnice
članic UP

Formalna ustanovitev
UK UP in posledično
prenos nekaterih
kazalnikov v
pristojnost UK UP

Aktivna udeležba UK
UP v nacionalnem
vzajemnem
bibliografskem sistemu

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
v 2011 – 6.450

Namestitev opreme za
obdelavo in izposojo
gradiva

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)
Veleposlaništvo ZDA

Osnovno
izobraževanje
sodelvavcev za
izposojo gradiva AK
UP
MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Izvedba predavanj in
praktičnih vaj o
uporabi knjižnic in
»online« dostopnih
elektronskih virov za
različne skupine
uporabnikov

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
v 2011 – 5.895
UP FHŠ
1132 aktivnih članov,
letni prirast 700 enot
gradiva

1150 aktivnih članov,
letni prirast 800 enot
gradiva

Nakup
relevantnega
gradiva, izobraževanje
zaposlenih

Kakovostno, strokovno
in odgovorno delo z
uporabniki
UP FM, UP PEF
Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
1.953

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
2.150

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Načrtovano izvajanje
aktivnosti za
odgovorno in
kakovostno delo z
uporabniki knjižnice in
povezovanje med
knjižnicami članic

MVZT AI dodiplomski
redni programi 4, AIII
redni programi 2.
stopnje 4

MVZT (Proračun RS
(AI – 1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
1.669

Ciljna vrednost v letu
2011
1.840

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Univerze na
Primorskem

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij 11
UP FAMNIT, UP PINT

650 aktivnih
uporabnikov knjižnice

715 aktivnih
uporabnikov knjižnice

650 aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

715 aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Letni prirast tiskano
gradivo:

Letni prirast tiskano
gradivo:

558 naslovov / 1616
izvodov

200-300 naslovov

elektronsko gradivo:

elektronsko gradivo:

2 (baza MathSciNet;
Journal Citation
Reports)

2 (baza MathSciNet,
Journal Citation
Reports)

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki * ni podatka, leto
še ni zaključeno

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki * ker ni podatka,
(leto še ni zaključeno)
zato le napoved: 10 %
povečanje
pregledanega gradiva
v elektronski obliki

0 računalnikov, preko
katerih uporabniki v
knjižnici imajo dostop
do informacij

4 računalniki, preko
katerih uporabniki v
knjižnici imajo dostop
do informacij

Redno, odgovorno ter
kompetentno delo z
uporabniki knjižnice in
gradivom, ki je na voljo
v knjižnici

Ni finančnih posledic

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih
uporabnikov knjižnice:
1.181

1.299 aktivnih
uporabnikov.

Kakovostno, strokovno
in odgovorno delo z
uporabniki.

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti):
1.033

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti):
1.100

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij: 4
UP VŠZI

776 aktivnih
uporabnikov knjižnice

860 aktivnih
uporabnikov knjižnice

Visok vpis na VŠZI,
posredno v knjižnico

Ni finančnih posledic

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

4 računalniki, preko
katerih uporabniki v
knjižnici lahko
dostopajo do
informacij

5 računalnikov preko
katerih lahko v knjižnici
dostopajo do
informacij

Pridobitev dodatnega
računalnika

Odprtost 38h
tedensko

Odprtost 38h tedensko

Odprtost 38h tedensko

Dostop do kakovostnih
baz podatkov

Dostop do kakovostnih
baz podatkov

Dokup podatkovnih
baz

Kakovostna strokovna
literatura

Kakovostna strokovna
literatura

Nakup kakovostne
strokovne literature

Predvideni viri
financiranja
Lastna sredstva
Sredstva ARRS

UP ZRS

Izobraževanje
strokovnih sodelavcev
UK UP

Izobraževanje
uporabnikov za
samostojno delo v
knjižnici

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
v 2010 – 252

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
v 2011 – 275

Doizobraževanje
strokovnih sodelavcev
knjižnice;

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
v 2010 – 237

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
v 2011 - 240

Aktivna promocija
dejavnosti knjižnice;

Letni prirast tiskanih
enot gradiva v 2010 –
859 enot (650
naslovov)

Letni prirast tiskanih
enot gradiva v 2010 –
900 enot (680
naslovov)

Nabava in obdelava
relevantnega
knjižničnega gradiva

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij v 2010 - 1

Število računalnikov,
preko katerih
uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij v 2011 - 2

Nabava dodatnega
računalnika za
čitalnico

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

UP UK
0 zaposlenih v UK UP

Zaposleni v vodstvu
UK UP ter osnovno
strokovno osebje z
zahtevano strokovno
izobrazbo

Udeležba na raznih
oblikah formalnega
izobraževanja in
uspešno opravljeni
bibliotekarski izpit

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje z NUK in
IZUM pri izvedbi
formalnih oblik
izobraževanja
UP UK
Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike v 2010 - 0

Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike v 2011 - 4

Izvedba predavanj in
praktičnih vaj o
uporabi knjižnic in
»online« dostopnih
elektronskih virov za
različne skupine
uporabnikov

Ni finančnih posledic

Sodelovanje s
knjižnicami članic UP
ter z izobraževalnimi
članicami UP pri
vključevanju oblik
informacijskega
opismenjevanja v
študijske programe
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
4 organizirana
izobraževanja v
sodelovanju s
predavateljem
predmeta MERI

4 organizirana
izobraževanja v
sodelovanju s
predavateljem
predmeta MERI

Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike 6.

Število organiziranih
izobraževanj za nove
uporabnike 10.

Izobraževanja za delo
z informacijskimi viri –
bazami podatkov niso
organizirana.

0 organiziranih
izobraževanj za
uporabnike

Izobraževanje
študentov za
samostojno uporabo
COBISS/OPACa ter
baz podatkov
UP FM

Ni finančnih posledic

Izobraževanje
uporabnikov za
samostojno uporabo
knjižničnih storitev,
Periodično
informativno gradivo
organizirana
za uporabnike,
izobraževanja, vaje in
individualno delo z
delo z informacijskimi
uporabniki, periodične,
viri – bazami podatkov. pogosto organizirane
delavnice za delo z
bazami podatkov za
učitelje, študente in
ostale uporabnike
knjižnice.
UP FAMNIT, UP PINT

MVZT (Proračun RS
(AI – 1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe

4 organizirana
izobraževanja za
uporabnike

Ni finančnih posledic

Izobraževanje
študentov za
samostojno in aktivno
uporabo
COBISS/OPAC
sistema in baz
podatkov
Samostojno iskanje po
internetu
UP PEF

Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike 3

Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike 6

Izobraževanje
uporabnikov za
samostojno uporabo
knjižničnih storitev,
informativno gradivo
za uporabnike,
individualno delo z
uporabniki, periodične,
pogosto organizirane
delavnice za delo z
bazami podatkov za
učitelje, študente in
ostale uporabnike
knjižnice
UP FTŠ Turistica

Knjižnično informaciski
praktikum:
organizirana 4
izobraževanja

Samostojna uporaba
sistema
COBISSOPAC in
elektronskih baz
podatkov

Izobraževanje
študentov za
samostojno uporabo
sistema
COBISSOPAC in
elektronskih baz
podatkov
UP VŠZI

Predavanja se izvajajo
v okviru predmeta
Informatika v
zdravstveni negi.
Vsakodnevno osebno
izobraževanje
uporabnikov za
uporabo baz podatkov

Samostojna in aktivna
uporaba
COBISS/OPAC
sistema in baz
podatkov. Samostojno
iskanje po internetu

Izobraževanje v obliki
predavanj in osebno
izobraževanje
študentov za
samostojno in aktivno
uporabo
COBISS/OPAC
sistema in baz

MVZT (Proračun RS
(A - Študijska
dejavnost – AI 1-4,
AIII, AIV)
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AI 1-4, AII, AIII, AIV

Ni finančnih posledic

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Omogočanje dostopa
do obstoječih
elektronskih revij in
podatkovnih baz

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
in iskanja po COBISS

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

podatkov
UP ZRS

Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike v 2010 - 0

Število organiziranih
izobraževanj za
uporabnike v 2011 - 2

Izvedba predavanj in
praktičnih vaj o
uporabi knjižnic in
»online« dostopnih
elektronskih virov za
različne skupine
uporabnikov
UP UK

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2010 (ocena) –
16.550

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2011 – 17.250

Vzpostavitev
metaiskalnika
Omogočen
dostop

oddaljen

Ni finančnih posledic

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Izobraževanje
uporabnikov,
Sodelovanje z nosilci
konzorcijev e-virov
Sodelovanje z RICUP
pri širjenju dostopnosti
e-virov
UP FHŠ, UP FTŠ Turistica

Skrb za prirast
relevantnega
knjižničnega gradiva

Zakupljene baze s
strani UP

Ohranitev obstoječega

Finančna sredstva UP
ter članic in uporaba
baz
UP FM, UP FAMNIT, UP PINT, UP PEF

MVZT (Proračun RS
(AI 1-4, AIII redni
programi 2.stopnje 4)

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki – podatek še ni
dosegljiv.

Povečanje števila
pregledanega gradiva
v elektronski obliki za
vsaj 10%.

MVZT (Proračun RS
(AI – 1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki – podatek še ni
dosegljiv.

Še boljši pogoji za
omogočanje dostopa
do e-revij in
podatkovnih baz

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Nakup gradiva, letni
prirast 700 enot

Prirast za 800 enot

Članstvo v konzorciju,
osveščanje in
predstavitev baz
podatkov med
uporabniki v obliki
delavnic, organiziranih
izobraževanj in
aktivnega dela.
UP VŠZI
Dodatni računalnik v
knjižnici, tehnična
dostopnost in
zakupljeni dostopi do
baz podatkov
UP FHŠ
Nakup ter
gradiva

obdelava

Lastna sredstva

MVZT AI dodiplomski
redni programi 4, AIII
redni programi
2.stopnje 4

UP FM
Letni prirast tiskanih
enot gradiva 339 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 12.

Letni prirast tiskanih
Natančno vodena in
enot gradiva 375 in
načrtovana strategija
število zakupljenih ali
nabave knjižničnega
nabavljenih
gradiva.
elektronskih enot 12.
UP FAMNIT, UP PINT

Proračun MVZT (AI –
4) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.

Letni prirast tiskanih
enot gradiva (558
enot) in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot (2

Letni prirast tiskanih
enot gradiva (200-300
enot) in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot (2

MVZT (Proračun RS:
A–Študijska dejavnost
– A I, A II)

Nabava temeljne in
dodatne literature za
študijske programe ter
obdelava gradiva
Obdelano gradivo
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
enoti)

Ciljna vrednost v letu
2011
enoti)

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Razpoložljivost
temeljnega gradiva za
študijske programe
UP PEF

Letni prirast tiskanih
enot gradiva 1.786 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 11.

Letni prirast tiskanih
enot gradiva 2.000 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 12.

Natančno vodena in
načrtovana strategija
nabave knjižničnega
gradiva.

MVZT (Proračun RS
(A - Študijska
dejavnost – AI 1-4,
AIII, AIV
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AI 1-4, AII, AIII, AIV)

UP FTŠ Turistica
Nakup gradiva, letni
prirast 690 enot
gradiva.

Prirast 800 enot.

Nakup ter obdelava
gradiva za vse
študijske programe.

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost A
I 1-4
MVZT - Proračun RS
študijska dejavnost-A I
1-4

UP VŠZI

Bibliografska obdelava
knjižničnega gradiva

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Letni prirast: 400
tiskanih enot gradiva in
2 zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot
(Cinahl full text, The
Cochrane library)

Nabava kakovostne
Obdelano gradivo.
temeljne, in dodatne
Razpoložljivost
literature za študijske
temeljnega gradiva za
študijske programe.
programe ter obdelava
Prirast knjižnega
gradiva
gradiva. Sodelovanje z
zaposlenimi pri nabavi
novega gradiva.
UP ZRS

Nakup knjižničnega
gradiva v 2010

Nakup knjižničnega
gradiva v 2011

Serijske publikacije 10 Monografske
publikacije - 150

Serijske publikacije 11 Monografske
publikacije - 180
UP FHŠ

Katalogizacija gradiva

Obdelano gradivo,
postavljeno na police

Letni prirast tiskanih
enot gradiva 339 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 12

Letni prirast tiskanih
Natančna
enot gradiva 375 in
katalogizacija in
število zakupljenih ali
inventarizacija
nabavljenih
knjižničnega gradiva.
elektronskih enot 12
UP FAMNIT, UP PINT

Proračun MVZT (AI –
1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.

Letni prirast tiskanih
enot gradiva (558
naslovov / 1616
izvodov) in zakupljenih
ali nabavljenih 2
elektronskih enot
(baza MathSciNet;
Journal Citation
Reports)

Obdelano in
razvrščeno gradivo

Ni finančnih posledic

Izvedba javnih
razpisov za nabavo
knjižničnega gradiva

Katalogizacija gradiva
(nakup ter darovi)
UP FM

Večji pregled na
knjižničnem gradivom

Katalogizacija novega
ter podarjenega
gradiva

Lastna sredstva

ARRS (Proračun RS
(V – Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
1, 2, 3 in 4)

Ni finančnih posledic

UP PEF
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Letni prirast tiskanih
enot gradiva 1.786 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 11.

Letni prirast tiskanih
enot gradiva 2.000 in
število zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot 12.

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Natančna
katalogizacija in
inventarizacija
knjižničnega gradiva.

Predvideni viri
financiranja
MVZT (Proračun RS
(A - Študijska
dejavnost – AI 1-4,
AIII, AIV
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AI 1-4, AII, AIII, AIV)

UP FTŠ Turistica
Letni prirast tiskanih
enot gradiva: 690 enot.

Obdelano gradivo,
postavljeno na police
po prostem pristopu.

Nakup ter obdelava
gradiva za vse
študijske programe

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost A
I 1-4
MVZT - Proračun RS
študijska dejavnost-A I
1-4

UP VŠZI

Medknjižnična
izposoja

Letni prirast: 400
tiskanih enot gradiva.
Obdelava gradiva

Letni prirast: 400
Inventarizacija,
tiskanih enot gradiva.
katalogizacija in
Obdelano gradiva
klasifikacija gradiva
UP ZRS

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Letni prirast tiskanih
enot gradiva v 2010 –
859 (650 naslovov)

Letni prirast tiskanih
Bibliografska obdelava
enot gradiva v 2011 –
pridobljenega
900 (680 naslovov)
knjižničnega gradiva
UP FHŠ

Ni finančnih posledic

Posojeno gradivo
drugim knjiž. (41 knj.)
in izposojeno iz drugih
knjiž. (42 knj.+15
člankov), skupaj 93
enot

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede
na povpraševanje

MVZT AI dodiplomski
redni programi 4, AIII
redni programi 2
.stopnje 4

Posojanje lastnega
gradiva drugim
knjižnicam in pošiljanje
zahtevkov za želeno
gradivo

UP FM, UP PEF
120 medknjižničnih
transakcij.

Predvidenih 150
medknjižničnih
transakcij.

Vzpostavitev dostopa
do gradiva, ki ga
knjižnica nima

Dostop do gradiva, ki
ga knjižnica nima in 10
posredovanj gradiva
knjižnicam, ki ga
potrebujejo

6 posredovanj gradiva
drugim knjižnicam

Sodelovanje v
knjižnično
informacijskem
sistemu Slovenije ter
knjižnično
informacijskem
sistemu Univerze na
Primorskem.
UP FAMNIT, UP PINT
Posredovanje
zahtevkov po gradivu
ter posredovanje
zahtevanega gradiva

MVZT (Proračun RS
(AI – 4) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe.

MVZT (Proračun RS:
A–Študijska dejavnost
– A I, A II)

UP FTŠ Turistica
Posojeno gradivo
drugim knjižnicam 206
enot in izposojeno
gradivo iz drugih
knjižnic 83 enot

Izposoja gradiva, ki ga
knjižnica nima glede
na povpraševanje

Vzpostavitev dostopa
do gradiva, ki ga
knjižnica nima.

Dostop do gradiva, ki
ga knjižnica nima.
Izvedba 35 zahtevkov

V letu 2010 opravljenih

Posojanje lastnega
gradiva drugim
knjižnicam

Pošiljanje zahtevkov
za želeno gradivo
UP VŠZI
Posredovanje
zahtevkov po gradivu
ter posredovanje
zahtevanega gradiva

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost A
I 1-4

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
(30. 11. 2010) 30
zahtevkov

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP ZRS

Zagotovitev dodatnih
prostorov knjižnice

Vzpostavitev in ažurno
posodabljanje spletne
strani knjižnice

Posojeno:

Posojeno:

3 članki

5 člankov

Sodelovanje v
nacionalni in
mednarodni mreži
medknjižnične
izposoje

9 monografij

12 monografij

Izposojeno:

Izposojeno:

49 kopij

65 kopij

113 monografij

120 monografij
UP FAMNIT, UP PINT

Prostor knjižnice v
2010: 14 m2

Prostor knjižnice v
2011: 100 m2

Čitalnica: 0 m2

Čitalnica: 20 m2

Št. računalniških mest:
0

Št. računalniških mest:
4

Najem ustreznih
prostorov, ustrezne
opreme

ARRS (Proračun RS(V
– Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
1, 2, 3 in 4)

MVZT (Proračun RS:
AI – Študijska
dejavnost)
MVZT (Proračun RS:
G – Investicije in
investicijsko
vzdrževanje) glej
pojasnila v poglavju
4.11

UP FTŠ Turistica
Spremljanje vsebin in
posodabljanje spletne
strani knjižnice

Zagotavljanje ažurnih
Zagotavljanje ažurnih
in aktualnih vsebin na
in aktualnih vsebin na
spletni strani
spletni strani
UP VŠZI

Ni finančnih posledic

Spletna stran je v fazi
posodabljanja. Ažurno
vsakodnevno vnašanje
novosti

Vzpostavljena je
Izdelava posodobljene
ažurno posodobljena
spletne strani.
spletna stran knjižnice. Vsakodnevno
Novosti se vsak dan
ažuriranje novosti
ažurirajo
UP ZRS

MVZT:Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Knjižnica predstavljena
na spletni strani UP
ZRS

Predstavitev knjižnice
v okviru UP ZRS
vendar bolj v ospredju

Priprava ustreznih
vsebin za spletno
predstavitev knjižnice;

Ni finančnih posledic

Posodoblene vsebine

Sodelovanje s
skrbnikom spletne
strani

Enotna vstopna točka
do e-vsebin

Lastna sredstva

Dolgoročni cilj: 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Ustanovitev in
začetek delovanja UK
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP UK
UK UP formalno še ni
ustanovljena

Formalna ustanovitev UK
UP

Dokončanje vseh
potrebnih postopkov
na MVZT in UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje s
strokovnimi službami
NUK in vključitev UK
UP v nacionalni
vzajemni bibliografski
sistem
0 sredstev za
izvajanje dejavnosti
UK UP v 2010

Pridobitev javnih sredstev
za izvajanje knjižnične
dejavnosti UK UP kot
javne službe v 2011

Dogovor z MVZT o
financiranju dejavnosti
UK UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

Financiranje UK UP
Zajeto v Uredbi o
javnem financiranju
visokega šolstva za
leto 2011
UK UP nima prostorov
in opreme za izvajanje
dejavnosti v 2010

Vzpostavljeni prostorski
pogoji in osnovna oprema
za vodstvo UK UP v 2011

Ureditev prostora za
sedež UK UP na eni
od članic UP;

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Nabava osnovne
Opreme za pričetek
delovanja UK UP

Kadrovska okrepitev
strokovnih delavcev

UK UP ni del
nacionalnega
vzajemnega
bibliografskega
sistema COBISS v
2010

UK UP aktivni del
nacionalnega
vzajemnega
bibliografskega sistema
COBISS v 2011

Dokončanje vseh
potrebnih postopkov
na MVZT in UP

0 zaposlenih v UK UP

Zaposleni v vodstvu UK
UP ter osnovno strokovno
osebje

Pridobitev javnih
sredstev za
financiranje vodstva in
strokovnih sodelavcev
UK UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje s
strokovnimi službami
NUK in vključitev UK
UP v nacionalni
vzajemni bibliografski
sistem
UP UK
MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Izbira in zaposlitev
kadrov v obsegu,
odobrenem s strani
MVZT
UP FAMNIT, UP PINT
Vzpostavitev boljše
organizacije dela in
kakovostne knjižnične
dejavnosti
Izobraževanje
strokovnih sodelavcev

Boljša organizacija dela
in kakovostna knjižnična
dejavnost

Zaposlitev dodatne
osebe na delovnem
mestu bibliotekar

MVZT (Proračun RS:
A–Študijska dejavnost
– A I, A II)

UP UK
0 zaposlenih v UK UP

Zaposleni v vodstvu UK
UP ter osnovno strokovno
osebje z zahtevano
strokovno izobrazbo

Udeležba na raznih
oblikah formalnega
izobraževanja in
uspešno opravljeni
bibliotekarski izpit

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje z NUK in
IZUM pri izvedbi
formalnih oblik
izobraževanja
Prijava na razpis
ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature
in baz podatkov

UP UK
Pridobljena sredstva
za sofinanciranje
nabave serijskih
publikacij na javnem
razpisu ARRS v 2010

Naročenih 7 tujih
znanst. revij
(sofinanciranje ARRS)

Povečati znesek
pridobljenih sredstev za
sofinanciranje nabave
serijskih publikacij na
javnem razpisu ARRS v
2011

Sodelovanje s
članicami UP pri
prijavi na razpis
ARRS;

Ni finančnih posledic

Skupna prijava na
razpis ARRS za vse
knjižnice UP
UP FHŠ

Ohranitev stanja,
naročenih 7 revij

Prijava na razpis

D raziskovalna in
razvojna dejavnost 4
(ARRS)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT, UP PINT
Zakupljene ali
nabavljene elektronske
enote: 2

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot: 2

Oddaja prijave na
razpis ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature
in baz podatkov

Ni finančnih posledic

UP FTŠ Turistica
Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot: 0

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot.

Oddaja prijave na
ARRS za
sofinanciranje nakupa
tuje znanstvene
literature in baz
podatkov.

ARRS (Proračun RS
(D raziskovalna in
razvojna dejavnost 4)
MVZT (Proračun RS
(študijska dejavnost-A
I 1-4)

UP VŠZI
Prijava 4 revij,
pridobljena sredstva v
višini 500€

Pridobitev sredstev za
prirast zakupljenih ali
nabavljenih
elektronskih enot
Ohranitev stanja

Št. naslovov serijskih
publikacij, nabavljenih
s sofinanciranjem
ARRS v 2010 - 6
Tehnološka prenova
in prehod na
platformo COBISS 3

Uporaba različnih
segmentov COBISS3
v posameznih
knjižnicah UP

Oddaja prijave na
razpis ARRS za
sofinanciranje tuje
znanstvene literature
in baz podatkov

Sredstva ARRS

Izpolnitev prijave
UP ZRS

Št. naslovov serijskih
Kvalitetna prijava na
publikacij, nabavljenih
razpis ARRS
s sofinanciranjem
ARRS v 2010 - 7
UP UK
Uporaba vseh
razpoložljivih segmentov
COBISS3 v knjižnicah UP
in UK UP

Izvedba tečajev za
delo v COBISS3 v
sodelovanju z IZUM
na lokaciji v Kopru

Ni finančnih posledic

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Usposabljanja
strokovnih sodelavcev
UK UP za delo v
COBISS3
UP FHŠ
Uporaba
COBISS3
segmenta Zaloga

Uporaba segmenta
COBISS3/Medknjižnična
izposoja

Udeležba na tečajih
za izobraževanje
COBISS3

MVZT AI dodiplomski
redni programi 4, AIII
redni programi
2.stopnje 4

UP FM, UP PEF
Uporaba COBISS3
segmenta Zaloga

Predvidena izobraževanja
za segmente
COBISS3/Medknjižnična
izposoja,
COBISS3/Izposoja.

Udeležba na tečajih
za izobraževanje
COBISS3

Posodobitev
programske opreme
UP FAMNIT, UP PINT

Uporaba COBISS3
segmentov Izposoja in
Zaloga gradiva

Uporaba COBISS3
segmenta v
katalogizaciji, izposoji
in zalogi gradiva

Udeležba na tečajih za
izobraževanje
COBISS3

MVZT (Proračun RS
(AI – 4) in drugi
neproračunski
prihodki za izvajanje
javne službe.

MVZT (Proračun RS:
AI – Študijska
dejavnost)

UP VŠZI
Uporaba segmentov
COBISS 3/Zaloga,
COBISS 3/ Upravljanje
aplikacij

Prehod na segmente
COBISS 3 /
Medknjižnična
izposoja, COBISS3/

Udeležba na tečajih za
izobraževanje
COBISS3

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

Zaloga serijskih
publikacij
UP ZRS
Uporaba COBISS3
segmentov Zaloga
gradiva in
Medknjižnična izposoja
Vpis novih
uporabnikov in
izposoja gradiva

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Uporaba COBISS3
Udeležba na tečajih za
segmentov
izobraževanje
Katalogizacija, Zaloga
COBISS3
gradiva, Izposoja in
Medknjižnična izposoja
UP UK
Povečano število aktivnih
uporabnikov knjižnic
članic UP ter UK UP

Promoviranje
dejavnosti
knjižničnega sistema
UP

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Sodelovanje z IZUM
pri pripravi in izvedba
postopkov za
postopen prehod na
enotno bazo
uporabnikov knjižnic
UP
Priprava protokolov
za prehod v enotno
bazo uporabnikov
UP FHŠ

Vpis novih študentov
v oktobru 2010 ter
med letom

Vpis novih študentov v
Vpis uporabnikov ter
oktobru 2011 ter med
izposoja gradiva
letom
UP FM, UP PEF

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
1.953

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice
2.150

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
1.669

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
1.840

Natančna strategija
promocije knjižnice.
Natančna strategija
nabave knjižničnega
gradiva in obveščanje
o novostih

Ni finančnih posledic

MVZT (Proračun RS
(AI – 1,2,3) in drugi
neproračunski prihodki
za izvajanje javne
službe

UP FAMNIT, UP PINT
650 aktivnih
uporabnikov knjižnice

715 aktivnih
uporabnikov knjižnice

650 aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

715 aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Vpis uporabnikov ter
izposoja gradiva v
čitalnico in na dom

Ni finančnih posledic

UP FTŠ Turistica
Število aktivnih
uporabnikov knjižnic:
1.181

1.299 aktivnih
uprabnikov.

Kakovostno, strokovno
in odgovorno delo z
uporabniki

Ni finančnih posledic

Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti):
1.033
UP VŠZI
776 aktivnih
uporabnikov knjižnice
757 aktivnih
uporabnikov iz

Povečati število
uporabnikov knjižnice
in števila izposojenega
gradiva

Vpis uporabnikov ter
izposoja gradiva v
čitalnico in na dom

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP ZRS
Število aktivnih
uporabnikov knjižnice v
2010 - 252
Število aktivnih
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
v 2010 - 237
Omogočanje dostopa
do obstoječih
elektronskih revij in
podatkovnih baz

Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2010 (ocena)
– 16.550

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice v
2011 - 275

- Vpisovanje novih
uporabnikov knjižnice;

Ni finančnih posledic

- Aktivna promocija
Število aktivnih
dejavnosti knjižnice
uporabnikov iz
visokošolskih zavodov
(zaposleni in študenti)
v 2011 - 240
UK UP
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2011 – 17.250

Vzpostavitev
metaiskalnika
Omogočen
dostop

oddaljen

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Izobraževanje
uporabnikov
Sodelovanje z nosilci
konzorcijev e-virov
Sodelovanje z RICUP
pri širjenju
dostopnosti e-virov
UP FHŠ, UP FAMNIT, UP PINT, UP PEF, UP FTŠ Turistica
Ni še podatka o
uporabi (število
pregledanega gradiva
v e-obliki)

10% višja uporaba

Spodbujanje uporabe
pri študentih in
profesorjih

MVZT (Proračun RS
(AI dodiplomski redni
programi 4, AIII redni
programi 2.stopnje 4)

UP VŠZI

Razširitev dostopa do
elektronskih revij in
baz podatkov

Omogočiti iskanje po
vseh dostopnih
elektronskih virih
preko ene vstopne
točke (metaiskalnik)

Ni še podatka o
uporabi (število
pregledanega gradiva
v e-obliki)

Še boljši pogoji za
omogočanje dostopa do
e-revij in podatkovnih baz

Dodatni računalnik v
knjižnici, tehnična
dostopnost in
zakupljeni dostopi do
baz podatkov
UP UK

Članstvo v 9
konzorcijih zbirk erevij in 4 baz
podatkov

Članstvo v 10 konzorcijih
zbirk e-revij in 4 baz
podatkov

Sodelovanje z nosilci
konzorcijev (NUK,
CTK in UL BF) ter
ponudniki e-revij

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)
Lastna sredstva

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Spremljanje uporabe
e-virov
UP UK, UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ TuristicA, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Metaiskalnik v testni
fazi
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2010 (ocena)
– 16.550

Zagon in polna
operativnost
metaiskalnika
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2011 – 17.250

Vključitev vseh inf.
virov in testiranje
Vzpostavitev
metaiskalnika,

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
knjižnica)

Izobraževanje
uporabnikov,
Sodelovanje z nosilci
konzorcijev e-virov

Omogočiti oddaljen
dostop do
elektronskih
informacijskih virov

Sodelovanje z RICUP
pri širjenju
dostopnosti e-virov
UP UK, UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP ZRS, UP PINT
Število pregledanega
gradiva v elektronski

Vzpostavitev možnosti
oddaljenega dostopanja

Vzpostavitev
tehnološke platforme

MVZT (Proračun RS
(Univerzitetna
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
obliki v 2010 (ocena)
– 16.550

Ciljna vrednost v letu
2011
do e-virov
Število pregledanega
gradiva v elektronski
obliki v 2011 – 17.250

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
za oddaljen dostop do
e-virov

Predvideni viri
financiranja
knjižnica)

Omogočen oddaljen
dostop do e-virov
Izobraževanje
uporabnikov
Sodelovanje z nosilci
konzorcijev e-virov

Vzpostavitev in
ažurno posodabljanje
spletne strani
knjižnice

Organizacija
strokovnih delavcev
knjižnice

Sodelovanje z
RICUP pri širjenju
dostopnosti e-virov
UP PEF
Obstoječa spletna
stran s preusmeritvijo
na spletno stran UP
FM

Nova, posodobljena in
informativna spletna stran
s privlačno grafično
podobo Ažurirani podatki

Izobraževanje za
moderiranje spletne
strani, izvedba
vsebinskih in
tehničnih dejavnosti
za vzpostavitev
spletne strani

MVZT (Proračun RS
(A - Študijska
dejavnost – AI 1-4,
AIII, AIV)
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AI 1-4, AII, AIII, AIV

UP VŠZI
Vzpostavitev boljše
organizacije in delitve
dela in zagotavljanje
kakovostne knjižnične
dejavnosti

Boljša organizacija dela
in kakovostna knjižnična
dejavnost

Določitev nalog in
organizacije dela

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FTŠ Turistica
Povečati
prepoznavnost
knjižnice v lokalnem
okolju

Vpis večjega števila
drugih zunanjih
uporabnikov

Večje število zunanjih
uporabnikov

Promocija

Ni finančnih posledic

Opomba: Številčni kazalniki so vezani na stanje dne 30.11.2010, do konca leta 2010 se bodo
vrednosti še spremenile (letni prirast gradiva, medknjižnična izposoja, bibliografije).
UP FHŠ: Knjižnica Fakultete za humanistične študije Koper je namenjena zadovoljevanju
informacijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev ter
ostalih zaposlenih. Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike. Knjižnica nabavlja,
obdeluje in izposoja gradivo predvsem s področij geografije, zgodovine, antropologije, kulturnih
študijev, 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. Odprta je po naslednjem urniku: pon., tor., sre., čet. 8 18h, pet. 8-16h. Skupno število ur odprtosti na teden znaša 48 ur, na dan 10 ur, (1 dan v tednu 8 ur).
Knjižnica nudi podporo naslednjim dodiplomskim študijskim programom (1. Stopnja: Dediščina Evrope
in Sredozemlja, Filozofija, Geografija, Zgodovina, Italijanistika, Kulturni študiji in antropologija,
Slovenistika, Medijski študiji, Medkulturno jezikovno posredovanje) ter podiplomskim študijskim
programom (2. stopnja: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Komuniciranje in mediji,
Kulturni študiji in antropologija, Zgodovina ter 3. stopnja: Filozofija in teorija vizualne kulture,
Geografija, Slovenistika, Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Upravljanje različnosti, Antropologija).
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Poleg enega zaposlenega knjižničarja se v knjižnici od oktobra 2007 dalje poslužujemo tudi redne
študentske pomoči v izposoji. Gre za izposojo gradiva in delo z uporabniki (svetovanje, pomoč pri
iskanju gradiva). Zaradi širitve obsega dela ter podaljšanega urnika odprtosti knjižnice je pomoč v
obliki študentskega dela nepogrešljiva. Poleg tega je potrebna dodatna zaposlitev strokovnega
delavca - knjižničarja zaradi kadrovske podkrepitve, kakovosti, strokovnosti ter boljše organizacije
dela. Zaradi skromnih finančnih sredstev dodatna zaposlitev zaenkrat ni izvedljiva.
UP FM: Knjižnična dejavnost UP Fakultete za management Koper obsega nabavo knjižničnega
gradiva – monografij, strokovnih in znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in
vodenje bibliografij zaposlenim raziskovalcem ter pedagoškim sodelavcem. Knjižnica organizirano
in/ali individualno usposablja uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in
storitev.
Knjižnica omogoča dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so JStor, Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct in druge.
Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta v skupnih prostorih (od leta 2003), skladno z dogovorom med
obema fakultetama se stroški knjižnice delijo v razmerju 2:1 (UP FM:UP PEF).
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP FM načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – pedagoškimi in drugimi sodelavci.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim učiteljem ter raziskovalcem, je pa odprta tudi
za zunanje uporabnike, to so lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti
medbibliotečni izmenjavi gradiv.
V knjižnici UP FM je bila predvidena tehnološka prenova – nadgradnja COBISS 2 v COBISS 3 – gre
za posodobljeno platformo, ki jo v Sloveniji uvaja večina knjižnic. V letu 2010 je knjižnica UP FM in UP
PEF prešla na platformo COBISS3/Zaloga, pri čemer so zaposleni bibliotekarji opravili potrebno
izobraževanje in uspešno izvedli prenovo ter začeli uporabljati posodobljeno platformo.
Knjižnica je odprta za izposojo vsak dan od 8.ure do 16.ure oziroma od 8.ure do 17.ure, skupno je za
izposojo in uporabniške storitve odprta 42 ur na teden. Zagotovljene so storitve v dneh in urah, kjer je
statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Z uporabniki, ki študirajo izven sedeža fakultet se individualno
dogovarjamo o obliki izposoje knjižničnega gradiva in posredovanju tega preko poštnih storitev.
Knjižnica nudi prosti pristop do študijskega gradiva ter ostale knjižnične storitve.
V knjižnici so zaposlene 3 strokovne sodelavke z ustrezno izobrazbo ter licencami za delo v okolju
COBISS. Dve strokovni sodelavki sta zaposleni za poln delovni čas, ena strokovna sodelavka pa za
skrajšan delovni čas (20 ur na teden) iz naslova starševskih pravic. Knjižnica se redno poslužuje
pomoči študenta kot dopolnilnega sodelavca zaradi skrajšanega delovnega časa strokovni sodelavk.
Pomoč študenta se je izkazala kot nepogrešljiva. Študent izvaja izposojo knjižničnega gradiva, svetuje
pri izbiri knjižničnega gradiva in pomaga uporabnikom pri uporabi storitev knjižnice.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga fakulteta izvaja, Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
UP FAMNIT: Knjižnica vodi izposojo gradiva v sistemu COBISS3. V knjižnico je vpisanih 577
študentov in 73 zaposlenih, skupaj 650 aktivnih uporabnikov. Za potrebe raziskovanja in izvedbo
študijskih programov je bilo nakupljenih 558 enot gradiva (1616 izvodov) in elektronski dostop do
MathSciNet ter do Journal Citation Reports. Za leto 2011 načrtujemo 10 % prirast aktivnih uporabnikov
ter nakup 200-300 naslovov literature za potrebe študijskih programov in raziskovanja. Za potrebe
uporabnikov bodo organizirana izobraževanja ter nameščeni računalniki za dostopnost do informacij.
UP PEF: Knjižnična dejavnost UP PEF obsega nabavo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih
in znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in vodenje bibliografij zaposlenim
raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja
uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev.
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Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor in druge.
Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta kot skupna visokošolska knjižnica v skupnih prostorih (od leta
2003), skladno z dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice od 1. oktobra 2010 delijo v
razmerju 55%:45% (UP FM : UP PEF)
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – pedagoškimi in drugimi sodelavci.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcev in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so
lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.
V knjižnici UP PEF je bila predvidena tehnološka prenova – nadgradnja COBISS2 v COBISS3 – gre
za posodobljeno platformo, ki jo v Sloveniji uvaja večina knjižnic. V letu 2010 je knjižnica UP FM in UP
PEF prešla na platformo COBISS3/Zaloga, pri čemer so zaposleni bibliotekarji opravili potrebno
izobraževanje in uspešno izvedli prenovo ter začeli uporabljati posodobljeno platformo.
Knjižnica je odprta za izposojo vsak dan od 8.ure do 16.ure oziroma 17.ure, tedensko 42 ur.
Zagotovljene so storitve v dneh in urah, kjer je statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
V knjižnici so zaposlene tri strokovne sodelavke z ustrezno izobrazbo ter licencami za delo v okolju
COBISS. Dve strokovni sodelavki sta zaposleni za poln delovni čas, ena strokovna sodelavka pa za
skrajšan delovni čas (20 ur na teden) v skladu s predpisi o starševskem varstvu. Knjižnica se redno
poslužuje pomoči študenta kot dopolnilnega sodelavca zaradi skrajšanega delovnega časa strokovnih
sodelavk. Pomoč študenta se je izkazala kot nepogrešljiva. Študent izvaja izposojo knjižničnega
gradiva, svetuje pri izbiri knjižničnega gradiva in pomaga uporabnikom pri uporabi storitev knjižnice.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga fakulteta izvaja, Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
UP FTŠ TURISTICA: Knjižnica Fakultete za turistične študije Portorož - Turistica je namenjena
zadovoljevanju informacijskih, izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih potreb študentov,
visokošolskih učiteljev ter ostalih zaposlenih. Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike.
Knjižnica nabavlja, obdeluje in izposoja gradivo predvsem s področja družboslovja s poudarkom na
turizmu ter interdisciplinarnimi povezavami s področja jezikoslovja, geografije, ekonomskih, poslovnih,
pravnih in socioloških ved. 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. Odprta je po naslednjem urniku: ponedeljek – petek, od 8h do18h.
Skupno število ur odprtosti na teden znaša 50. ur.
UP VŠZI: Knjižnica UP Visoke šole za zdravstvo Izola je pričela delovati leta 2005. Knjižnica dejavno
podpira študijski in raziskovalni proces na visoki šoli, saj je namenjena študentom, visokošolskim
učiteljem, zaposlenim UP VŠZI ter drugim uporabnikom. Na šoli se poučujeta študijska dodiplomska
programa zdravstvena nega in dietetika (redno in izredno) ter magistrski študij zdravstvene nege.
Knjižnična zbirka trenutno šteje 4.970 enot gradiva (1.12.2010). Tekoče prejemamo 45 naslovov
znanstvenih in strokovnih revij z različnih področij, največ iz področja zdravja. Vso gradivo je v
prostem pristopu (postavitev po Univerzalni decimalni klasifikaciji). V čitalnici je na voljo sedemnajst
čitalniških mest za prebiranje gradiva in študij ter štirje računalniki z dostopom do interneta.
V knjižnici Visoke šole za zdravstvo Izola so študentom in zaposlenim na voljo raznovrstni elektronski
viri. V okviru vseslovenskih konzorcijev knjižnica dostopa do podatkovnih baz Wiley Interscience,
Springer Link, SAGE Journals Online, do baze Medline, Emerald Full Text, JSTOR, Web of Science,
EBSCO Host, ProQuest, Science Direct in drugih. Knjižnica ima tudi ekskluziven dostop do
medicinske baze Cinahl with Full Text in v naslednjem koledarskem letu bo pridobila dostop tudi do
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The Cochrane Library (dostop do kliničnih študij). V okviru Univerze na Primorskem imajo uporabniki
dostop tudi do slovarjev Oxford Dictionary Online, zbirke FSTA in CAB Abstracts.
Knjižnica je vključena v slovensko vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov (COBIB). Z letom
2010 je knjižnica pričela aktivno uporabljati novo programsko opremo COBISS3 (COBISS3/ Zaloga in
COBISS3/Upravljanje aplikacij). V letu 2010 je knjižnica prvič v zgodovini svojega obstoja izvedla
inventuro.
Knjižnica je odprta za uporabnike 38 ur na teden, od ponedeljka do petka od 10.ure do 16.ure in v
soboto od 9.ure do 12.ure. V knjižnici sta zaposleni dve osebi z bibliotekarskim strokovnim izpitom.
UP ZRS: V tabelah navedene vrednosti prikazujejo stanje na dan 30.11.2010, za pregledano
elektronsko gradivo so dobljene vrednosti ocena za celo leto 2010 na podlagi podatkov, razpoložljivih
v mesecu novembru.
Cilji in naloge Knjižnice UP ZRS so podrejeni podpori znanstveno-raziskovalnemu delu v matični
ustanovi in pedagoškemu procesu na članicah UP. Knjižnično dejavnost izvajamo v skladu z Zakonom
o knjižničarstvu ter ustreznimi podzakonskimi akti. Osnovne dejavnosti so pridobivanje, urejanje in
posredovanje knjižničnega gradiva in informacij. Še ena od temeljnih dejavnosti Knjižnice UP ZRS je
vnos bibliografskih enot v sistem COBISS za potrebe vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti
sodelavcev UP ZRS. V zvezi s tem knjižnica redno sodeluje s področnimi OSIC-i.
V letu 2011 bo zaključen formalni del ustanovitve Univerzitetne knjižnice UP. Finančno bo ustanovitev
sicer podprta zelo skromno in daleč pod pričakovanji, vseeno pa bo s tem postavljen formalni okvir v
katerem bo šele mogoče pričeti z izvajanjem dela predvidenih aktivnosti. Knjižnica UP ZRS namerava
tudi v bodoče aktivno sodelovati v procesu usklajevanja knjižnično informacijske službe na UP. Še
vedno ne bo možno vzpostaviti predvidenega knjižničnega sistema, po katerem naj bi obstoječe
knjižnice UP postale enote UK UP, tako da bo knjižnica UP ZRS tudi v letu 2011 delovala kot
samostojna visokošolska knjižnica.
Knjižnica UP ZRS je odprta za vse uporabnike od ponedeljka do petka, od 9h do 16h. Skupno torej 35
ur tedensko.
Vrednosti kazalnikov v nekaterih delih znatno odstopajo od tistih iz leta 2009. Praviloma precej
presegajo napovedane vrednosti. Brez dvoma gre to stanje pripisati kadrovski okrepitvi knjižnice v letu
2010. Zaposlitev bibliotekarja pripravnika je omogočila bolj redno prisotnost in bolj aktivno politiko
knjižnice še zlasti pri izposoji gradiva.
Kljub hudi prostorski stiski je letni prirast gradiva zopet višji kot v preteklem letu (podatki se nanašajo
na zgolj prvih 11 mesecev, tako da bojo končne vrednosti še nekoliko višje). Nekaj dodatnega prostora
za knjižno gradivo nam je uspelo zagotoviti s prerazporejanjem, kar je omogočilo obdelavo več
prispelega gradiva. Tudi v letu 2010 je bilo ažurno in v celoti obdelano vse gradivo, nabavljeno z
nakupom. Ker je knjižnica v letu 2010 pridobila obsežnejši knjižni dar z zelo relevantnim knjižnim
gradivom, sta strokovna sodelavca obdelala tudi del tega gradiva. Žal pa še vedno večji del
podarjenega gradiva ostaja v sekundarnem skladišču in težko dostopen za uporabnike.
Ponovno sta glavni dve skupini uporabnikov knjižnice zaposleni v matični ustanovi (100 oziroma 40%)
in študentje (122 oz. 48%; skoraj v celoti prihajajo iz UP FHŠ). Nižje je število drugih uporabnikov, ki
pa je bilo vsa leta beleženja uporabe vedno zanemarljivo nizko.
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4.6

DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV

Kratkoročni cilji Študentskih domov Univerze na Primorskem temeljijo na srednjeročnem razvojnem
načrtu UP za obdobje do leta 2013 in na prioritetah v letih 2011 in 2012. Na njihovi podlagi bo
dejavnost UP ŠD usmerjena v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v študentskih domovih glede
na število vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki delujejo na
Primorskem, in se na ta način približali standardom Univerz v Ljubljani in Mariboru na področju
zagotavljanja nastanitvenih kapacitet. Tako bodo UP ŠD prispevali tudi h krepitvi prepoznavnosti UP in
njihovega prispevka k razvoju lokalnega in širšega okolja.
Dolgoročni cilj 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 z večjim številom
ležišč

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

V letu 2010 imajo UP ŠD
skupaj 1365 ležišč in subvencij

Povečanje števila ležišč
subvencij za 100

in

Povečati število
študentskih ležišč s
pridobitvijo dodatnih
subvencij v javnih in
zasebnih domovih in s
prevzemom 3. zgradbe na
Cankarjevi 5

V letu 2010 imajo UP ŠD 225
ležišč v lastnem upravljanju

Začetek gradnje novih
študentskih domov v kampusih
Livade in Sonce

Sodelovanje pri pripravi
inv. dokumentacije in
zagon gradnje študentskih
domov

V letu 2010 UP ŠD ne
upravljajo z najetimi
zmogljivostmi

Pridobitev ležišč in
nepremičnin z namenom
upravljanja

Pridobiti in aktivirati
dodatne kapacitete z
najemom

V letu 2010 imajo UP ŠD en
družinski apartma

V letu 2011 naj bi UP ŠD imeli
dva družinska apartmaja

Ureditev družinskega
apartmaja z manjšimi
prostorskimi preureditvami

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 z večjo pestrostjo
ponudbe nastanitvenih
zmogljivosti

V letu 2010 imajo UP ŠD en
apartma za študente s
posebnimi potrebami

V letu 2011 naj bi UP ŠD
usposobili še drugi apartma za
študente s posebnimi
potrebami

Pridobitev bivalnih
kapacitet za študente s
posebnimi potrebami

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP z odpravo ovir
infrastrukture za obdobje
do leta 2013

V letu 2010 so UP ŠD delno
odpravili arhitekturne ovire za
študente s posebnimi
potrebami

Priprava parkirnih prostorov,
klančin in ročajev za lažje
dostope v ŠD

Vzpostaviti infrastrukturo
za invalide (parkirna
mesta, dostop in vstop v
objekte

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 za nemoteno
delovanje izvajanja
dejavnosti

V letu 2010 so UP ŠD izvedli
prioritetne naloge iz načrta za
IVD (prve tri prioritete)

Sprotno vzdrževanje
nepremičnin in opreme v ŠD
Portorož in ŠD Koper

Tekoče in inv. vzdrževanje
kapacitet s pripravo
programa

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 za nemoteno
finančno poslovanje

V letu 2010 so UP ŠD krili
primanjkljaj z naslova
sofinanciranja pisarne

UP ŠD se z MVZT dogovori o
obsegu sofinanciranja

Urediti sistem financiranja
zavoda z novimi viri
financiranja
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Dolgoročni cilj 6. Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Doseganje
postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 z večjim številom
subvencij pri zasebnikih

UP ŠD posredujejo v letu 2010
750 subvencij za bivanje pri
zasebnikih

UP ŠD naj bi v letu 2011
posredovali najmanj 800
subvencij za bivanje pri
zasebnikih

Pridobiti dodatne
subvencije pri zasebnih
najemodajalcih in
koncesionarjih

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP z večjo ponudbo in
vrsto ležišč za obdobje do
leta 2013

V letu 2010 UP ŠD nimajo
najetih prostorov

Upravljanje večjega števila in
vrst ležišč

Pridobiti v najem ali
uporabo prostore za
oddajo ležišč študentom

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za nemoteno
delovanje za obdobje do
leta 2013

V letu 2010 so UP ŠD izvajali
dejavnost z zmanjšanim
obsegom sredstev

S povišanjem obsega sredstev
zagotoviti nemoteno in
kvalitetno delo UP ŠD

Izvajanje dejavnosti
študentskih domov in
Pisarne za študentske
domove.

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013

V letu 2010 so UP ŠD le
posredujejo pri nastanjevanju
tujih študentov

Delno poskrbeti bivališča
mednarodnim študentom

Zagotoviti bivanje
mednarodnim študentom z
dodatnimi ležišči na trgu

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev za
začasno nameščanje
zaposlenih UP v obdobju
do leta 2013

V letu 2010 UP ŠD le
posredujejo pri nastanjevanju
gostujočih profesorjev in
raziskovalcev

Delno poskrbeti za bivališča
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem

Zagotoviti bivanje
gostujočim profesorjem in
raziskovalcem, z iskanjem
primernih ležišč na trgu

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do 2013

V letu 2010 uporabljajo UP ŠD
v letu 1999 postavljeno spletno
stran

Zagotoviti učinkovitejši dostop
uporabnikom do podatkov

Prenova spletnih strani UP
ŠD

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP za obdobje do leta
2013 z možnostjo
razširitve dejavnosti

V letu 2010 so UP ŠD
preverjali interes potencialnih
zasebnih partnerjev

Opraviti pogovore s
potencialnimi zasebnimi
vlagatelji

Analiza možnosti
zasebnega in javnega
partnerstva

Doseganje postavljenih
meril in strateških ciljev
UP s promocijo za
obdobje do leta 2013

V letu 2010 so UP ŠD
sodelovali v vseh
pomembnejših promocijski
akcijah UP in izvedli nekaj
lastnih aktivnosti

Povečati prepoznavnost
dejavnosti z lastno promocijo v
javnosti in medijih in s
sodelovanjem v akcijah UP

Promocija in predstavitev
dejavnosti ožjemu in
širšemu okolju

Kazalniki
Kazalnik

Študijsko leto 2009/2010

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2010/11

% rednih študentov dodiplomskih programov, ki bivajo v
študentskih in dijaških domovih ali pri zasebnikih in
25,9%
25,7%
koncesionarjih na območju Slovenske obale v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju bivanja študentov*
Kapaciteta študentskih domov **
219
219
Stanovanje v Izoli
2
2
Število tujih študentov, ki bivajo v študentskih domovih***
14
4
Opombe:
* Podatek je optimalen, med letom se spreminja
** Kapacitete UP ŠD v ŠD Portorož in ŠD Koper.
*** Tuji študentje so nastanjeni večinoma v dijaških domovih in pri zasebnikih oziroma koncesionarjih. V javnih domovih sicer
prednostno zagotavljamo bivanje študentom Cepusovega programa. Ostalim tujim študentom pa le v primeru, ko so ležišča v
javnih domovih še prosta (tudi v primerih odhodov naših študentov na mednarodno izmenjavo).
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4.7

UPRAVNE NALOGE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

4.7.1

Upravne naloge kabineta rektorja in dekana/dekanje ter direktorja

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Promocija
znanstvenih
dosežkov
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Promocija doktorjev
znanosti UP

Promoviranje doktorjev
Organizacija dogodka
znanosti UP 2-krat letno promocije
skladno s Študijskim
koledarjem UP
UP FHŠ

MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Znanstvene konference
in simpoziji

Doseganje odličnosti na
posameznih področjih
raziskovanja

Spodbujanje
zaposlenih,

Ni finančnih posledic

Povečati mednarodno
udeležbo iz izboljšati
predstavo o kakovosti
UP PEF

Širjenje tem in vsebin
sestanka

Objava dosežkov
raziskovalcev v
publikacijah
UP PEF

Izvedba
mednarodnega
znanstvenega
sestanka, 2010; 2

Večanje obsega
vabljenih institucij in
posameznih
strokovnjakov

Sredstva ARRS
Sredstva od prodaje,
blaga in storitev na
trgu (prihodki od
sodelovanja z
gospodarstvom in
drugimi uporabniki
znanja)

UP Turistica
Sodelovanje v
čezmejnih projektih: 1

Sodelovanje v čezmejnih
projektih: 3

Sodelovanje na
mednarodnih
konferencah

Sodelovanje na
mednarodnih
konferencah: 8

Prijava na kandidaturo
za mednarodne
nagrade: 0

Prijava na kandidaturo
za mednarodne
nagrade: 1

Omogočanje
predstavitev
raziskovalnih
rezultatov na
konferencah in v
publikacijah na podlagi
kriterijev internega
sistema IZRD.

Sredstva ARRS
Prejeta sredstva EU
proračuna
Drugi viri

Prijava kandidatov za
domače in
mednarodne nagrade.

Promocija na spletnih
straneh fakultete.
UP VŠZI
Predstaviti
raziskovalno delo in
raziskovalne dosežke v
bazah podatkov za
iskanje partnerjev
evropskih projektov –
izdaja publikacije UP
VŠZI; v letu 2010 ni
bila izdana

Izdaja publikacije UP
VŠZI - Monografije
raziskovalnih prispevkov
v letu 2011

Priprava, oblikovanje
in izdaja Monografije
raziskovalnih
prispevkov v letu 2011

Drugi viri (lastna
sredstva)

Ciklusov raziskovalnih
predavanj UP VŠZI: v
letu 2010 je bilo
izvedenih 5 predavanj

Šest (6) predavanj v
sklopu Ciklusov
raziskovalnih predavanj
UP VŠZI

Priprava predavanj
internih raziskovalcev,
organizacija in izvedba
predstavitev

MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastna
sredstva)

UP ZRS
Zadovoljujoča

Doseči večjo

Načrtovanje, izvajanje

Sredstva ARRS
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
promocija znanstvenih
dosežkov glede na
trenutne zmožnosti,
(kadrovski potencial in
finančna sredstva)
Promocija znanstvenih
dosežkov bi se v
določenih delih lahko
še izboljšala

Ciljna vrednost v letu
2011
prepoznavnost UP ZRS
v lokalnem, slovenskem
ter širšem
mednarodnem prostoru
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja

UP ZRS je
prepoznavna v
lokalnem okolju kot
dejavnik razvoja
lokalnega okolja;
Spletna stran je v
prenovi

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
ter vrednotenje
odnosov z javnostmi
ter objavljanje in
promocijo znanstvenih
dosežkov
raziskovalcev

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
raziskovalno
dejavnost

Neposredna podpora
vodstvu pri javnih
nastopih in
predstavitvah
rezultatov in dosežkov
znanstvenoraziskovalnega dela
UP ZRS v javnosti
Vzdrževanje rednega
in učinkovitega
komuniciranja z mediji
ter obveščanje
javnosti o dejavnostih
ter dosežkih
raziskovalcev UP ZRS

Večja prepoznavnost UP
ZRS in odmevnost v
lokalnem, slovenskem
ter širšem
mednarodnem prostoru
Postati prepoznaven
dejavnik razvoja
lokalnega okolja.

Nadaljevanje z
organizacijo
vsakoletnih
mednarodnih
znanstvenih
konferenc, simpozijev,
srečanj med
raziskovalci, okroglih
miz ter s tem možnost
za predstavitev in
promocijo znanstvenih
dosežkov.

Sredstva ARRS

Organizacija
predstavitve rezultatov
znanstvenoraziskovalnega dela
UP ZRS pri izvajanju
in sodelovanju na
mednarodnih projektih

Sredstva ARRS

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Načrtovanje, izvajanje
in vrednotenje
odnosov z javnostmi.

Ohraniti in nadaljevati
sodelovanje z okoljem,
lokalno skupnostjo pri
izvajanju raziskovalnih
projektov ter promocijo
rezultatov sodelovanja

Organizacija
slavnostnih dogodkov
kot priložnost za
promocijo znanstvenoraziskovalnega dela
UP ZRS (izvedba že
tradicionalne podelitve
nagrad za znanstveno
odličnost – Glasnik
znanosti UP ZRS za
leto 2011)

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Vzpostaviti oziroma
ohraniti redne stike z
lokalnimi predstavniki
zakonodajne in
izvršne oblasti, zlasti
primorsko okolje (3

Občinski proračunski
viri

Prejeta sredstva EU
proračuna
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
pri izvajanju
raziskovalnih programov
in projektov, ter s tem
promocija znanstvenih
dosežkov

Predvideni viri
financiranja

obalne občine)
Organizacija
dogodkov v
sodelovanju z lokalno
skupnostjo v okviru
raziskovalnih projektov
(predstavitve
znanstvenoraziskovalnega dela,
znanstvenih publikacij
idr.)

Ohranjanje rednih stikov
in širjenje možnosti za
sodelovanje tudi na
drugih področjih

Pri načrtovanju
promocijskih aktivnosti
vključiti povabila
predstavnikom
zakonodajne in
izvršne oblasti na
pomembnejše
dogodke in
predstavitve
znanstvenih dosežkov
UP ZRS

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Nova spletna stran UP
ZRS – vzpostavitev ter s
tem večja
prepoznavnost UP ZRS
v lokalnem, slovenskem
ter širšem
mednarodnem prostoru

Vzpostavitev in
urejanje ter ažuriranje
nove spletne strani

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Ažuriranje ter objava
aktualnih novic,
dogodkov ter
napoved dogodkov,
predstavitev
raziskovalnih projektov
in znanstvenih
dosežkov

UP PINT
Aktivnosti za promocijo

Razvoj kakovostnih
podiplomskih
študijskih programov
v okviru POŠ UP

Analiza stanja in
priprava strategije za
promocijo

Izvajanje strategije
(organizacija
predavanj, seminarjev,
okroglih miz, …)

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

UP REKTORAT
Vzpostavitev delovanja
POŠ UP v letu 2010

Učinkovitejše delovanje
in večja prepoznavnost
POŠ UP

Priprava in sprejem
temeljnih dokumentov
za delovanje POŠ UP:
-

sprejem strategije
POŠ UP,

-

objava publikacije
Pravila in postopki
izvajanja
podiplomskega
študija na UP,

-

priprava navodil,
vzorcev listin in
dokumentov za
nacionalno in
transnacionalno
sodelovanje po
Merilih NAKVIS,

-

vključitev v
najmanj eno
dodatno strokovno
izobraževanje.

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Število skupnih
akreditiranih študijskih
programov: 0

Ciljna vrednost v letu
2011
Število skupnih
akreditiranih študijskih
programov: 2

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Administrativna in
vsebinska koordinacija
priprave elaborata in
pripadajoče
dokumentacije

Kandidiranje za
sredstva v okviru
razpisa Erasmus
Mundus za
implementacijo in
izvajanje skupnih
študijskih programov
UP FHŠ
Študijski programi so v
fazi sprejema

Izvedba podiplomskih
študijskih programov

Sprejem in
prepoznavnost
podiplomskih
študijskih programov

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU

UP FTŠ Turistica
Izvajanje programa 2.
stopnje »Dediščinski
turizem« (partnerji
FHŠ, ZRS)

Oblikovanje in
akreditacija programa 2.
stopnje »Zdraviliški
turizem« (partnerji FVZ)

Razvoj skupnega
programa 2. stopnje z
UP FVZ. Kakovostna
izvedba obeh letnikov
študijskega programa
2.stopnje v
sodelovanju z UP FHŠ
in UP ZRS.
UP VŠZI

Razvoj novih
podiplomskih študijskih
programov v okviru
POŠ UP (v letu 2010/
2011 je bil razpisan
akreditiran program
podiplomskega
študijskega programa
Upravljanje
trajnostnega razvoja
UP FM, UP FHŠ in UP
VŠZI)

Razvoj novega
podiplomskega
študijskega programa v
okviru POŠ UP
Management v
zdravstvu (v sodelovanju
z UP FM)

Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa
Izvedba postopkov
notranje akreditacije
na članici UP
(potrditev na Senatu
članice)
Izvedba postopkov
notranje akreditacije
na UP (potrditev na
Senatu UP)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnostPrejeta
sredstva državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri
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Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Uresničevanje
aktivnosti v Rektorski
konferenci RS

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Sodelovanje v RK RS

(RK RS)

Nadaljnje uspešno
sodelovanje UP v RK
RS

Udeležba na
predvidenih sejah RK
RS
Pripravljanje pobud,
predlogov in
strokovnega gradiva
skupaj z ostalimi
univerzami članicami
RK RS

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost,
Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Priprava predlogov za
usklajevanje
zakonodaje na
področju visokega
šolstva in raziskovalne
in razvojne dejavnosti
skladno z NPVŠ 20112020 in RISS 20112020
Partnersko
sodelovanje z MVZT,
drugimi resornimi
ministrstvi, organi in
delovnimi telesi pri
pripravi in usklajevanju
zakonodaje na
področju visokega
šolstva in raziskovalne
in razvojne dejavnosti
skladno z NPVŠ 20112020 in RISS 20112020
Promocijske
dejavnosti in
aktivnosti, vezane na
razpis za vpis v
dodiplomske in
podiplomske
študijske programe

UP REKTORAT
Ažurno obveščanje
medijev o aktivnostih UP,
povezanih s študijsko
ponudbo

Večje število medijskih
objav

Ažurno obveščanje
medijev o vseh
aktivnostih UP,
povezanih s študijsko
ponudbo

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost,
Drugi viri

Organizacija
novinarskih konferenc
Objava člankov in
prispevkov o UP v
javnih občilih
Izvedba oz. sodelovanje
na 7 promocijskih
dogodkih

9 odmevnejših
promocijskih dogodkih

Izvedba promocijskih
dogodkov

Izvedba predstavitev UP

Najmanj 3 uspešne
predstavitve UP

Predstavitev UP na
Univerzi Megatrend v
Beogradu, Srbija
Predstavitev UP na
srednjih šolah v
zamejstvu
Predstavitev UP na
srednjih šolah
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Teden UP

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
Uspešna izvedba
Tedna UP v marcu
2011

Priprava in izvedba
programa Tedna UP

Predvideni viri
financiranja
Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri

UP FHŠ
Udeležitev na ponujenih
promocijah

Večje število vpisanih
študentov na
podiplomskih in
dodiplomskih
študijskih programih

Analiza trga

Večja prepoznavnost,
večji interes za vpis

Usklajevanje
promocijskih aktivnosti
v okviru skupine za
promocijo UP

Drugi viri

Ustrezno število
razpisanih mest

Promocija na srednjih
šolah
UP PEF

Sejem Informativa '10,
2010: 1
Univerzitetni sejem –
»Dnevi znanja«, 2010: 1

Skupni nastop članic
UP

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri

Promocijska darila
Skupna novinarska
konferenca na UP, 2010:
1

Predstavitev študijskih
programov članic UP

Skupni nastop članic
UP

Poudarek na
predstavitvi novih
študijskih programov
UP FTŠ Turistica

Oglasi v lokalnih in
nacionalnih medijih

Oglasi v lokalnih in
nacionalnih medijih

Informativni dnevi
(Portorož, Ljubljana,
Radenci)

Izdaja informativnih
brošur

Udeležba na sejmih,
predstavitvah, sestanki z
lokalnimi skupnosti

Udeležba na sejmih,
predstavitvah, sestanki
z lokalnimi skupnosti

Promocija na sejmih,
neposredno v srednje
in višješolskih
ustanovah,
oglaševanje, PR
aktivnosti

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri

Drugi viri (lastni)

Informativni dnevi
(Portorož, Ljubljana,
Radenci)

UP VŠZI
Izboljšanje
prepoznavnosti šole v
družbenem okolju (v letu
2010: tiskanje zloženke,
vzdrževanje ažurnosti
spletne strani šole,
udeležba na
izobraževalnih sejmih)

Udeležba na
mednarodnih in domačih
konferencah: v letu 2010
se je dekanja udeležila
treh (3) mednarodnih

Izboljšanje
prepoznavnosti šole v
družbenem okolju v
letu 2011: tiskanje
zloženke, vzdrževanje
ažurnosti spletne
strani šole, udeležba
na izobraževalnih
sejmih

Udeležba na
izobraževalnem sejmu
Informativa 2011

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Objava promocijskih
člankov v strokovnih
revijah za zdravstveno
nego in dietetiko

Drugi viri (lastni)

Udeležba dekanje na
treh (3) mednarodnih
konferencah, eni (1)
izmenjavi v sklopu
ERASMUS in na dveh

Priprava gradiv in
izvedba logističnih
nalog za udeležbo
dekanje na
konferencah

Objava oglasov za
promocijo vpisa na UP
VŠZI ter organizacija
informativnih dnevov v
Izoli in dislocirani enoti
v Novi Gorici
Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
konferenc, ene (1)
izmenjave v sklopu
ERASMUS in dveh (2)
domačih konferenc
Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Promocija odličnosti v
skladu s Pravilnikom
o priznanjih UP

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

(2) domačih
konferencah

Organizacija prireditev
v sklopu dneva
dekanje

Organizacija dneva
dekanje marca 2011 s
promocijskimi
aktivnostmi (medijske
objave ipd.)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

Izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom: v letu 2010
izvedba v mesecu juniju

Izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom v mesecu
juniju 2011

Organizacija in
izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom UP VŠZI s
promocijskimi
aktivnostmi (medijske
objave)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Prenova spletne strani (v
letu 2010 oblikovan
predlog prenove s strani
Uredniškega odbora UP
VŠZI s poudarkom na
privabljanju bodočih
študentov)

Prenova spletne strani
(v letu 2011 zaključek
in zagon nove spletne
strani)

Vodenje izvedbe
prenove spletnih strani
v skladu z že
posredovanimi
usmeritvami
Uredniškega odbora
spletnih strani UP
VŠZI

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Oblikovanje celostne
grafična podobe ob
preoblikovanju UP VŠZI
v UP Fakulteto za vede o
zdravju (priprava
izhodišč v letu 2010)

Oblikovanje celostne
grafična podoba ob
preoblikovanju UP
VŠZI v UP Fakulteto
za vede o zdravju
(zaključena celostna
grafična podoba)

Koordinacija priprave
in redefiniranja CGP
ob preoblikovanju UP
VŠZI v UP Fakulteto
za zdravje.

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Drugi viri (lastni)

Drugi viri (lastni)

UP REKTORAT
Priznanja UP za izjemne
dosežke

Skrbništvo Komisije za
priznanja UP

Podelitev priznanj UP
skladno s Pravilnikom
o priznanjih UP

Učinkovito delovanje
Komisije za priznanja
UP

Priprava razpisa in
vodenje postopka
podelitve priznanj

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Izvedba slavnostne
podelitve priznanj za
izjemne dosežke v
Tednu UP

Drugi viri (lastni)

Objava razpisa
Pregled vlog
Pridobitev mnenj
pristojnih organov
Pridobitev mnenj
strokovne komisije
Priprava podelitve
priznanj

Imenovanje nove
komisije za mandatno
dobo 4 let

Sklep rektorja o
imenovanju stalne
komisije
Sklic in izvedba
konstitutivne seje
komisije

Priznanja za najboljše
strokovnoadministrativne
sodelavce: 0

Uvedba in podelitev
priznanj za najboljše
strokovnoadministrativne
sodelavce

Oblikovanje kriterijev
za priznanja
Sprejem akta o
podeljevanju teh
priznanj
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Objava razpisa
Pregled vlog
Podelitev priznanj
UP FHŠ
Prijava kandidatov za
priznanja UP

Večja prepoznavnost
na trgu

Predlog za priznanje
Zlata plaketa UP, 2010: 1

Spodbujanje k več
kandidaturam in
realizacija le-teh.

Predlog za nagrado
»Srečko Kosovel« UP,
2010: 1

Promocija
pedagoških dosežkov
visokošolskih
učiteljev

Promocija v okviru
podelitev priznanj v
času Dnevov UP
UP PEF
Zbiranje predlogov

Ni finančnih posledic.

Ni finančnih posledic.

Priprava ustrezne
dokumentacije in
dokazil
Uspešna prijava na
razpis UP
UP VŠZI

Predlaganje kandidatov
za priznanja UP: v letu
2010 predlagani trije (3)

Predlaganje treh (3)
Zagotovitev
kandidatov za
pravočasne prijave
priznanja UP
kandidatov
UP PINT

Ni finančnih posledic

Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca

Pridobitev priznanja za
enega raziskovalca

Ni finančnih posledic.

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev
za prijavo novih
projektov in ustrezno
izvajanje obstoječih
projektov

Ustrezna podpora
raziskovalcem na vseh
področjih, ustrezno
motiviranje in
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov v
mednarodnem
prostoru
UP FHŠ
Izdaja publikacij

Zagotovitev ustreznih
Organiziranje
pogojev za pedagoško
simpozijev in
delo
konferenc
UP PEF

Nagrada za pedagoško
odličnost UP, 2010; 1

Uspešna kandidatura
in končni izbor
kandidata iz UP PEF

Predlaganje kandidata

Drugi viri (projekti)

Ni finančnih posledic

Zbiranje ustrezne
dokumentacije in
dokazil

Prijava na razpis UP
UP FTŠ Turistica
V letu 2010 smo imeli 1
nagrajenko za
pedagoško odličnost

V letu 2011 bomo
prijavili prav tako 1
kandidatura za
nagrado

Obravnava predlogov
kandidatov za
priznanja UP na
Akademskih zborih in
prijava na razpis za

Ni finančnih posledic
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Izbor najbolje
ocenjenega učitelja

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
Izbor najbolje
ocenjenega učitelja

Predvideni viri
financiranja

pedagoško odličnost
na UP

UP VŠZI

Promocija izjemnih
dosežkov študentov
UP

Predlaganje kandidatov
za priznanja UP: v letu
2010 predlagani trije (3)

Predlaganje treh (3)
kandidatov za
priznanja UP

Zagotovitev
pravočasne prijave
kandidatov

Ni finančnih posledic

Objava člankov v
strokovnih revijah s
področij zdravstvene
nege, dietetike in
medicinskih ved: v letu
2010 je dekanja objavila
članek v reviji Public
Service Review Science
And Technology, z
namenom promocije
pedagoškega procesa
UP VŠZI

Objava člankov v
strokovnih revijah s
področij zdravstvene
nege, dietetike in
medicinskih ved: v letu
2011 bo dekanja
objavila en članek v
strokovni reviji, z
namenom promocije
pedagoškega procesa
UP VŠZI

Objava člankov

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Promocija UP VŠZI v
drugih nacionalnih in
lokalnih medijih: v letu
2010 se je dekanja
udeležila dveh (2)
vabljenih televizijskih
intervjujev ter številnih
radijskih intervjujev in
intervjujev v radijskih
medijih z namenom
promocije pedagoške
dejavnosti UP VŠZI

Promocija UP VŠZI v
drugih nacionalnih in
lokalnih medijih preko
neposredne udeležbe
dekanje v tiskanih in
avdio-vizualnih medijih
(predvidoma 4
dogodki)

Odzivanje na povabila
novinarjev

Drugi viri (lastni)

Pošiljanje sporočil za
javnost

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

Promocija dogodkov
UP VŠZI

UP FHŠ
Prijava kandidata za
priznanja UP za študente
UP

Večja prepoznavnost
in višja kakovost

Promocija v okviru
podelitev priznanj v
času Dnevov UP
UP PEF

Teden UP PEF, 2010: 1

Razširiti paleto
Spodbujanje in
dejavnosti za
omogočanje različnih
promocijo dosežkov
predstavitev (razstave,
študentov UP PEF
nastopi, delavnice...)
UP FTŠ Turistica

V letu 2010 nismo dobili
nobenega nagrajenca

V letu 2011
nameravamo prijaviti
vsaj enega kandidata

Na akademskih zborih,
podelitvah diplom,
posebej organiziranih
sprejemov v čast
dosežkov študentov
UP FTŠ Turistice

Ni finančnih posledic.

Ni finančnih posledic

Prijava za nagrado
»Srečka Kosovela« na
UP
UP VŠZI
Predlaganje kandidatov –
študentov za priznanja
UP; v letu 2010 je bila
predlagana ena (1)
študentka za nagrado
Srečko Kosovel

Sprejem najboljših
študentov UP pri rektorju

Predlaganje
kandidatov –
študentov za priznanja
UP; v letu 2011 bosta
predlagana dva (2)
študenta za nagrado
Srečko Kosovel

Sprejem najboljših
študentov UP pri

Spremljanje študentov

Ni finančnih posledic

Komunikacija in
izmenjava mnenj med
vodstvom UP VŠZI in
visokošolskimi učitelji
Priprava predlogov za
nagrado študentov
Srečko Kosovel UP
Predlaganje najboljših
študentov.

Ni finančnih posledic
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Formalni zaključek
študija generacije

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
UP: v letu 2010 dva
študenta (en na
dodiplomskem in en na
podiplomskem
študijskem programu)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

rektorju UP: v letu
2011 bo UP VŠZI
predlagala sprejem
dveh najboljših
študentov UP VŠZI

Podeljevanje štipendij
UP najboljšim
študentom: v študijskem
letu 2010/ 2011
prejemajo trije študentje
štipendijo iz
štipendijskega sklada UP

V študijskem letu
2010/ 2011 in 2011/
2012 bodo
predvidoma trije (3)
študentje UP VŠZI
prejemali štipendijo iz
štipendijskega sklada
UP

Predlaganje najboljših
študentov

Ni finančnih posledic

V letu 2010 je ob dnevu
prostovoljstva predsednik
države dr. Danilo Türk
sprejel študente UP
VŠZI.

V letu 2011 promocija
prostovoljstva med
študenti UP VŠZI.

Promocija
prostovoljstva

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

UP PEF
Slavnostna podelitev
diplom ob Tednu UP
PEF, 2010; 1

Promocija uspešnosti
diplomantov UP PEF
in pedagoškega
poklica.

Ustrezna promocijska
dejavnost.

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Izpolnjevanje članskih
obveznosti in pravic v
univerzitetnih mrežah v
geografsko-političnem
prostoru Alpsko-jadranske
in Donavske regije ter
Sredozemskega bazena

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Sodelovanje v
Podonavski rektorski
konferenci (DRC)

Nadaljevanje
izpolnjevanja članskih
obveznosti in pravic

Udeležba na
predvidenih sejah
DRC

Drugi viri

Predlaganje aktivnosti
za učinkovitejšo
mednarodno
povezovanje univerz
članic DRC na
področju
izobraževanja in
raziskovanja
Sodelovanje UP v The
Mediterranean
Universities Network
for Sustainable
development (SD)
focusing on Education
for Sustainable
Development (ESD)

Nadaljevanje
izpolnjevanja članskih
obveznosti in pravic

Vključevanje v
aktivnosti mreže
univerz za trajnostni
razvoj

Drugi viri

Sodelovanje UP v
Mediterranean
Universities Union
(UNIMED)

Nadaljevanje
izpolnjevanja članskih
obveznosti in pravic

Vključevanje v
aktivnosti združenja

Drugi viri

Aktivno članstvo v
mednarodnih
organizacijah: 4

Aktivno članstvo v
mednarodnih
organizacijah: 5

Včlanitev in
izpolnjevanje članskih
obveznosti in pravic

Informacijska brošura
na področju
izobraževanja za tuje
študente: 0

Informacijska brošura
na področju
izobraževanja za tuje
študente: 1

Sodelovanje pri
Sodelovanje v okviru
Prijavi 1 projekta
projekta
Tempus
UP FTŠ Turistica
Drugi viri
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izpolnjevanje pristojnosti
UP kot podpredsedujoče
univerze v RK AlpeJadran

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Mobilnost na področju
sredozemskega
bazena: študenti: 0
visokošolski učitelji: 2

Mobilnost na področju
sredozemskega
bazena: študenti: 2
visokošolski učitelji: 2
UP REKTORAT

Sodelovanje v
Rektorski konferenci
Univerza Alpe Jadran
(AARC)

Nadaljevanje
izpolnjevanja članskih
obveznosti in pravic
kot podpredsedujoča
univerza v AARC

Predlaganje aktivnosti
za učinkovitejšo
mednarodno
povezovanje univerz
članic AARC na
področju izobraževanja
in raziskovanja

Predvideni viri
financiranja

Drugi viri

Aktivno sodelovanje s
Službo vlade za razvoj
in evropske zadeve RS
v okviru EU strategije
za Podonavsko regijo
Krepitev sodelovanja
med AARC in DRC
Udeležba na seji
znanstvenega sveta v
maju 2011
Udeležba na seji
rektorjev v maju 2011
Priprava strokovnih
gradiv

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Promocija investicij
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Promocija gradnje
Kampusa Livade in
Kampusa Sonce

Uspešno promoviranje
gradnje Kampusa
Sonce in Kampusa
Livade

Izdaja promocijskega
materiala za
potencialne
investitorje v oba
kampusa

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri

Organizacija in
izvedba tiskovnih
konferenc in drugih
promocijskih
dogodkov (navesti
število)
Drugo
UP VŠZI
Promocija nove
pridobitve
simulacijskega centra
UP VŠZI v letu 2010.

Nadaljevanje centra UP
VŠZI in Kampusa
Livade

Odzivanje na povabila
medijev v zvezi z
načrtovano gradnjo
Kampusa Livade in
morebitno selitev UP
VŠZI v nove prostore.
UP ZRS

Dobra promocija
investicij UP ZRS v
okviru mednarodnih
raziskovalnih projektov

Nadaljevanje Promocije
investicij UP ZRS v
okviru mednarodnih
raziskovalnih projektov
Prepoznavnost UP ZRS
v lokalnem, slovenskem
ter širšem

Promocija investicij
UP ZRS v okviru
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

Prejeta sredstva EU
proračuna

Projekti sofinancirani
iz Evropske unije v
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011
mednarodnem prostoru.

Predvideni viri
financiranja

okviru Evropskega
sklada za regionalni
razvoj. Program
čezmejnega
sodelovanja Slovenija
– Italija 2007-2013
Primerno informiranje
in obveščanje javnosti
in skladnosti vseh
objav in gradiv z
navodili Čezmejnega
programa 2007-2013
in z Uredbo komisije
št. 1828/2006

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Učinkovito delovanje
kolegijev in Senata
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Administrativna podpora
pri vodenju Kolegija
rektorja, Kolegija
dekanov in direktorjev
članic UP ter Senata UP

Nadaljnja učinkovita
administrativna in
logistična podpora za
vodenje Kolegija rektorja,
Kolegija dekanov in
direktorjev članic UP ter
Senata UP
UP FHŠ

Komunikacija

Povezati organe članic
na nivoju UP

Usklajevanje terminov
in priprave gradiv
Izboljšanje
pravočasnosti
strokovnih služb pri
pripravi gradiv

Ažurnost

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Ni finančnih posledic

Hitra odzivnost.

UP VŠZI
Administrativna in
logistična podpora
dekanji pri pripravi na
kolegije in Senat UP
Učinkovita
organizacija, vodenje,
usklajevanje in
koordinacija nalog

Administrativna in
logistična podpora
dekanji na kolegije in
Senat UP

Informiranje,
koordiniranje,
priprava gradiv za
dekanjo

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost,

Razviti centralističen
model organiziranosti in
upravljanja

Enotni pravilniki in

Ni finančnih posledic

Nadaljnja učinkovita
strokovna in
administrativna podpora
pri izvajanju nalog
dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, Statuta UP,
drugih internih aktov ter
pooblastil rektorja UP za
doseganje strateških
ciljev fakultete

Koordinacija dela v
okviru Oddelkov
fakultete s strani
predstojnikov
Oddelkov

Drugi viri (lastni)

UP FHŠ
Skupni sestanki

merila na ravni
univerze
UP FAMNIT

Strokovna in
administrativna podpora
pri izvajanju nalog
dekana kot strokovnega
vodje fakultete v skladu
s pristojnostmi na
temelju zakona, Statuta
UP, drugih internih
aktov ter pooblastil
rektorja UP za
doseganje strateških
ciljev fakultete

Koordinacija izvajanja
študijskih programov
s strani koordinatorjev
programov

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost
Drugi viri

Izvajanje
raziskovalnih
aktivnosti v okviru
raziskovalne skupine
UP FAMNIT
Redne seje Senata
fakultete in njegovih
stalnih komisij
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Izvedba drugih
tekočih nalog za
izvajanje dejavnosti
fakultete
Potreba po novih
zaposlitvah za
učinkovito izvajanje
vseh nalog tajništva
fakultete v skladu s
pristojnostmi na temelju
zakona, statuta UP,
drugih internih aktov za
doseganje strateških
ciljev fakultete

Kadrovska okrepitev za
učinkovito izvajanje vseh
nalog tajništva fakultete v
skladu s pristojnostmi na
temelju zakona, statuta
UP, drugih internih aktov
za doseganje strateških
ciljev fakultete

Realizirati nove
zaposlitve v
strokovnih službah
(skladno s
kadrovskim načrtom
fakultete)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Zagotoviti skrbništvo
vsem delovnim
telesom Senata
fakultete

Drugi viri

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Izvedba vseh tekočih
nalog za izvajanje
dejavnosti tajništva
fakultete
UP FTŠ Turistica
Obstoječa
organizacijska navodila

motivacijske delavnice:1

Izpopolniti organizacijska
navodila

Učinkovita
organizacija, vodenje,
usklajevanje in
koordinacija
strokovnih nalog na
ravni fakultete

motivacijske delavnice:2

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost
Drugi viri

UP VŠZI
Administrativna in
logistična podpora
dekanji pri pripravi na
kolegije in Senat UP

Administrativna in
logistična podpora
dekanji na kolegije in
Senat UP

Informiranje,

Vodenje Senata UP
VŠZI (v skladu s Pravili
o delovanju UP VŠZI
praviloma enkrat
mesečno)

Vodenje Senata UP VŠZI
(v skladu s Pravili o
delovanju UP VŠZI;
praviloma enkrat
mesečno)

Priprava gradiv in
izvedba Senata UP
VŠZI

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Vodenje Akademskega
zbora UP VŠZI (enkrat v
letu 2010)

Vodenje Akademskega
zbora UP VŠZI (v letu
2011 so predvideni trije
akademski zbori)

Priprava gradiv in
izvedba
Akademskega zbora
UP VŠZI.

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Letni posvet delavcev
UP VŠZI na temo
zagotavljanje odličnosti
delovnih procesov na
UP VŠZI (nadgradnja
Srečanja zaposlenih UP
VŠZI, ki je bil izveden v
letu 2010)

Prvi letni posvet delavcev
UP VŠZI na temo
zagotavljanje odličnosti
delovnih procesov na UP
VŠZI

Organizacija
internega dogodka posveta

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Priprava gradiv

Drugi viri (lastni)

Koordiniranje

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Priprava gradiv za
dekanjo

Priprava zabeležke
posveta
UP ZRS

Administrativna,
organizacijska in
tehnična podpora
direktorju,
Znanstvenemu svetu ter
Upravnemu odboru UP
ZRS

Učinkovita organizacija,
vodenje, usklajevanje in
koordinacija nalog

Nadaljevanje z
učinkovito
organizacijo,
vodenjem,
usklajevanjem in
koordinacijo nalog

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Pomoč pri pripravi
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

gradiva, organizaciji,
usklajevanju,
posredovanju gradiva
za seje Upravnega
odbora, Znanstv.
sveta, Kolegija
predst. UP ZRS

Pomoč pri pripravi
gradiva, organizaciji,
usklajevanju,
posredovanju gradiva za
seje Upravnega odbora,
Znanstvenega sveta,
Kolegija predst. UP ZRS
UP PINT
Povečanje pripadnosti in
aktivnosti zaposlenih

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

Zaposleni niso dovolj
obveščeni o dogajanju
na UP PINT

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Povezanost z drugimi
članicami

Ni finančnih posledic

UP FHŠ
Raziskovalne skupine
na ravni univerze

Razvoj raziskovalnih
skupin na ravni univerze

Enotna merila in
pravila
UP FTŠ Turistica
Skupni strokovni svet
programa »Dediščinski
turizem« - usklajevalni
sestanki:1

Skupni strokovni svet
programa »Dediščinski
turizem« - usklajevalni
sestanki:3
Usklajevalna delovna
skupina – ustanovitev –
za razvoj programa
»Zdraviliški turizem«

Promocijske
aktivnosti

Povečati obveščenost
zaposlenih,
posledično pa
pripadnost in
aktivnost

Povezovanje
pedagoških in
raziskovalnih
aktivnosti na
podiplomskem študiju
Dediščinskega
turizma in razvoj
programa Zdraviliški
turizem

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Obveščanje medijev

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

UP FM
Načrt
aktivnosti
promocijo fakultete

za

Zagotavljanje ustrezne
PR politike

Oblikovanje
promocijskih gradiv

Ustrezna PR politika
UP FAMNIT
Načrt aktivnosti za
promocijo fakultete

Spletna stran fakultete v
slovenščini in angleščini

Izvedena poljudna
predavanja s področja
matematike,
računalništva,
naravoslovja in
biopsihologije skladno s
sprejetim načrtom
promocije

Organizacija
predavanj

Vsebinsko in oblikovano
izboljšana spletna stran
fakultete

Oblikovna prenova
spletnih strani

Priprava in izid
promocijskih gradiv
(brošure, plakati,
kartice,…)

Drugi viri (lastni)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Občinski proračunski
viri

Posredovanje
promocijskih gradiv
zainteresirani javnosti

Vsebinska prenova in
dopolnitev spletnih
strani

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri

Določitev
administratorja
spletne strani
Ažurno objavljanje
informacij o
dejavnostih fakultete
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Razvoj skupnih
aktivnosti na področju
izobraževanja in
promocije z ustanovami
srednješolskega
izobraževanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Sodelovanje z
ustanovami
sekundarnega
izobraževanja

Povečanje
učinkovitosti
sodelovanja z obalnimi
srednjimi šolami pri
razvoju in krepitvi
aktivnosti skupnega
pomena in promociji
študijske ponudbe UP

izvedba 2 sestankov z
ravnatelji obalnih
srednjih šol

Sklenjenih 8 novih
dogovorov o
sodelovanju pri
izvajanju študijske
prakse

Večje število
dogovorov o
sodelovanju pri
izvajanju študijske
prakse

Dogovarjanje z
ustanovami
srednješolskega
izobraževanja

Informativni dan, 2010;
1.

Povečati interes za
vpis.

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Redno informiranje
srednjih šol o študijski
ponudbi UP

izvedba promocijskih
aktivnosti (navesti št.
srečanj, okroglih miz) v
obdobju razpisa za vpis
UP FHŠ
Ni finančnih posledic

Vključevanje volje
študentov
UP PEF
Ustrezna promocijska
dejavnost
Premišljeno in smotrno
oglaševanje

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Zanimiv promocijski
material
Sodelovanje s srednjimi
šolami, CIPSi, ljudskimi
univerzami in drugimi
vzgojnimi in
izobraževalnimi zavodi.
UP FTŠ Turistica

Vključevanje strateških
partnerjev iz
gospodarstva in
negospodarstva pri
razvoju UP

V letu 2010 smo izvedli
1. »Didaktično tržnico«
za področje turizma in
tujih jezikov stroke

Izvedba »Didaktične
tržnice« in ustanovitev
Društva učiteljev
turizma

Razvoj skupnih
aktivnosti na področju
izobraževanja in
promocije z ustanovami
srednje in višje
šolskega izobraževanja
UP VŠZI

V letu 2010 je bil
izveden en dogodek z
namenom promocije
izobraževanja v lokalni
skupnosti: Dnevi
znanja v mesecu
oktobra 2010

V letu 2011 bomo
sodelovali pri izvedbi
enega dogodka z
namenom promocije
izobraževanja v lokalni
skupnosti.

Sodelovanje pri
organizaciji Dnevi
znanja v Mestni občini
Koper

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

UP REKTORAT
Sodelovanje med
strateškimi partnerji in
organizacijskimi
infrastrukturami UP pri
razvoju kakovostne
študijske in
razlikovalne dejavnosti

Oblikovanje strategije
pospešenega
vključevanja strateških
partnerjev v razvoj
izobraževanja,
raziskovanja
tehnološkega razvoja
in inovativnosti

Identifikacija novih oblik
sodelovanja na
področju
podiplomskega študija
Izboljšanje horizontalne
povezanosti in
sodelovanja
organizacijskih
infrastruktur UP za
namene povezovanja s
partnerji iz
gospodarstva in

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

negospodarstva (Sektor
za znanstveno–
raziskovalno in
razvojno delo, CRPZ
UP, UIP
d.o.o.,Podiplomska šola
UP)
Okrepitev delovanja
Sveta zaupnikov UP v
sodelovanju s
Sektorjem za
znanstvenoraziskovalno in
razvojno delo UP ter
CRPZ UP in UIP d.o.o.
UP FHŠ
Sklenjeni novi
sporazumi o
medsebojnem
sodelovanju

Sporazumi o
medsebojnem
sodelovanju

Komunikacija z
javnostjo

Ni finančnih posledic

Reklama fakultete
Pridobivanje
sponzorstva
Sodelovanje z lokalno
skupnostjo
UP FTŠ Turistica

vključevanje partnerjev
iz gospodarstva v
razvojne projekte: 0

vključevanje partnerjev
iz gospodarstva v
razvojne projekte: 1

vključevanje
strokovnjakov iz
gospodarstva v
izobraževalni
proces:10

vključevanje
strokovnjakov iz
gospodarstva v
izobraževalni
proces:12

Vključevanje strateških
partnerjev iz
gospodarstva in
negospodarstva v
študijski proces, prijave
projektov in v
dejavnosti Kluba
partnerjev Turistice

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe
Drugi viri

UP VŠZI
Ohranjati dobro
sodelovanje z Zbornico
zdravstvene in babiške
nege Slovenije - Zveza
strokovnih društev
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (v
letu 2010 je UP VŠZI
gostila predsednico
Zbornice in izvedla
predstavitev
dejavnosti)

Ohranjati dobro
sodelovanje z
Zbornico zdravstvene
in babiške nege
Slovenije - Zveza
strokovnih društev
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije
(nadaljevanje tesnega
sodelovanja v letu
2011)

Priprava programa
vseživljenjskega
izobraževanja za
poklice v zdravstveni
negi in pridobitev
licenčnih točk za
načrtovana
izobraževanja

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Sodelovanje pri izvedbi
načrtovanih programov
vseživljenjskega
izobraževanja
Priprava predloga
teoretičnega programa
za izvedbo kliničnih
specializacij na treh
specialnih področjih
zdravstvene nege

Ohranjati dobro
sodelovanje z učnimi
zavodi UP VŠZI.

Ohranjati dobro
sodelovanje z učnimi
zavodi UP VŠZI.

Organizacija delovnih
sestankov z vodstvi
učnih zavodov in z
mentorji kliničnega in
praktičnega
usposabljanja

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

Zagotavljanje
usposabljanja za
mentorje kliničnega in
praktičnega
usposabljanja.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP PINT
Število projektov, v
katerih se sodeluje z
gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki
znanja in so daljši od
enega leta (2);
Vključevanje
študentske skupnosti
pri izvajanju
promocijskih aktivnosti
UP

Število projektov, v
katerih se sodeluje z
gospodarstvom oz.
drugimi uporabniki
znanja in so daljši od
enega leta (3)

Ustrezno izvajanje
obstoječih projektov in
iskanje novih partnerjev
na nacionalni ravni

Sredstva ARRS, TIA,
JAPTI, JAK
Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (H-Tržna
dejavnost)

UP REKTORAT
Sodelovanje
predstavnika študentov
v Promocijsko skupino
UP

Sodelovanje
predstavnika
študentov v
Promocijski skupini UP

Sodelovanje
predstavnika študentov
v Promocijski skupini
UP

Skupna izvedba
promocijskih dogodkov
s študenti UP

Sodelovanje s
študentsko skupnostjo

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Drugi viri (lastni)

Izvedba dogodka
»Sprejem brucev in
bruck UP«
Sodelovanje s študenti
pri organizaciji
Rektorjevega dne

UP FHŠ
Študentska skupnost
posreduje pobude

Soorganiziranje
Spodbujanje študentov
študentskega življenja
pri ustvarjanju idej o
na fakulteti in izven
promociji fakultete
UP PEF

Sprejem in pozdrav
brucem, 2010; 1

Izboljšati predstavo
Priprava zanimivih in
študentov o kakovosti
zabavnih predstavitev,
in privlačnosti.
nastopov, animacij, itd.
UP FTŠ Turistica

Sodelovanje
animacijske skupine
»Animacija Turistica«
na promocijskih
dogodkih UP

Sodelovanje
animacijske skupine
»Animacija Turistica«
na promocijskih
dogodkih UP

V letu 2010 je bilo
izvedenih več
dogodkov z namenom
promocije
izobraževalnega
procesa UP VŠZI, v
katere so se vključevali
študentje UP VŠZI:
Informativa 2010,
Dnevi zdravja v MOK
(Zdravi maj), ŠOUP
bazar v okviru Čiste
desetke, promocija
članic Univerze na
Primorskem, Dnevi
znanja v mesecu
oktobra 2010

Vključevanje
študentov UP VŠZI v
promocijo
izobraževalnega
procesa UP VŠZI v
sklopu najmanj petih
(5) dogodkov

Ni finančnih posledic

Vključevanje
študentske skupnosti
pri izvajanju
promocijskih aktivnosti
UP FTŠ Turistice
(informatorji, animatorji,
prezentatorji)
UP VŠZI
Spodbujanje študentov
v vključevanje
promocijskih aktivnosti
UP VŠZI in UP

Ni finančnih posledic
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Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Enotna podoba UP za
predstavljanje doma in
v tujini

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Neenotna grafična
podoba UP

Sprejem celostne
grafične podobe UP
(CGP UP)

Oblikovanje CGP UP
Sprejem CGP UP
Udejanjanje nove
CGP UP

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

UP FHŠ
Razprava na Senatu UP
FHŠ

Sprejem stališča glede
spremembe imena UP

Povprašati vse
zaposlene na
članicah univerz
glede spremembe
imena UP
UP PEF

Publikacija UP PEF,
2010; 1.

Povečati prepoznavnost
fakultete in njenega
delovanja.

Ni finančnih posledic

Priprava in uporaba
posodobljenega
besedila v maternem
jeziku ter v tujem
jeziku

Učinkovito
obveščanje medijev
UP VŠZI
Oblikovanje celostne
grafična podobe ob
preoblikovanju UP VŠZI
v UP Fakulteto za vede
o zdravju (priprava
izhodišč v letu 2010)

Oblikovanje celostne
grafična podoba ob
preoblikovanju UP VŠZI
v Fakulteto za vede o
zdravju (zaključena
celostna grafična
podoba)

Koordinacija priprave
in redefiniranja CGP
ob preoblikovanju UP
VŠZI v UP Fakulteto
za zdravje.

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

UP ZRS
Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini.

Prepoznavnost z
uveljavljanjem enotne
podobe doma in v tujini
Celostna grafična
podoba v javnosti pri
promocijskih aktivnostih
Priročnik o celostni
grafični podobi)

Upoštevanje
Pravilnika o uporabi,
imena, znaka,
simbola, zastave in
himne UP

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Vzpostavitev
Celostne grafične
podobe (Priročnik o
celostni grafični
podobi) ter
spoštovanje in
upoštevanje le-tega

Pri nastopih v javnosti
vseh zaposlenih se
upošteva Pravilnik o
uporabi, imena, znaka,
simbola, zastave in
himne UP
UP PINT
Enotna podoba UP in
UP PINT

Izboljšanje
prepoznavnosti
univerze v lokalnem,
nacionalnem in
mednarodnem okolju

Preimenovanje instituta
ter obveščanje interne
javnosti, partnerjev in
širšega okolja o
preimenovanju

Obvestiti vse
zaposlene, vse
projektne in druge
partnerje ter širše
okolje

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

UP REKTORAT
Sodelovanje z
domačimi in tujimi
visokošolskimi in
drugimi partnerskimi
institucijami

Okrepitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi in
drugimi partnerskimi
institucijami

Vzdrževanje in
krepitev stikov s
partnerskimi
institucijami

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Podpis strateških
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

dokumentov o
sodelovanju
Letna izdaja publikacije
o UP

Izdaja večjezične
publikacije o UP

Priprava publikacije
ob 8. obletnici UP:
priprava tekstov,
lektoriranje,
prevajanje,
oblikovanje in tisk
UP FHŠ

Prepoznavnost UP v
okolju; leto 2010: UP ni
dovolj prepoznavna v
okolju

Izboljšati predstavo
javnosti o kakovosti in
privlačnosti UP

Učinkovita promocija
univerze
Enotna celostna
grafična podoba
univerze
Uspešna organizacija
dogodkov;

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Učinkovito
obveščanje medijev
UP PEF
Prepoznavnost UP PEF
v okolju; 2010; ni dovolj
prepoznavna v okolju .

Izboljšati predstavo
javnosti o kakovosti in
privlačnosti.

Učinkovita promocija
Uporaba enotne
celostne grafične
podobe

Uspešna organizacija
dogodkov in
učinkovito
obveščanje medijev
UP VŠZI
Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Organizacija prireditev v
sklopu dneva dekanje

Organizacija dneva
dekanje marca 2011
s promocijskimi
aktivnostmi (medijske
objave ipd.)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Organizacija in
izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom UP VŠZI s
promocijskimi
aktivnostmi (medijske
objave)

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Drugi viri (lastni)

Izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom (v letu 2010
izvedba v mesecu
juniju)

Izvedba dneva
slavnostne podelitve
diplom.

Prenova spletne strani
(v letu 2010 oblikovan
predlog prenove s strani
Uredniškega odbora UP
VŠZI s poudarkom na
privabljanju bodočih
študentov)

Prenova spletne strani
(v letu 2011 zaključek in
zagon nove spletne
strani)

Vodenje izvedbe
prenove spletnih
strani v skladu z že
posredovanimi
usmeritvami
Uredniškega odbora
spletnih strani UP
VŠZI

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Izvedba simpozijev,
delavnic, predavanj,
seminarjev, konferenc,
kongresov… (2010,
vrednost: 5)

Število programov
neformalnega učenja:
štirinajst (14) izvedenih
programov oz.
dogodkov neformalnega
učenja

Organizacija in
izvedba devetih (9)
sklopov neformalnih
izobraževanj
(predavanja,
delavnice) ter dveh
(2) posvetov in ene
(1) okrogle mize

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

(izvedba: junij 2011)

Drugi viri (lastni)

Drugi viri (lastni)

Drugi viri (lastni)

Izvedba ene (1)
poletne šole,
Izvedba ene (1)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

delavnice za študente
UP VŠZI
Zagotavljati tesno
sodelovanje z
obstoječimi in
potencialnimi
uporabniki znanja UP
VŠZI
(v letu 2010 so bile
izvedene številne
aktivnosti na področju
zagotavljanja in
izboljšanja sodelovanja
z učnimi bazami in
drugimi zdravstvenimi
domovi, bolnišnicami in
socialnimi zavodi na
Obali in širše, Zbornico
zdravstvene in babiške
nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege;
Strokovnim združenjem
nutricionistov in
dietetikov)
Prepoznavnost UP v
okolju; leto 2010; UP ni
dovolj prepoznavna v
okolju

Zagotavljati tesno
sodelovanje z
obstoječimi in
potencialnimi
uporabniki znanja UP
VŠZI

Organizacija in
izvedba sestankov in
skupnih srečanj
dekanje ter drugih
delavcev UP VŠZI

Izboljšati predstavo
javnosti o kakovosti in
privlačnosti UP

Učinkovita promocija
univerze

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Sklepanje in izvajanje
(v letu 2011 bodo
medsebojnih
izvedene številne
dogovorov
aktivnosti na področju
zagotavljanja in
izboljšanja sodelovanja
z učnimi bazami in
drugimi zdravstvenimi
domovi, bolnišnicami in
socialnimi zavodi na
Obali in širše, Zbornico
zdravstvene in babiške
nege, Sekcijami
Zbornice zdravstvene in
babiške nege;
Strokovnim združenjem
nutricionistov in
dietetikov)
UP ZRS

Enotna celostna
grafična podoba
univerze

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost

Uspešna organizacija
dogodkov in
učinkovito
obveščanje medijev
UP PINT
Prepoznavnost v
lokalnem in
nacionalnem okolju

Povečati prepoznavnost

Prenova spletne
strani
Predstavitve
dejavnosti UP PINT
na različnih dogodkih
(sejmi, predstavitve
ipd.), v kombinaciji z
UP FAMNIT

Sredstva MVZT za
raziskovalno
dejavnost
Sredstva ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

Uvedba novega
CGP-ja
Promocija
posameznih
projektov v okviru
projektnih načrtov

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami

Sodelovanje z mediji,
obveščanje o
dogodkih in
raziskavah,
namenjenih lokalni
skupnosti
UP REKTORAT
Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov: 9

Število podpisanih
meduniverzitetnih
sporazumov: 5

Priprava in
usklajevanje priprave
in podpisa
sporazumov

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Izvedba protokola
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

podpisovanja
Vzdrževanje stikov z
institucijami
podpisnicami
Izvajanje s
sporazumom
dogovorjenih
aktivnosti
Organizacija
protokolarnih srečanj

Učinkovita organizacija
protokolarnih srečanj

Organizacija
sestankov
Priprava
protokolarnega
gradiva in daril
Organizacija
sprejema in
pogostitve

Sodelovanje UP v
Evropskemu združenju
univerz (The European
Universities
Association, EUA)

Nadaljevanje
izpolnjevanja članskih
obveznosti in pravic

Udeležba na
predvidenih sejah
generalne skupščine

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

Sredstva MVZT za
izobraževalno
dejavnost

Udeležba na 2
študijskih obiskih
Udeležba na 1
mednarodni
konferenci
UP FHŠ

Sodelovanje z
domačimi in tujimi
univerzami

Skupni projekti s
fakultetami drugih
univerz

Povezava z drugimi
univerzami v Sloveniji
in v tujini
UP PEF

Srečanje treh
slovenskih pedagoških
fakultet, 2010; 3.

Širitev prepoznavnosti
pedagoškega dela

V letu 2010 je bila
sklenjena 1 bilateralna
pogodba o sodelovanju

V letu 2011
pričakujemo, da bomo v
nacionalno mobilnost
poslali 2 študenta in 1
visokošolskega učitelja

Drugi viri (razni
projekti)

Obravnava aktualnih
tematik

Sodelovanje pri
širjenju
prepoznavnosti
UP FTŠ Turistica
Skupna prijava
projektov in
konferenc

Drugi viri (lastni)

Nacionalna mobilnost

Znanstveno Sklenili bomo 1
raziskovalno
bilateralno pogodbo o
sodelovanje
sodelovanju
UP ZRS
UP ZRS dobro sodeluje
z domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami

Nadaljevanje
sodelovanja z domačimi
in tujimi visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami

Nadaljevanje
sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami.

Sredstva ARRS

V okviru kabineta rektorja UP in kabinetov dekanov/direktorjev članic UP se pripravljajo in izvajajo
dogodki univerze in različne oblike promocije naših dejavnosti. V tabeli v nadaljevanju so prikazani
načrtovani dogodki na ravni UP v letu 2011. Poleg slednjih bodo članice UP izvedle tudi dodatne
dogodke in druge oblike promocije svojega dela, ki so podrobneje opisane v letnih programih dela
posameznih članic UP.
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Vsi visokošolski zavodi UP bodo tudi v letu 2011 organizirali informativne dneve, predvidoma v
mesecu februarju za predstavitev dodiplomskih, v mesecu septembru pa podiplomskih študijskih
programov. Za potrebe informativnih dnevov kot tudi seznanitev širše javnosti, članice vsako leto
pripravijo predstavitvena gradiva in promocijski material.
Članice v letu 2011 načrtujejo organizacijo in izvedbo že prepoznavnih in uveljavljenih poletnih šol
(npr. UP FHŠ: Poletna šola META in META Junior, UP FM: Mednarodna poletna šola, UP FAMNIT:
poletne šole za srednješolce, itd.) kot tudi različnih mednarodnih znanstvenih konferenc (npr.
Encuentros v organizaciji UP FTŠ Turistice, ki je namenjena strokovnjakom s področja turizma) in
sestankov, okroglih miz in strokovnih omizij (npr. FuTuristica) ter drugih dogodkov.
Z namenom promocije študijskih programov bodočim študentom članice organizirajo tudi dneve
odprtih vrat za dijake, razne predstavitvene delavnice, cikle poljudnih predavanj za dijake in širšo
javnost (npr. mesečna predavanja za študente, strokovno in širšo javnost v organizaciji UP PINT,
Centra za povezano znanost in razvoj (POZNAR)) ter sestanke in predstavitve programov na
slovenskih srednjih šolah in na nekaterih srednjih šolah v tujini.
Na UP FHŠ, UP FM in UP FTŠ Turistici deluje Alumni klub, na UP FTŠ Turistici pa sodelovanje s
partnerji iz gospodarstva krepijo v okviru Kluba partnerjev Turistice.
Vse članice dogodke ažurno objavljajo na svojih spletnih straneh. Nekatere članice v letu 2011
načrtujejo prenovo oziroma posodobitev spletnih strani. To potrebo smo evidentirali tudi na ravni
spletne promocije univerze, kjer je potrebno dodatno pozornost posvetiti sodobnim spletnim socialnimkomunikacijskim omrežjem, kot je na primer Facebook.
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Tabela: Dogodki v letu 2011
Mesec

Januar

Februar

Marec

April

Dogodek

Štipenditorji in štipendisti

Novinarska konferenca

Tema: Uredba o financiranju visokega
šolstva

Izjava za javnost

37. seja Senata UP

Slavnostni podpis sporazuma o
pridruženem članstvu Visoke šole za
dizajn

Pridruženo članstvo k UP

Novinarska konferenca

Predstavitev dodiplomskih programov
UP

Predstavitev dodiplomskih programov
UP po šolah v zamejstvu

Predstavitev študijske ponudbe UP

Srečanje dekanov članic UP z ravnatelji
primorskih srednjih šol v sodelovanju z
Zavodom za šolstvo Koper

Predstavitev študijske ponudbe UP

Informativa 2011

Predstavitev UP

Predstavitev UP podjetjem v okviru
Primorske gospodarske zbornice (PGZ)

Predstavitev možnosti sodelovanja v
okviru Štipendijskega sklada UP

Predstavitev UP Občinskemu svetu
Mestne občine Koper

Predstavitev UP,
možnosti sodelovanja v okviru
Štipendijskega sklada UP

Predstavitev UP Zavodu za
zaposlovanje

Predstavitev ponudbe UP

Univerzitetni sejem Dnevi znanja

Predstavitev UP

Izjava za javnost

38. seja Senata UP

Predstavitev projekta Banke Koper
Customer Satisfaction University Award

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

Postavitev »temeljnega kamna Kampus
Sonce«

Promocija UP in MOK

Informativni dnevi

Predstavitev študijske ponudbe UP

Teden univerze:
- novinarska konferenca - predstavitev
aktivnosti ob Tednu univerze,
- Slavnostna akademija UP,
- Družabno srečanje zaposlenih,
- Predstavitev Akademskega pevskega
zbora UP (APZ UP),
- Promocija doktorjev znanosti UP

Predstavitev in promocija UP

Izjava za javnost

39. seja Senata UP

Izjava za javnost

40. seja Senata UP

Predstavitev UP na Univerzi Megatrend
v Beogradu, Srbija

Predstavitev UP

Novinarska konferenca

Predstavitev podiplomskih programov
UP in izdane brošure Podiplomske šole
UP

Maj

Junij
Julij
Avgust

September

Vsebina

Podpis štipendijskih pogodb v okviru
Štipendijskega sklada UP

Izjava za javnost

41. seja Senata UP

Športno srečanje zaposlenih

Zaposleni

Izjava za javnost

42. seja Senata UP

Izjava za javnost

43. seja Senata UP

Sodelovanje na Oživeli ulici v Kopru

Predstavitev ponudbe UP

Informativni dnevi

Predstavitev študijske ponudbe UP

Izjava za javnost

44. seja Senata UP

Dogodek Moje mesto je svet

Ob svetovnem dnevu jeziko, 26.9.,
organizira UP z UP FHŠ, CJMK,
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Mesec

Oktober

November

December

Dogodek

Vsebina
ŠOUPom in drugimi dogodek za več
javnosti.

Pozdrav bruckam in brucem - začetek
študijskega leta

Predstavitev UP

Promocija doktorjev znanosti UP

Promocija UP

Izjava za javnost

45. seja Senata UP

Volitve rektorja UP

Volitve

Rektorjev sprejem najboljših študentov
UP

Promocija UP

Rektorjev sprejem častnih doktorjev in
senatorjev

Promocija UP

Izjava za javnost

46. seja Senata UP

Prednovoletni sprejem rektorja UP

Vsi deležniki

Izjava za javnost

47. seja Senata UP

Publikacije: V letu 2011 načrtujemo izdajo Vodnika po študijskih programih, pri katerem sodelujejo
vse članice UP, ob Tednu univerze bomo pripravili predstavitveno publikacijo UP ter brošuro o
Podiplomski šoli UP. Začela bo izhajati tudi univerzitetna revija Universitas et Societas.
Promocija: Tudi v letu 2011 smo si kot eden pomembnejših ciljev začrtali promocijo univerze.
Promocija UP bo usmerjena v potencialne študente, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo
prepoznavnost. K temu bodo pripomogle v prejšnji točki predstavljene publikacije, katerih pripravo in
izdajo načrtujemo v letu 2011. V pripravi je predstavitveni film UP in članic. Skladno z željami in
potrebami bomo na spletno stran UP uvedli novosti, s katerimi bomo uporabnikom omogočili
prijaznejši spletni obisk. Poudarek bo tudi na promociji po srednjih šolah v Sloveniji in zamejstvu,
vzpostavljanju stikov z dijaki, svetovalnimi službami in ravnatelji. V januarju bomo izvedli skupno
predstavitev vseh članic UP na informativnem sejmu »Informativa«, ki bo 21. in 22. januarja 2011 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V februarju bodo po posameznih članicah potekali informativni
dnevi. Ostale promocijske aktivnosti so razvidne iz zgornje tabele. Prav tako pa bomo v sodelovanju z
več javnostmi organizirali različne razstave in druge dogodke v avli Univerze na Primorskem.
Celostna grafična podoba: V letu 2011 bo na podlagi sprejetega Pravilnika o enotni uporabi imena,
znaka, simbola, zastave in himne UP zaključena enotna celostna grafična podoba UP. Na podlagi
potrjenih oblikovnih rešitev bo oblikovan tudi Priročnik celostne grafične podobe UP z vzorci uporabe
imena, znaka in simbola UP. Z namenom enotnega predstavljanja univerze v javnosti bomo v letu
2011 pripravili enotne standarde komunikacije.
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4.7.2

Upravne naloge kadrovskega področja

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Transparentno
delovanje univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev niso
skladna z minimalnimi
standardi NAKVIS

Merila o izvolitvah
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev so skladna
z minimalnimi standardi
NAKVIS

Priprava in sprejem
usklajenih Meril o
izvolitvah
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev na
senatu UP

MVZT (Proračun RS
(A1 – Študijska
dejavnost – 4a)

UP PINT
Obstoječe izvajanje
raziskovalnega dela

Kakovostnejše izvajanje
raziskovalnega dela

Analiza stanja in
priprava izhodišč,
ustrezna podpora
administrativnih služb
raziskovalcem

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Transparentno
delovanje univerze

Izobraževanje
zaposlenih na
pedagoško andragoškem
usposabljanju in za
uporabo IKT v
pedagoškem in
delovnem procesu

Sodelovanje pri
skupnih aktivnostih
za poenotenje dela
na kadrovskem
področju na vseh
članicah

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis niso
popolna,

Kadrovska poročila in
statistike izpisana iz
programa Propis bodo
točna in pravilna

Akt o sistemizaciji
delovnih mest in
organizaciji na UP ni
posodobljen

Akt o sistemizaciji
delovnih mest in
organizaciji na UP je
posodobljen

Nadgraditev in
posodobitev programa
Propis kadri;

MVZT (Proračun RS
(A1 – Študijska
dejavnost – 4a.

Vnos podatkov samo
na rektoratu
Pregled vpisanih
podatkov na članicah,

Posodobitev Akta o
sistemizaciji delovnih
mest in organizaciji na
UP
UP VŠZI
Število izobraževanj za
pridobitev
usposobljenosti za
uporabo IKT v
pedagoškem in
delovnem procesu: v
letu 2010 se je pet
zaposlenih udeležilo 8
tovrstnih izobraževanj

Sedem (7) zaposlenih se Prijava in udeležba na
bo udeležilo skupaj
izobraževanjih
trinajst (13)
izobraževanj za
pridobitev
usposobljenosti za
uporabo IKT v
pedagoškem in
delovnem procesu
UP FAMNIT

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Sodelovanje pri
skupnih aktivnostih za
informatizacijo univerze
na kadrovskem in
računovodskem
področju

Poenotenje in
poenostavitev
poslovanja ter
racionalizacija dela in
povečanje učinkovitosti
strokovnih služb

Sodelovanje pri
izboljševanju
informacijskega
sistema Propis

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)

Izvajanje dogovorjenih
aktivnosti

Drugi viri

Usposabljanje
strokovnih služb za
uporabo enotnega
kadrovskega in
računovodskega
sistema
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Zagotoviti boljše
pogoje dela

Zadovoljstvo
zaposlenih

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT
Kadrovska nepokritost
določenih vsebinskih
področij delovanja
fakultete

Kakovostno izvajanje
upravno-admin. in
strokovno-tehničnih
nalog na kadr. Podr. v
skladu z zakonodajo in
navodili organov in UP
FAMNIT

Zaposlitev novih
delavcev na določenih
vsebinskih področjih,
ki še niso ustrezno
pokrita ter na
deficitarnih področjih

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)
Drugi viri

UP FAMNIT, UP VŠZI
V letu 2010 anketa ni bila
izvedena

Konec leta 2011
bodo izvedene
ankete zadovoljstva
zaposlenih

Priprava, organizacija in
izvedba anketiranja
zaposlenih

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Strokovno izvedeni
postopki zaposlovanja in
sklepanja pogodb

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT, UP VŠZI
Ni enotnega cenika na
nivoju UP za avtorske
in podjemne pogodbe

Enoten cenik na
Sprejem enotnega
nivoju UP za
cenika na UO UP
avtorske in
podjemne pogodbe
UP PEF

Enotno Izvajanje nalog,
ki jih nalaga delovno
pravna zakonodaja,
pravni akti UP in UP
PEF s kadrovskega
področja, organi UP in
UP PEF

Izvedba
posameznih nalog
na področju
sklepanja pogodb,
ki jih nalaga delovno
pravna zakonodaja,
pravni akti UP in UP
PEF s kadrovskega
področja, organi UP
in UP PEF

Pravočasno in
kvalitetno izvedene
zadane naloge.
Nudena pomoč za
nemoteno in strokovno
izvajanje postopkov
zaposlovanja in
sklepanja pogodb.

MVZT (Proračun
RS(A1 – Študijska
dejavnost – 4a)«.

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost,
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo

UP FTŠ Turistica
Čas za sklenitev POZ
po izbiri kandidatov je
sorazmerno dolgnajmanj 3 tedne,
posebno težavo (oviro
v časovnem smislu)
predstavljajo številni
obrazci, ki jih je
potrebno izpolniti za
vpis v Propis

Skrajšati postopke
pri podpisu pogodb
o zaposlitvi in
zmanjšati količino
potrebnih papirjev
za 1/3

Postopki zbiranja
podatkov za pripravo
POZ in vnos podatkov
v Propis je potrebno
racionalizirati v
sodelovanju s SKZ
UP; jasno (pisno)
razmejiti vnašatelje in
roke za vnos podatkov
na UP in članici
UP ZRS

Število zaposlenih tujih
raziskovalcev (2)

Povečanje števila
tujih raziskovalcev
(6)

Uspešna prijava
mednarodnih
projektov

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost

ARRS, MVZT,
Evropski skladi in
programi

UP PINT
Obstoječe stanje glede
sklepanja pogodb in
zaposlovanja

Povečati odzivnost
in ukrepanje glede
postopkov
zaposlitev

Izboljšava
informacijskega
sistema in okrepitev
kadrovske službe

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))
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Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Izboljšan informacijski
sistem propis kadri

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, UP PEF
Napake v podatkih in
različni podatki na
bazah članic in skupni
bazi

Odpravljene napake
in enaki podatki na
bazah

Nadgraditev in
posodobitev programa
Propis kadri;

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Vnos podatkov samo
na rektoratu;
Pregled vpisanih
podatkov na bazah
članic i primerjava s
skupno bazo in
podatki v personalni
mapi zaposlenega
UP FTŠ Turistica

V letu 2010 smo
zaznali, popisali in
posredovali pripombe
na program in dodatne
zahteve

Popraviti oz.
dopolniti
informacijski sistem
glede na potrebe
uporabnikov.

V sodelovanju s
pristojnimi službami
UP sproti odpravljati
težave in
pomanjkljivosti

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Ločiti računovodski
Programa. Doseči
in kadrovski del
krajšo odzivnost vizije
programa
UP VŠZI, UP ZRS
Podatki vneseni v IS
niso popolni

Dokončna
implementacija in
izboljšanje IS

Sodelovanje z UP pri
izboljševanju IS,
pripravi obrazcev in
pogodb za vnos v
sistem

Priprava vzorcev,
pogodb.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Skrben vnos novih
podatkov

Vnos podatkov

UP PINT
Sodelovanje v delovni
skupini UP
Poenotenje postopkov
dela na vseh članicah

Izboljšanje delovanja
kadrovskega sistema

Učinkovito nadgrajen
in funkcionalen sistem

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

UP REKTORAT
Prijave in odjave
zaposlitev urejajo vse
članice

Prijave in odjave
zaposlitev ureja
rektorat

Vzpostavitev enotne
evidence na ZZZS

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Priprava informacijske
podpore za izdelavo
izpisov

Prerazporeditev 1
zaposlenega iz članic
na rektorat
UP FTŠ Turistica

Spremljanje in izvajanje
habilitacijskih postopkov

Postopki dela se
razlikujejo zaradi
pomanjkanja skupnih
navodil

Poenoteni postopki
Priprava skupnih
dela na kadrovskem
navodil (SKZ UP) in
področju med članico
postopkov dela na
in UP
kadrovskem področju
UP REKTORAT

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Strokovni delavci
nimajo zadostnih znanj
na področju habilitacij

Habilitacije izvajajo
strokovni delavci, ki
se specializirajo za to
področje

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Oblikovanje enote s 3
zaposlenimi iz članic
in rektorata , ki bi
opravljala vse
upravno-tehnične in
administrativne
naloge za vse članice
in UP
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Izvedba izobraževanj
Informacijska podpora
za delo
UP PINT

Informatizacija postopkov
in povečanje
informacijske podpore na
splošnem in kadrovskem
področju

Permanentno
izobraževanje in
izpopolnjevanje znanja
zaposlenih

Obstoječe stanje glede
izvajanja habilitacijskih
postopkov ni
zadovoljivo

Povečati odzivnost in
Izboljšava
ukrepanje glede
informacijskega
izvajanja
sistema in okrepitev
habilitacijskih
kadrovske službe
postopkov
UP FTŠ Turistica

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))

Habilitacijski postopki
se začnejo in zaključijo
na članici

Habilitacijski postopki
naj se začnejo na UP

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Obstoječi informacijski
sistem in vzdrževanje
informacijskega
sistema

Večja in boljša
informacijska
podpora na
splošnem in
kadrovskem
področju

Sprememba Meril za
izvolitve v nazive in
navodil
UP FHŠ
Vzpostavitev
učinkovite rabe
informacijskega
sistema

Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)

Učinkovita
organizacija
informacijske službe
Učinkovita
organizacija skupne
vzdrževalne službe
UP PEF

Pomanjkljiva znanja na
posameznih področjih

Izboljšati in
izpopolniti znanja
zaposlenih

Sofinanciranje
izobraževanj in
strokovnih
usposabljanj
Aktivnosti na področju
spodbujanja
izobraževanja

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
Raziskovalna in
razvojna dejavnost
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo

UP VŠZI
Oseba, zaposlena na
kadrovskem področju
je v letu 2010 opravila
strokovni izpit iz ZUP a

Strokovno
Udeležba na
seminarjih in
usposabljanje
osebe zaposlene na izobraževanjih
kadrovskem
področju
UP ZRS

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Izobraževanje in
izpopolnjevanje znanje
zaposlenih na podlagi
pridobivanje formalne
izobrazbe, strokovnega
usposabljanja ali
krajših oblik
usposabljanj in tečajev
(skupaj cca 120)

Ohranitev
dosedanjega trenda
ter v skladu z
možnostmi strmeti k
še večji udeležbi
zaposlenih pri
različnih oblikah
izobraževanja

ARRS, MVZT

Udeležba na različnih
tečajih in
usposabljanjih,
seminarjih

UP PINT
Obstoječe stanje
izpopolnjevanj in

Povečati možnost
permanentnega

Udeležba na
izobraževanjih in

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Zagotoviti boljše pogoje
dela

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)
izobraževanj

Obstoječe stanje
delovnih pogojev
strokovnih služb

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011
izobraževanja in
izpopolnjevanje
znanja zaposlenih
(5)

seminarjih
omogočanje pogojev
zaposlenim za
izobraževanje
UP ZRS

Vzpostaviti primerne
delovne pogoje za
izvajanje strokovnih
nalog

Izgradnja novih
prostorov, nabava
ustrezne opreme

Predvideni viri
financiranja
razvojna dejavnost))

ARRS, MVZT

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Racionalizacija
delovnih procesov na
kadrovskem področju

Izhodiščna vrednost
cilja

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT,UP PEF, UP VŠZI
Iste naloge se izvajajo
na članicah in rektoratu
na različen način

Poenoteni postopki na
rektoratu in članicah

Spremembe navodil
za delo

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.

Spremljanje izvajanja
navodil za delo

Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo.

UP ZRS

Pravočasno in
kakovostno
izvrševanje delovnih
nalog iz kadrovskega
področja

Obstoječe stanje na
kadrovskem področju

Izboljšanje delovnih
procesov, hitrejše in
kakovostno opravljanje
strokovnih nalog

Reorganizirati
delovne procese,
elektronsko
dokumentiranje
kadrovskega arhiva
UP PEF

Nepravočasno in
pomanjkljivo izvrševanje
delovnih nalog

Pravočasno in
kakovostno izvrševanje
delovnih nalog na
kadrovskem področju

Poenostavitev in
dopolnitev postopkov
za izvrševanje
delovnih nalog.
Nudenje strokovne
pomoči na
kadrovskem
področju.

Brez finančnih
posledic

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo.

UP VŠZI
Podvajanje evidenc in
povečan obseg dela.

Opis posameznih
delovnih postopkov na
kadrovskem področju z
namenom
racionalizacije in
poenostavitve dela.

Priprava delovnih
navodil za različna
delovna področja v
kadrovski službi
(habilitacije,
odobritve dopustov,
potni nalogi, izpisi iz
različnih evidenc).

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Priprava obrazcev in
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Reorganizirati
strokovne službe in
informacijsko okrepiti
nepedagoški kader
skladno z veljavno
sistemizacijo

Izhodiščna vrednost
cilja

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
posameznih evidenc
na kadrovskem
področju.

Ciljna vrednost
v letu 2011

Obstoječe stanje na
kadrovskem področju,
katere so prednostne
naloge

Izboljšanje delovnih
procesov, hitrejše in
kakovostno opravljanje
strokovnih nalog

Reorganizirati
delovne procese,
elektronsko
dokumentiranje
kadrovskega arhiva
UP FHS

Obstoječ sistem dela

Boljši in zaposlenim
prijaznejši sistem dela v
strokovnih službah

Vpeljava
učinkovitejšega
sistema dela v
strokovnih službah

Predvideni viri
financiranja

Brez finančnih
posledic

Proračun RS (A1
Študijska dejavnost
4a)

Primernejša
razporeditev delovnih
nalog zaposlenih

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Boljše sodelovanje z
zavodom za
zaposlovanje

Povečanje števila
učnih baz

Izhodiščna vrednost
cilja

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011

Predvideni viri
financiranja

UP FTŠ
Ročno vodenje
obrazcev M1-M4

Prehod na e-vem
Pridobitev in
(elektronska
aktivacija gesel siprijava/odjava
genca. Natančno
vodenje kadrovskih
zaposlenih- M1/M2 in
sprememb M3)
evidenc v Propisu
UP ZRS

Ni finančnih posledic

Analiza dosedanje
stanja sodelovanja. Do
sedaj prijave na razpis
za javna dela ter
sodelovanje pri izbiri
ustreznih kandidatov za
rapisana delovna mesta

Ohraniti dosedanje
sodelovanje ter večje
število prijav k ustreznim
razpisom.

Zavod za
zaposlovanje RS in
druge državne
subvencije

Prijave na javne
razpise zavoda, ki
vzpodbujajo
zaposlovanje in
izobraževanje

UP VŠZI
Obvezen del
dodiplomskega
študijskega programa
Zdravstvena nega in
Prehransko svetovanje
– dietetika je tudi
klinično oz. praktično
usposabljanje
študentov. V tam namen
sodeluje šola s
številnimi učnimi zavodi
na obalno-kraškem
območju.

Povečanje števila učnih
baz in kliničnih
mentorjev.

Sestanki s
predstavniki učnih
zavodov in povabila k
sodelovanju.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Pravočasna in
kakovostna priprava
krovnih pogodb z
učnimi zavodi in
mentorji.
Ažuriran seznam
učnih baz in
mentorjev za oba
študijska programa.
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4.7.3

Upravne naloge splošnega področja

Funkcija sektorja za splošne zadeve je skrb za učinkovito organizacijsko podporo delovanju rektorata.
Izvaja funkcijo skrbnika za vzdrževanje okolice stavbe in dvorišča. Skrbi za varnostno področje ter
varstvo pri delu. Za izvedbo vseh potrebnih podpornih storitev, kot npr. čiščenje in vzdrževanje,
koordinira aktivnosti, potrebne za nemoten potek delovnega procesa. Zadolžen je za požarno varnost,
za koordinacija dela z zavarovalnico ter nabavo vodne in električne energije.
Pri izvajanju postopkov javnega naročanja vodi skupne postopke javnega naročanja za celotno UP. V
sklopu sprejetega Varčevalnega programa UP izvaja vsa javna naročila na nivoju UP, kjer je možno
postaviti istovrstne stroške za nabavo blaga ali storitev, na skupni imenovalec.
Glavna pisarna vodi pisarniško poslovanje ter skrbi za vložišče, ki zajema administrativno podporo pri
pravočasni distribuciji vhodne in izhodne pošte. Skrbi za nabavo in izdajo pisarniškega, sanitarnega
ter drobnega inventarja. Prav tako koordinira in izvaja aktivnosti, potrebne pri organizaciji službenih
potovanj na rektoratu. Skrbi tudi za dokumentarni arhiv UP. Zaradi zagotavljanja transparentnosti
poslovanja se bo uvedel v letu 2011 elektronski dokumentacijski sistem.
Z dokončanjem investicij v Kampus Livade in Kampus Sonce se bo vrednost nepremičnin povečala
še za cca 120 mio EUR. Tako bomo na UP obvladovali nepremičnine v skupni vrednosti 145 mio
EUR. Zaradi tako visoke vrednosti premoženja pa nujno potrebujemo kadrovske resurse, ki znajo in
zmorejo upravljati s premoženjem UP, s skrbnostjo dobrega gospodarja. Potrebno bo poiskati
možnosti, ki bi nam z reorganizacijo ter notranjimi premestitvami omogočili optimalno zagotavljanje
delovnega procesa – upravljanja s premoženjem. Prioritetno bo potrebno zagotoviti izvajanje nujnih
vzdrževalnih nalog v Kampusu Livade in sicer, da bi odgovorna oseba lahko nadzorovala prevzem
osnovnih sredstev ter spremljala operativno izvedbo nalog.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Realizacija
varčevalnega
programa UP ter
izvedba skupnih
javnih naročil na UP

15 JN na UP v letu
2010

Predvidoma 10 JN na
UP

Izvedba javnih naročil
na UP

Predviden finančni
prihranek

Zastarel Pravilnik

Nov Pravilnik

Priprava predloga
sprememb Pravilnika
ter obravnava in
sprejem na organih
UP

Lastni viri

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema

Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema

Izbor dobavitelja
dokumentacijskega
sistema in nabava ter
implementacija
sistema

MVZT

Vzpostavitev službe
za upravljanje
premoženja UP

Vzpostavitev službe za
upravljanje premoženja
UP

Izbor odgovorne
osebe (iskanje internih
kadrovskih resursov)

Ni finančnih posledic
v primeru interne
prerazporeditve
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4.7.4

Upravne naloge finančno-računovodskega področja

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Finančno pokrita in
kvalitetna izvedba
vseh študijskih
programov in
planiranih aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Na načrtovanje obsega
in izvedbe študijskih
programov in ostalih
aktivnosti vpliva višina
finančnih virov.

Finančno vzdržni
programi v okviru
posameznih članic ,
razpoložljiva sredstva za
izpeljavo planiranih
aktivnosti

Pridobitev finančnih
sredstev za
kakovostno izvedbo
vseh študijskih
programov in ostalih
planiranih aktivnosti

Sredstva MVZT za
študijsko in
raziskovalno
dejavnost
Sredstva EU
Sredstva ARRS
Drugi viri za izvajanje
javne službe

Nadgradnja finančno
informacijskega
sistema – podsistem
za poročila in analize
za potrebe vodstva
(OLAP)

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Na nivoju UP ni
vzpostavljen enoten
poročilni sistem

Kvalitetna poročila kot
podlaga za sprejemanje
odločitev vodstva UP.

Oblikovanje kriterijev
in vzpostavitev
kvalitetnih modelov za
poročanje ter
analiziranje
poslovanja

Sredstva MVZT
Drugi viri za izvajanje
javne službe

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Optimizacija
delovanja finančno
informacijskega
sistema PROPIS
Zagotoviti delovanje
članic in rektorata v
skladu z zakonodajo
na finančno
računovodskem
področju in internimi
akti UP

Uvedba modela
FULL COSTING

Določeni procesi še niso
informacijsko podprti v
želenem obsegu

Pravočasne in kvalitetne
informacije za potrebe
notranjih in zunanjih
deležnikov

Analiza potreb in
dopolnjevanje
obstoječega
informacijskega
sistema

Sredstva MVZT
Drugi viri za izvajanje
javne službe

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Potreba po regulaciji
nekaterih področij
delovanja UP z
ustreznimi pravnimi
podlagami

Učinkovito in pravilno
delovanje in poslovanje
članic in rektorata

Priprava oz prenova
internih aktov na
nivoju UP in po
članicah, ki bodo
urejali FR področje
(Pravilnik o
računovodstvu in
krogotok
knjigovodske
dokumentacije)

Ni finančnih posledic

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Potreba po stroškovni
učinkovitosti

Vzpostavljen sistem za
spremljanje stroškov
(neposrednih in
posrednih) in
razporejanje na različne
stroškovne nosilce
(projekte, zaposlene,
programe…)

Oblikovanje kriterijev
in vzpostavitev
kvalitetnih modelov za
evidentiranje ter
analiziranje stroškov

Sredstva MVZT za
študijsko dejavnost
Sredstva EU
Drugi viri za izvajanje
javne službe

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Optimizacija in
racionlizacija v
delovanju finančno
računovodskih služb

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Vsaka članica ima
organizirano svojo
finančno računovodsko

Parcialno centralizirana
finančno računovodska
služba na nivoju UP

Organizacijska
sprememba delovanja
finančno

Ni neposrednih
finančnih posledic
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)
službo

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

računovodske službe
Delitev vlog,
povezljivost celote

Zagotoviti ustrezne
delovne pogoje in
zmanjšati fluktuacijo
zaposlenih v
finančno
računovodskih
službah

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Zaposleni ne uspejo
opraviti vsega v rednem
delovnem času,
Visoka absentizem in
fluktuacija

Učinkovita finančno
računovodska služba in
zmanjšanje
nadomeščanj

Izbor ustreznega
kadra in spremembe
v organizaciji dela
(optimizacija
procesov in
izvedbenih nalog)

Ni neposrednih
finančnih posledic
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4.7.5

Upravne naloge informatike

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Informacijska
ureditev prostorov
(učilnica, kabineti,
pisarne, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD
Delna uporaba starejše
različice Windows na
računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki.

Migracija operacijskega
sistema Windows 7 na
vseh računalnikih, ki jih
uporabljajo uporabniki

Priprava infrastrukture
za migracijo
računalnikov na
operacijski sistem
Windows 7. Instalacija
na računalnike, ki jih
uporabljajo uporabniki

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-5
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII, G – Drugo

UP FTŠ Turistica
Število vseh
računalnikov članice:
180

190

Število vseh strežnikov
članice: 6

5

Odpis stare opreme,
zamenjava z novo
računalniško opremo v
predavalnicah,
kabinetih, skupna
infrastruktura, idr.

Lastna sredstva

Nadaljevanje
virtualizacije za večjo
učinkovitost,
zmanjšanje porabe
energije in povečano
varnost (zamenjava
stare opreme z novo)

Lastna sredstva

MVZT

MVZT

Povečanje in
izboljšanje storitev.
UP VŠZI
Število vseh
računalnikov v letu
2010: 95;
- od tega število
računalnikov, ki jih
lahko uporabljajo
študenti (33),
- od tega število
računalnikov na upravi
članice (23)

Število vseh
računalnikov v letu: 110;

Nabava novih
računalnikov

Lastna sredstva

Lastna sredstva

- od tega število
računalnikov, ki jih lahko
uporabljajo študenti
(38),
- od tega število
računalnikov na upravi
članice (26)

Število študentov na
računalnik v letu 2010:
0,09

Število študentov na
računalnik v letu 2010:
0,10

Nabava novih
računalnikov

Število vseh strežnikov
članice v letu 2010: 5;
od tega na odprtokodni
platformi (0)

Število vseh strežnikov
članice v letu 2010: 6: d
tega na odprtokodni
platformi (1)

Nabava novega
strežnika
Izobraževanje
zaposlenih za
namestitev, testiranje
in vzdrževanje

MVZT
Proračun RS (A1Študijska dejavnost-1,
4a)
Lastna sredstva

Število tiskalnikov v
dislocirani enoti Nova
Gorica v letu 2010: 2

Število tiskalnikov v
dislocirani enoti Nova
Gorica v letu 2010: 3

Nabava dodatnega
tiskalnika za potrebe
referata v dislocirani
enoti Nova Gorica

Lastna sredstva

Število tiskalnikov v
referatu v letu 2010: 1

Število tiskalnikov v
referatu v letu 2010: 2

Nabava dodatnega
tiskalnika za potrebe
referata

Lastna sredstva

Število projektorjev v
uporabi po učilnicah v
letu 2010: 9

Število projektorjev v
uporabi po učilnicah v
letu 2010: 10

Nabava 8 novih
projektorjev, ki bodo
nadomestili zastarele

Lastna sredstva
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
E-okolje oz. eizobraževanje
(prepoznavanje
prednosti, uvedba v
čim večjem obsegu)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Nimamo lastne rešitve

Aplikacija in poskusna
uporaba programa in
priprava ustreznih gradiv
za kombinirano
poučevanje in e izobraževanje pri
predmetih

Oblikovanje
konkretne
projektne naloge,
sheme;
Nabava
ustreznega
programa in
strojne opreme za
uvedbo

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

UP PEF
Dodatni uporabniki eokolja med
visokošolskimi učitelji
in sodelavci

Čim več dodatnih
uporabnikov e-okolja
med visokošolskimi
učitelji in sodelavci

Izvedba izobraževanj
ta visokošolske
učitelje in sodelavce.

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-4

Usposabljanje
tehničnega sodelavca
za pomoč
uporabnikom e-okolja.

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII, G – Drugo

Nadaljnje delo skuine
imenovanje za razvoj
e-okolja na.
UP FTŠ Turistica
Obstoječa eučilnica

Vzpostavitev
računalniškega
sistema za sledenje
in vodenje napak
(prijava napake,

Izboljšanje eučilnice

Uporaba novo
nabavljene opreme za
izboljšanje dostopnost
in razpoložljivosti virov
v eučilnici. Uporaba
novo nabavljene
opreme pri
pedagoških za
izdelavo virov v
eučilnici.
UP VŠZI

Strežnik, ki gostuje
aktiven portal za eizobraževanje UP VŠZI
na osnovi Moodle-a in
je v uporabi za
programe
izobraževanja
dodiplomskih in
podiplomskih študentov
ter zaposlenih v letu
2010: 1

Dva (2) ali trije (3)
strežniki za eizobraževanje, ki bodo
razbremenili obstoječi
strežnik in gostili
dodiplomske in
podiplomske študente,
zaposlene in uporabnike
v sklopu
vseživljenjskega
izobraževanja

Število uporabnikov
portala za eizobraževanje UP VŠZI
(dodiplomski in
podiplomski študenti +
zaposleni) v letu 2010:
1313

Tisočpetsto (1500)
uporabnikov portala za
e-izobraževanje UP
VŠZI (dodiplomski in
podiplomski študenti +
zaposleni)

Ni vzpostavljen sistem
za sledenje napakam.

Vzpostavljen sistem za
sledenje napakam

Planiranje, priprava,
testiranje in postavitev
dodatnih strežnikov z
izbranim sistemom za
e-izobraževanje.

(Lastna sredstva)
MVZT

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)
Lastna sredstva

Možne nadgraditve
strojne in programske
opreme obstoječih
strežnikov.
Dodatno
izobraževanje
zaposlenih.
Brezhibno delovanje:
strežnikov, mrežnih
povezav do njih,
izpostavljenih
sistemov za eizobraževanje.

MVZT:Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)
Lastna sredstva

Dodatno
izobraževanje
zaposlenih.
UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP VŠZI, UP SD
Nadgradnja in
implementacija
programske opreme
računalniškega

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-5.
Druga sredstva za
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

odprava, statistika,
povezljivost v
projektnim vodenjem)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

sistema za sledenje in
vodenje napak
(prijava in odprava
napake, statistika).

izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII, G – Drugo.

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Vzpostavitev modula
za spremljanje
raziskovalnega in
projektnega dela
(enotna IT rešitev na
nivoju UP)

Ni enotne informacijske
rešitve, vodenje se
izvaja preko Excel
tabel

Enotna IT rešitev za
celotno UP,
implementiranain
povezana z ostalim IT
okoljem UP

Uskladitev zahtev za
specifikacijo,

Vzpostavitev
dokumentacijskega
sistema (enotna IT
rešitev na nivoju UP)

Ni enotne informacijske
rešitve

Enotna IT rešitev za
celotno UP,
implementiranain
povezana z ostalim IT
okoljem UP

Uskladitev zahtev za
specifikacijo,

PROPIS –
nadgradnja in uvedba
novih modulov in
funkcionalnosti
(OLAP, OS, ..)

Implementirani moduli
FI, KA

Implementirani moduli
za OS, PN, OLAP

Specifikacija zahtev,
implementacija in
zagon

Vzpostavitev
enotnega modula za
ankete (študenti,
zaposleni)
Informatizacija prijav
za mednarodno
študijsko izmenjavo
študentov
Nadaljevanje
uvajanja spremembe enotne
avtentikacije na
okolje UP (skupne
rešitve,)
IT rešitev za
delovanje kariernega
centra

Lastna sredstva

Izvedeno JN,
implementacija in
povezljivost z
obstoječo IT rešietv
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Lastna sredstva

Izvedeno JN,
implementacija in
povezljivost z
obstoječo IT rešietv
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Lastna sredstva

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Enotna IT rešitev za
področje
vodenja
študentov (VIS)

Nakup in implementacija
Specifikacija zahtev,
modula anket za
implementacija in
študente in zaposlene
zagon
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE

Lastna sredstva,
sredstva za
pedagoško dejavnost

Nimamo IT rešitve

Priprava predloga za
izvedbo JN

Ni finančnih posledic

Na določenih
segmentih povezljivosti
računalniškega okolja
različne prijavne
sheme

Enotni aktivni imenik za
posamezna področja,
povezanost z Eduroamom

Pridobitev zahtev,
skupna analiza s
predstavniki
ERASMUS projekta
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Uskladitev in priprava
postopkov za proces
avtorizacije

Ni finančnih posledic

UP REKTORAT
Ni rešitve

Kupljena in
implementirana rešitev

Izvedba JN
(specifikacije, zahteve)
Povezljivost z
obstoječimi IT rešitvami

Postavitev in zagon
ustrezne
računalniške
infrastrukture na
lokacijah (kampus,
novi prostori)

Predvideni viri
financiranja

Projekt: Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

UP REKTORAT
Kampus Livade – CMK
stavba ni opremljena

Ureditev računalniške in
komunikacijske opreme

Nakup, izvedba
storitev postavitve,
konfiguracija

MVZT

Nabava razdelilnika za

(Lastna sredstva)

Vzpostavitev delovanja
UP FTŠ Turistica
Dopolnjevanje

Dopolnitev
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Zagotavljanje
stroškovno učinkovite
fiksne in mobilne
telefonije (vodenje,
pregled, predlogi)

Iskanje hitrejše in bolj
varne računalniške
komunikacije med
članicami (upoštevaje
stroškovno
učinkovitost)
Vzpostavitev
ustrezne arhive na
področju programske
in strojne
računalniške opreme

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
manjkajoče opreme na
članici.

Enoten pravilnik
celotno UP,

za

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

prenos avdio/video
signala do različnih
točkv stavbi.
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Razširitev pravilnika na
poenotenje tipa telefona,

Priprava zahtev –
meril za telefone,

IP Centreks, povezanost
med fiksno in mobilno
telefonijo

Poenoteneje zahtev,
priprava
skupnwepogodbe

MVZT

Ni finančnih posledic

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Ni rezervnih linij do
oddaljenih lokacij

Rezervna linija do
likacije do Portoroža,
Izole (UP FTŠ, UP ZRS,
Kmapus)

Pridobitev in
uskladitev ponudb,
podpis ponudb

Lastna sredstva

UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP ŠD
Ni vzpostavljeno
ustrezno arhiviranje na
področju programske in
strojne računalniške
opreme (varnostne
kopije niso dostopne
zaposlenim)

Večja varnost pri hrambi
podatkov;
Večja izraba IKT
Višja; izkoriščenost
omrežja.

Izvajanje delovnih
nalog za vzdrževanje
varnega in
učinkovitega
računalniškega
sistema.
Nabava strojne in
sistemske opreme.

Aktivno sodelovanje s
ponudniki IT rešitev
(stroškovna
učinkovitost, JN)

Predvideni viri
financiranja

Proračun RS (III
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje- oprema)
Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)
Drugi viri za izvajanje
javne službe

Sredstva ARRS
UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP FTŠ Turistica, UP ŠD
Obstoječi
dogovori,
skupne naloge

Višja izkoriščenost
sredstev in infrastrukture

Sodelovanje z UP v
javnih naročilih

Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)
Sredstva ARRS
Drugi viri za izvajanje
javne službe

Vzdrževanje
obstoječega
računalniškega okolja

UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD
Vzpostavljen
mrežni
dostop do datotek

Delujoči sistemi v
prostorih fakultete:
- študentsko omrežje

Vzdrževalne pogodbe z
zunanjimi izvajalci za
opremo in storitve, ki je
ne pokrivamo z lastnim
znanjem in/ali kadri.

Upravljanje
obstoječega
študentskega omrežja

- EDUROAM omrežje

Upravljanje
pedagoškoadministracijskega
omrežja

- videokonferenčni
sistem fakultete

Upravljanje omrežja
EDUROAM

- namenski laboratoriji

Upravljanje
videokonferenčnega
sistema

- pedagoškoadministrativno omrežje

- aplikacija za vodenje
študentov
- aplikacija za
rezervacijo prostorov,
planiranje predavanj, ter
izdelavo urnika
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje centralnega
nadzornega sistema
- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje kontrole

Proračun RS (III
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje- oprema)
Drugi viri za izvajanje
javne službe
Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)

Upravljanje GIS
laboratorija kot
podpora
pedagoškemu
procesu, ter
vzpostavitev in
upravljanje avdiovideo laboratorija
Upravljanje
študentskega
informacijskega
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Obnovitev rednih
licenc programske
opreme

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

pristopa;

programa

- nadzor, vzdrževanja in
upravljanje nad
videonadzorom.

Upravljanje aplikacije
za oblikovanje urnika

Obnovitev pogodb z
zunanimi izvajalci
UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Letne pogodbe, nakup
vezan na JN

Nemoteno delovanje
izobraževalnega,
raziskovalnega procesa
in uprave

Nabava ustreznih
programskih orodij
(SPSS; Microsoft,
antivirus, slovarji,
drugo)
Nabava drugih licenc
kot podpora
izobraževalnemu in
raziskovalnemu delu

Skrb in razvoj IT
rešitev za študente
(e-izkaznica, nove
storitve, ..)

Nabava druge
programske in strojne
opreme
UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD
Delna pokritost IKT
segmentov za podporo
pedagoškemu procesu
in študentom.

Posodobljena spletna
stran, nova
strukturiranost podatkov
Besedilo o študijskih
programih v tujem jeziku
Urnik in zasedenost
prostorov na internetu
Izboljšana in dodatna
čitalniška mesta za
študente
Celovita IKT podpora za
podporo pedagoškemu
procesu in študentom

Izboljšati
informacijsko
podporo delu na
fakulteti

Predvideni viri
financiranja

Posodobitev podatkov
Oblikovanje besedil,
tudi v tujem jeziku
Prenos sistema,
upravljanje in
vzdrževanje
Povečanje števila
informacijsko
opremljenih mest v
prostorih čitalnice in
knjižnice
Priprava
informativnega gradiva

Uvedba e-študentskih
izkaznic, novih
storitev.
UP FAMNIT, UP PINT
Potreba po vzpostavitvi
intraneta fakultete

Delujoč intranet

Priprava predloga
strukture intraneta

Proračun RS (III
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje- oprema)
Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)
Drugi viri za izvajanje
javne službe
Sredstva ARRS

Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)
Drugi viri za izvajanje
javne službe;
Sredstva ARRS.
Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-5.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII, G – Drugo.

Ni finančnih posledic

Določitev skrbnikov
za posamezna
vsebinska področja
Vzpostavitev intraneta
Potreba po izboljšavi
zanesljivosti strežnikov

Sekundarni strežniki
(poštni strežnik, AD
strežnik), koledarski in
imeniški strežniki,
študentski strežnik in
sekundarni študentski
strežnik

Vzpostavitev poštnega
strežnika, ki prevzame
delo, če prvi iz
kakršnekoli razloga
izpade

Ni finančnih posledic

Vzpostavitev AD
strežnika (samba), ki
prevzame delo, če prvi
iz kakršnekoli razloga
izpade
Vzpostavitev/nadgrad
nja koledarskega in
imeniškega strežnika
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Nadgradnja
programske opreme,
ponovna namestitev
Vzpostavitev
študentskega
strežnika, ki prevzame
delo, če prvi iz
kakršnekoli razloga
izpade

Skrb za kakovostno
informacijsko
podporo študijskemu
procesu

Prenova spletne
strani članice

Nadgraditev
strežniških
operacijskih sistemov

Varnostne kopije niso
dostopne zaposlenim

Urejen dostop do
varnostnih kopij za
zaposlene – volume
shadow copy

Ureditev vmesnika, s
katerim lahko
zaposleni sami
dostopajo do
avtomatično
ustvarjenih varnostnih
kopij dokumentov

Ni finančnih posledic

Obstoječi
dokumentacijski sistem

Nadgrajen
dokumentacijski sistem

Razširitev obstoječega
sistema za upravljanje
z dokumenti

Ni finančnih posledic

Sistem za sledenje
napakam

Nadgrajen sistem za
sledenje napakam

Nadgradnja
programske opreme
redmine

Ni finančnih posledic

Uporaba starejše
različice Windows v
upravi

Priprava na migracijo
Windows 7

Priprava infrastrukture
na migracijo
računalnikov uprave
na Windows 7 sistem

Ni finančnih posledic

Mrežni dostop do
datotek

Varnejši, zanesljivejši in
hitrejši mrežni dostop do
datotek

Nadgradnja
programske opreme,
uvedba NFS4

Ni finančnih posledic

UP FAMNIT, UP PINT
Obstoječa programska
oprema v računalniških
učilnicah

Nadgrajena programska
oprema v računalniških
učilnicah

Nadgradnja
programske opreme,
ponovna namestitev
linux sistema

Ni finančnih posledic

Delujoča e-učilnica

Nadgradnja e-učilnice

Nadgradnja
programske opreme
na moodle 2.0

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Trenutna spletna stran
je zastarela,
nepregledna in ne
ustreza novi celostni
grafični podobi
ustanove; urejevalnik
spletne strani ne
omogoča fleksibilno
urejanje in vzdrževanje
sodobnih spletnih
vsebin

Spletna stran je
prenovljena, pregledna,
nudi prave informacije
na pravem mestu in
ustreza novi celostni
grafični podobi
ustanove; urejevalnik
omogoča fleksibilno
urejanje in vzdrževanje
sodobnih spletnih vsebin

Tehnična postavitev
prenove spletne strani

MVZT:Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)
Lastna sredstva

UP VŠZI
Trenutni strežniški
operacijski sistem v
uporabi je Windows
Server 2003

Strežniški operacijski
sistem v uporabi je
Windows Server 2008 in
Linux

Izobraževanje
zaposlenih za
namestitev, testiranje,
vzdrževanje in
ureditev nadgradnje
strežniških
operacijskih sistemov

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)
Lastna sredstva

Nabava licenc
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Nadgraditev
operacijskih sistemov
delovnih postaj

Postavitev strežnika
za pošto, poenotene
komunikacije in
sodelovanje
uporabnikov

Postavitev nove
aktivne omrežne
opreme

Dopolnitev strojne
opreme za potrebe
raziskovalnega dela;

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Predvideni viri
financiranja

potrebne programske
opreme in njihova
namestitev
UP VŠZI
Trenutni operacijski
sistem delovnih postaj
v uporabi je Windows
XP SP3

Operacijski sistem
delovnih postaj v
uporabi je Windows 7

Izobraževanje
zaposlenih za
namestitev, testiranje,
vzdrževanje in
ureditev nadgradnje
operacijskih sistemov

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)
Lastna sredstva

Nabava licenc
potrebne programske
opreme in njihova
namestitev
UP VŠZI
Trenutni strežnik
omogoča uporabo
pošte in pomanjkljivo
poenoteno
komunikacijo in
sodelovanje
uporabnikov

Postavljeni nov strežnik
omogoča gladko
uporabo pošte,
poenotene komunikacije
in sodelovanje
uporabnikov

Izobraževanje
zaposlenih za
namestitev, testiranje,
vzdrževanje in
ureditev želenega
strežnika

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)
Lastna sredstva

Nabava licenc
potrebne programske
opreme in njihova
namestitev
Posodobitev
strežnikov z nabavo
nove strojne opreme.
UP VŠZI

Trenutna aktivna
omrežna oprema je
zastarela in
nekompatibilna z novo
optično povezavo;
nova aktivna omrežna
oprema je pripravljena
za ureditev/postavitev
in konfiguracijo

Nova aktivna omrežna
oprema je postavljena,
konfigurirana in v rabi

Postavitev optične
povezave med GKV in
Sim KV

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

Priprava, urejanje in
konfiguracija aktivne
omrežne opreme.

Lastna sredstva

UP ZRS
Nič

namestitev novega
diskovnega polja

Menjava amortizirane
računalniške
raziskovalne opreme;

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Povečana razpoložljiv
diskovni prostor na
uporabnika

Nakup strojne opreme
za potrebe
raziskovalnega dela

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

UP ZRS
Stanje rač. opreme : 20

Stanje rač. opreme : 20

Menjava računalnikov

Menjava računalniške
raziskovalne opreme

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

Dopolnjevanje
raziskovane rač.
opreme

UP ZRS
Stanje rač. opreme : 0

Stanje rač. opreme : 15

Dokup računalniške
opreme za potrebe
raziskovalcev

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja
7, 13)

Vzpostavitev
raziskovalnega
omrežja na vseh
lokacijah UP ZRS

Zagotavljanje
informacijske varnosti

Vzpostavitev
brezžičnega
raziskovalnega
omrežja na vseh
lokacijah UP ZRS
Zagotavljanje
mobilnosti
raziskovalcev in
zagotavljanje
osnovnih pogojev za
raziskovalno delo;

UP ZRS
2 pokriti lokaciji

Pokrite vsaj tri lokacije
UP ZRS

Integracija dislociranih
enot v domeno UP
ZRS

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

UP ZRS
Požarni zid, ustrezna
programska oprema

Nadgrajena strojna in
programska oprema

Spremljanje področja
informacijske varnosti
in trendov in novosti s
področja zagotavljanja
informacijske varnosti.

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

UP ZRS
Delno pokrita ena
lokacija

Pokrite 4 lokacije

Uvedba brezžičnega
raziskovalnega
omrežja Eduroam na
lokacijah UP ZRS

Drugi viri
MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Organizacijska
sprememba v
delovanju informatike
na UP (delitev vlog,
naloge po vsebini, ..)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Ločeno delovanje
informacijske podpore
po članicah (izjema
PEF, FHŠ, SD)
poenotene in vodene
ključne aktivnosti na
Sektorju za IT

Delitev nalog skladno z
prejetim pravilnikom –
delilnikom nalog (delitev
stroška po vlogah IT
kadra)

Podrobna definicija in
uskladitev s članicami
UP

Ni finančnih posledic

UP FAMNIT, UP PINT
Sodelovanje pri
skupnih aktivnostih za
informatizacijo univerze
(projekti, skupne
naloge)

Sodelovanje pri skupnih
aktivnostih za
informatizacijo univerze

Sodelovanje v
delovnih skupinah za
posamezna vsebinska
področja
informatizacije
Izvajanje dogovorjenih
aktivnosti

Dostopnost
storitev
študenti)

UP
(okolje,

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-5
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII, G – Drugo

UP REKTORAT, UP FHŠ, UP PEF, UP ŠD
Pokritost
Eduroam-a
na ključnih lokacijah,
Dostop do ključnih
vsebin na spletu

Samostojno delo
zaposlenih, večja
mobilnost zaposlenih,
informiranost
zaposlenih;
Višja izkoriščenost
omrežja;
Dvig kakovosti
pedagoškega in

Osveščanje
uporabnikov z
uporabo
študentskega,
administrativnega in
EDUROAM omrežja;

Proračun RS (I
Študijska dejavnost
4a)

Zamenjava opreme
na informacijskih
mestih

Proračun RS (III
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje- oprema)

Drugi viri za izvajanje
javne službe

Stran 200

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011
raziskovalnega procesa.

Sodelovanje pri
skupnih projektih: UP
– ARNES

Sodelovanje pri
projektu E-VŠ UP –
MVZT

Vzpostavljen sistem
za upravljanje z
raziskovalnimi
podatki.

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Priprava
informativnega
gradiva;Organizacija
usposabljanj.

Predvideni viri
financiranja
Sredstva ARRS;

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Povezljivost z lokacijo v
Kopru

Razširitev
računalniškega omrežja
na lokacijo kampusa

Strategija
povezljivosti,
kalkulacija prenosa
podatkov, pogodba

Lastna sredstva

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Priprava izhodišč za
zagon projekta E-VŠ v
povezavi z EDUROAMom

Implementacija E-VŠ
projekta na infrastrukturi
Eduroam-a

Uskladitev zahtev,
šifranti, prenos
informacij na MVZT

MVZT – projekt E-VŠ

Delujoč sistem

Polnjenje sistema s
podatki, morebitna
zasnova nadgradenj

Drugi viri

UP ZRS
Vzpostavljen koncept

MVZT, ARRS:
Proračun RS (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
7, 13)

OPOMBE:
UP FM: Drugi del projekta postavitve elektronskega plakata bo v letu 2010 razširjen tudi na študijska
središča. S tem bo izboljšan proces informiranja in obveščanja študentov tudi po študijskih
središčih, kar bo omogočilo enake možnosti dostopa do tekočih informacij.
Program za elektronsko pošto bo nadomeščen z novejšo verzijo, ki bo omogočala več prostora za
poštne predale ter varnejši in prijaznejši spleti vmesnik. Določene strežnike bomo nadgradili z
novejšimi različicami. UP FM bo s tem začela postopek virtualizacije strežniške opreme.
UP FM bo preko univerze implementirala dokumentacijski sistem, ki omogoča elektronsko obdelavo
dokumentov in arhiviranje oz.
digitaliziranje obstoječih dokumentov. Pripravljen bo pregled
dokumentov, določeni bodo roki hrambe posameznih vrst dokumentov in možnosti preslikave v
elektronsko obliko.
UP FAMNIT: Nekatere naloge s področja informatizacije fakultete so navedene v poglavjih 4.1, 4.4.
4.5, 4.11.2 in 6. (urnik, nadgrtadnja VIS, informatizacija učilnic)
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4.7.6

Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje z tveganji in notranje
kontrole)

Splošni namen notranjega nadzora je, na podlagi neodvisnega presojanja vseh vidikov delovanja UP,
poslovodstvu zagotoviti ustrezne spoznavne podlage za uresničevanje njegove kontrolne naloge.
Glede na posamezna področja delovanja notranjega nadzora so iz splošnega namena notranjega
nadzora izpeljani naslednji specifični nameni, in sicer presojanje in poročanje poslovodstvu na
področju:
- zakonitosti delovanja (skladno z zakoni in drugimi predpisi),
- organizacijski disciplini (skladnosti internih navodil in nalogi poslovodstva),
- učinkovitosti in gospodarnosti poslovanja,
- učinkovitosti in uspešnosti notranjega kontrolnega sistema,
- resničnosti in poštenosti računovodskih in drugih poročil.
Rektor UP bo na predlog službe sprejel strateški načrta notranjega nadzora za leto 2011 .
Prednostni cilji službe za notranji nadzor v letu 2011, ki si ga je poslovodstvo UP zastavilo je urejen
notranji nadzor, prav tako pa tudi urejeno notranje revidiranje, ki ga nameravamo doseči z izvedbo
javnega naročila za izbor zunanje revizijske hiše, ki bo pripravila strateški revizijski načrt za določeno
daljše obdobje ter letni načrt revizij, ki se bodo opravile na UP.
Dolgoročni cilj 1: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Urejeno notranje
revidiranje (rektorat
in članice

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT UP
Neizvedena revizija

Izdelano poročilo o
notranjem poslovanju,
nepristranskosti prikazov
v računovodskih izkazih
ter skladnost s predpisi
iz tega področja

Izvedba javnega
naročila in sklenitev
pogodbe z izbranim
izvajalcem za izvedbo
zunanje revizije na UP

Druga sredstva – po
sklepu UO UP

Povečanje
učinkovitosti
spoštovanja izvajanja
internih pravilnikov
UP (članice)

Ugotovitve o
nedoslednem izvajanju
določenih določb
internih pravilnikov UP

Striktno upoštevanje
določb internih
pravilnikov UP

Izvedba korektivnih
ukrepov in po potrebi
nudenje pomoči
članicam s strani
rektorata v obliki
priporočil ali svetovanja

Ni finančnih
posledic

Povečanje
učinkovitosti
spoštovanja
Pravilnika za
upravljanje s tveganji
in vzpostavitev
notranjih kontrol na
UP (rektorat)

Nedosledno izvajanje
določenih določb
Pravilnika za
upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na UP

Striktno izvajanje določb
Pravilnika za upravljanje
s tveganji in vzpostavitev
notranjih kontrol na UP

Vzpostavitev notranjih
kontrol ter drugih
ukrepov s katerimi se
zagotovi obvladovanje
tveganj

Ni finančnih
posledic

Revidiranje centralnega
registra tveganj UP
Spremljanje v
centralnem registru
navedenih tveganj, po
potrebi navajanje novih
tveganj ter izvajanje
ukrepov za njihovo
obvladovanje
Vzpostavitev in
izpolnjevanje
samoocenitvenega
vprašalnika
Vzpostavitev in izvajanje
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

ustreznega sistema
finančnega
poslovodenja
(načrtovanje in izvajanje
proračunov, finančnih
načrtov in
računovodenja)
Ustrezno odzivanje na
tveganja, zmanjševanje
tveganj ter s tem
povečevanje verjetnosti
doseganja postavljenih
ciljev
Zagotovitev, da bodo
sredstva zavarovana
pred izgubo,
oškodovanji in
prevarami
Povečanje
učinkovitosti
spoštovanja
Pravilnika za
upravljanje s tveganji
in vzpostavitev
notranjih kontrol na
UP

ČLANICE UP
Nedosledno izvajanje
določenih določb
Pravilnika za
upravljanje s tveganji in
vzpostavitev notranjih
kontrol na UP

Striktno izvajanje določb
Pravilnika za upravljanje
s tveganji in vzpostavitev
notranjih kontrol na UP

Vzpostavitev notranjih
kontrol ter drugih
ukrepov s katerimi se
zagotovi obvladovanje
tveganj , revidiranje
registra tveganj

Ni finančnih
posledic

Spremljanje v registru
navedenih tveganj, po
potrebi navajanje novih
tveganj ter izvajanje
ukrepov za njihovo
obvladovanje
Vzpostavitev in
izpolnjevanje
samoocenitvenih
vprašalnikov
Vzpostavitev in izvajanje
ustreznega sistema
finančnega
poslovodenja
(načrtovanje in izvajanje
proračunov, finančnih
načrtov in
računovodenja)
Ustrezno odzivanje na
tveganja, zmanjševanje
tveganj ter s tem
povečevanje verjetnosti
doseganja postavljenih
ciljev
Zagotovitev, da bodo
sredstva zavarovana
pred izgubo,
oškodovanji in
prevarami
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4.7.7

Upravne naloge kontrolinga

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Redno spremljanje
uresničevanja
finančnih načrtov
članic in rektorata

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(ime kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Kvartalna poročila o
poslovanju

Izvedene planirane
aktivnosti
Doseganje planiranih
stroškov in prihodkov

Zagotoviti vsebinsko
ustrezna poročila in
analize o finančnem
poslovanju za
notranje in zunanje
deležnike

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Redni nadzor nad
uresničevanjem
finančnega načrta in
obravnava na
kolegijih

Ni finančnih posledic

UP REKTORAT, SKUPNE NALOGE
Poročila in analize
poslovanja UP kot
celote, rektorata in
članic

Zagotavljanje potrebnih
informacij za
sprejemanje odločitev
vodstva; pravilna in
pravočasno oddana
poročila in analize

Skrb za točnost,
pravočasnost in
vsebinsko ustreznost
poročil in analiz

Ni finančnih posledic
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4.7.8

Upravne naloge pravnega področja

Sektor za pravne zadeve opravlja skrbniško in podporno funkcijo ter nudi pravno pomoč strokovnim
službam rektorata, organom UP ter članicam UP pri njihovem delu. V okviru tovrstnih nalog sektor za
pravne zadeve predvsem pripravlja gradiva za organe UP, katerih skrbnik je, daje članicam UP pravna
mnenja oziroma stališča glede posameznih vprašanj ter pripravlja predloge sprememb pravnih aktov.
V okviru slednje naloge je potrebno izpostaviti spremembe in dopolnitve Statuta UP, saj predstavljajo
velik poseg v sedaj veljaven Statut UP, predvsem zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.
Pomembna naloga, ki je planirana v sektorju za pravne zadeve je tudi rešitev odprtih premoženjsko
pravnih vprašanj, in sicer prenos lastninske pravice na nepremičninah s parc. št. 1087, 1088,
1093/1,1098/7, 1099/2, 1100 in 1101, vpisanih v z.k. vložku številka 127, k.o. Portorož ter sklenitev
sporazumov o uporabi stvarnega premoženja države glede uporabe nepremičnin s parc. št. 168, 169,
k.o. Koper, na naslovu Cankarjeva 5 v Kopru (prostori članic UP, UP PEF in UP FM) in nepremičnine
s parc. št. 8,5 k.o. Cetore (prostori članice UP, UP VŠZI).
Z letošnjim letom preneha mandat tako rektorju, kot Senatu UP in UO UP, zaradi česar je potrebno
izpeljati vse potrebne postopke za izvedbo volitev.
Dolgoročni cilj 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Ureditev stanja
nepremičnin UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Pričetek aktivnosti za
ureditev
zemljiškoknjižnega stanja

Urejeno zemljiško
knjižno stanje na
nepremičninah s parc.
št. 1087, 1088,
1093/1,1098/7,
1099/2, 1100 in 1101,
vložna številka 127,
k.o. Portorož

Univerza v
sodelovanju z UP FTŠ
Turistica in MŠŠ uredi
prenos lastninske
pravice - sklenitev
zavezovalnega in
razpolagalnega
pravnega posla.

Urejeno zemljiško
knjižno stanje na
nepremičnini s parc.
št. 939 k.o. Piran
(objekt Bolniška 20)

Univerza v
sodelovanju z Občino
Piran in MŠŠ uredi
premoženjsko pravna
vprašanja glede
prenosa lastninske
pravice na UP ali na
RS (MŠŠ).

Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja;
nepremičnine s parc.
št. 168, 169 k. o.
Koper, na naslovu
Cankarjeva 5, Koper

V sodelovanju z MVZT
sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja države na
podlagi ZSPDSLS

Priprava investicijske
dokumentacije v
sodelovanju z Občino
Sežana, z opredelitvijo
nameravane investicije
na nepremičninah s
parc. št. 3991/2 in
1298 k.o. Sežana

V investicijski
dokumentaciji se
predvidijo aktivnosti za
prenos lastninske
pravice na tovrstnih
nepremičninah

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev).
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Sklenitev sporazuma o
uporabi stvarnega
premoženja na stavbi
v kateri se nahaja
VŠZI, ki leži na
nepremičnini s parc.
št. 85 k.o. Cetore
Določitev začasnega
ali dokončnega
upravljavca
Skrbniška funkcija
pravne službe in
pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

Nasloviti na Vlado RS
vlogo za določitev
upravljavca tega dela
V sodelovanju z MZ in
MVZT skleniti
sporazum o uporabi
stvarnega premoženja

REKTORAT
Pravočasno in
kakovostno izvajanje
skrbniške funkcije ter
nudenje pravne pomoči
organom UP in delovnim
telesom

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje
skrbniške in podporne
funkcije

Povezovanje fakultete z
univerzo.

Večja povezanost
fakultete z univerzo.

Usklajevanje terminov
za sklic sej
Priprava potrebnega
gradiva

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe.

Priprava zapisnikov in
izpisov sklepov ter
morebitna objava na
spletni strani
UP FHŠ
Komuniciranje med
pravnimi službami.

Ni finančnih posledic

UP PEF
Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge, pripravljeni
dokumenti

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge, pripravljeni
dokumenti

Priprava gradiv
oziroma svetovanje pri
pripravi gradiv za delo
organov in delovnih
teles UP PEF
Svetovanje
predsednikom in
članom organov in
delovnih teles UP PEF
Priprava drugih
dokumentov
(zapisnikov, izpisov
sklepov, …).

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo.

UP FTŠ Turistica
Občasna pravna pomoč
organom in delovnim
telesom

Oblikovanje pravnih
mnenj pred
oblikovanjem dnevnih
redov organov in
delovnih teles,
izjemoma ob ali po
odločanju

Obveščanje pravne
službe o predvidenih
področjih odločanja iz
pristojnosti organov
oz. delovnih teles

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Sodelovanje pri pripravi
gradiv in zapisnikov ter
sodelovanje pri delovanju
organov in delovnih teles
UP VŠZI (sodelovanje pri
delovanju vseh organov
in delovnih teles v letu, ki
so se sestajali v letu
2010)

Sodelovanje pri
pripravi gradiv in
zapisnikov ter
sodelovanje pri
delovanju organov in
delovnih teles UP
VŠZI (sodelovanje pri
delovanju vseh
organov in delovnih
teles v letu, ki se bodo
sestajali v letu 2011)

Priprava gradiv za
organe in delovna
telesa UP VŠZI

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Sodelovanje na
organih in delovnih
telesih UP VŠZI
Priprava zapisnikov za
organe in delovna
telesa UP VŠZI

UP PINT
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Redno sodelovanje in
pravna pomoč pri
delovanju organov in
delovnih teles

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
Sprejeti dopolnjeni ali
novi pravni akti in
začetek uporabe v letu
2011
Svetovanje in podpora
pri izvedbi volitev ter
imenovanj za organe
in delovna telesa UP
PINT v skladu s Pravili
o organizaciji in
delovanju UP PINT
Kakovostno in tekoče
delovanje organov in
drugih delovnih teles
UP PINT

Priprava, oblikovanje
in sprejem manjkajočih
pravnih podlag za
delovanje
(pravilniki,navodila,
poslovniki)
Pravočasno in
ustrezno reševanje
pravnih vprašanj

Predvideni viri
financiranja
MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))
ARRS, TIA, JAPTI,
JAK (Proračun RS (DRaziskovalna
in
razvojna dejavnost))

Tekoče izvajanje
postopkov volitev in
imenovanj
Ustrezno in tekoče
reševanje upravnih in
pravnih postopkov.
Izvajanje
administrativne in
druge podpore za
organe in delovna
telesa UP PINT
Sodelovanje v
upravnih in pravnih
postopkih UP PINT

Skrbniška funkcija
pravne službe in
pravna pomoč pri
delu strokovnih služb

REKTORAT
Dajanje pravne pomoči
službam rektorata in
članicam

Redno, pravočasno in
strokovno izvajanje
pravne pomoči za
strokovne službe
rektorata in članice UP

Strokovno
odgovarjanje na vloge
članic in podajanje
predlogov rešitve

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe.

UP FHŠ
Pravočasno pripravljeni
dokumenti in občasno
povezovanje z univerzo

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge ter pripravljeni
dokumenti

Sodelovanje z
univerzo in nudenje
podpore pri pravnih
vprašanjih

Ni finančnih posledic

Skupni sestanki
UP PEF
Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge, pripravljeni
dokumenti

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge, pripravljeni
dokumenti

Priprava gradiv
oziroma svetovanje pri
pripravi gradiv za delo
strokovnih služb UP
PEF
Svetovanje delavcem
strokovnih služb UP
PEF
Priprava drugih
dokumentov (osnutkov
pogodb, dopisov, …)

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo

UP FTŠ Turistica
"Intervencijska" pravna
pomoč strokovnim
službam

Vzpostavitev mreže za
nudenje pravne
pomoči strokovnim
službam.

Medsebojni dogovor
vodij služb.

Ni finančnih posledic

UP VŠZI

Stran 207

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Sodelovanje in nadzor pri
izvajanju procesov in
postopkov strokovnih
služb UP VŠZI
(sodelovanje pri izvajanju
kadrovskega, finančnega
in računovodskega
področja, dela referata in
vseživljenjskega
izobraževanja)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
Ohranjanje stopnje
sodelovanja in
nadzora pri izvajanju
procesov in postopkov
strokovnih služb UP
VŠZI (sodelovanje pri
izvajanju kadrovskega,
finančnega in
računovodskega
področja, dela referata
in vseživljenjskega
izobraževanja)

Spremljanje nalog in
aktivnosti

Predvideni viri
financiranja
MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Sodelovanje in
nudenje podpore pri
pravnih vprašanjih
Nadzor delovanja z
vidika interne in
državne regulative

UP PINT
Spremljanje in
sodelovanje ter
omogočanje ustrezne
pravne pomoči pri
delovanju inštituta

Sprejem ter izvajanje
manjkajočih
pravilnikov in drugih
internih aktov v letu
2010:
Pravilnik o upravljanju
in hrambi
dokumentarnega
gradiva
Pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov,
ključev, pečatov UP
PINT
Pravilnik o varstvu pri
delu ter požarni
varnosti

Izvajanje nalog, ki jih
nalaga zakonodaja,
pravni akti UP in UP
članice, organi UP in
UP članice ter
zaposleni na UP in
UP članici na vseh
področjih dela
fakultete

Upravljanje in hramba
dokumentarnega
gradiva

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

Uporaba in varovanje
prostorov, ključev,
pečatov UP PINT

ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

Ureditev področja
varstva pri delu in
požarne varnosti ter
strokovno
izobraževanje
zaposlenih iz
navedenega področja
v skladu z navodili UP

REKTORAT
Seznanjanje vodstva,
organov in služb UP o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti in
organi UP na
posameznih področjih
dela

Redno in učinkovito
izvajanje nalog,ki jih
nalaga zakonodaja,
pravni akti in organi
UP
Izvedba volitev UO UP
in rektorja UP

Redno sledenje
spremembam
zakonodaje.

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe.

Uskladitev aktov v
primeru pridružene
članice
Izvedba vseh
potrebnih postopkov,
ki jih nalagajo interni
akti za izvedbo volitev
UO UP in rektorja UP

UP FHŠ
Seznanjanje vodstva,
organov in služb o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti
UP in članice na
posameznih področjih
delovanja fakultete

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge ter kontrola
nalog

Izobraževanje
zaposlenih, sledenje
spremembam
zakonodaje

Ni finančnih posledic

Kontrola nalog s strani
pravne službe
UP PEF

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge

Pravočasno in
kakovostno izvedene
naloge

Izvajanje preostalih
nalog,ki niso zajete v
drugih kratkoročnih
ciljih. Npr. priprava
osnutkov pogodb in
drugih pravnih aktov
ter pravnih mnenj,
izvedba postopkov
javnega naročanja,

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

svetovanje pri vseh
pravnih in upravnih
zadevah

Predvideni viri
financiranja
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo

UP FTŠ Turistica
Seznanjanje vodstva,
organov in služb o
nalogah, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti
UP in članice na
posameznih področjih
delovanja fakultete.

Skupno dogovarjanje
vodstva, organov in
zaposlenih o
učinkovitem izvajanju
nalog, v skladu s
sprejeto zakonodajo,
akti UP in organov
fakultete

Dosledno izvajanje
nalog, ki jih nalaga
zakonodaja, pravni akti
UP in UP VŠZI, organi
UP in UP VŠZI ter
zaposleni na UP in UP
VŠZI na vseh področjih
dela UP VŠZI: v letu
2010 so bile realizirane
vse naloge, ki jih
zahtevajo navedeni
organi in telesa ter
zaposleni

V letu 2011 dosledna
izvedba vseh nalog, ki
jih bo nalagala
zakonodaja, pravni
akti UP in UP VŠZI,
organi UP in UP VŠZI
ter zaposleni na UP in
UP VŠZI na vseh
področjih dela UP
VŠZI

Občasni sestanki z
vodstvom in organi
fakultete ter
zaposlenimi glede
udejanjenja nalog v
skladu s sprejeto
zakonodajo, akti UP in
organov fakultete

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Spremljanje
sprememb zakonodaje
in interne regulative
UP

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Sodelovanje pri
pripravi gradiv in
zapisnikov ter
sodelovanje pri
delovanju organov in
delovnih teles UP
VŠZI
Spremljanje in
sodelovanje pri delu
zaposleni UP VŠZI na
področjih, ki zahtevajo
pravni mnenje in
pomoč

UP ZRS
V letu 2010 je UP v
sodelovanju s
strokovnimi službami
članic izvedla skupna
javna naročila na ravni
celotne UP (letalske
vozovnice, pisarniški
material, itd).
Priprava internih
pravnih aktov po
posameznih
področjih dela

Nadaljevanje izvajanja
skupnih javnih naročil
za posamezne storitve
in dobave

Oblikovanje skupnih
komisij in delovnih
skupin za pripravo in
izvedbo skupnih javnih
naročil

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

UP FAMNIT
Potreba po regulaciji
nekaterih področij
delovanja fakultete z
ustreznimi pravnimi
podlagami

Sprejeti nekateri
manjkajoči pravni akti
za posamezna
področja delovanja
fakultete ter
spremembe in
dopolnitve obstoječih
pravnih aktov

Priprava osnutkov
novih pravnih aktov za
delovanje fakultete ter
sprememb in
dopolnitev obstoječih
pravnih aktov

MVZT (Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 1a, 4a,
4b)
Drugi viri

Pravilnik o upravljanju
in hrambi
dokumentarnega
gradiva
Pravilnik o uporabi in
varovanju prostorov,
ključev, pečatov
fakultete
Pravilnik o varstvu pri
delu ter požarni
varnosti
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

Spremembe n
dopolnitve Pravil o
organizaciji delovanju
UP FAMNIT
Pravilnik oz. navodila
o krogotoku
knjigovodskih listin
Drugi pravni akti s
posameznih
vsebinskih področij
UP PEF
Pripravljeni pravni akti

Pripravljeni pravni akti

Priprava osnutkov
novih pravnih aktov za
delovanje fakultete ali
spremembe in
dopolnitve obstoječih
pravnih aktov

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
G – Drugo

UP FTŠ Turistica
Priprava internih pravnih
aktov po posameznih
področjih dela

Pogosta analiza stanja
po posameznih
področjih ter priprava
novih in uskladitev
obstoječih pravnih
aktov

Pogostejša obravnava
vodstva , organov in
strokovnih služb glede
stanja po posameznih
področjih s predlogi za
pripravo novih ter
usklajevanje
obstoječih pravnih
aktov

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Pregled in sprejem
potrebnih pravilnikov: v
letu 2010 so bili revidirani
in/ali na novo pripravljeni
ter sprejeti štirje (4)
interni akti UP VŠZI

Ob spremembi UP
Visoke šole za
zdravstvo Izola v
Fakulteto za vede o
zdravju Univerze na
Primorskem bodo
pregledani in
spremenjeni vsi interni
akti UP VŠZI ter
ustrezno dopolnjeni z
novimi

Pravila UP o delu dijakov
in študentov preko
študentskega servisa

Pravilnik o opravljanju
dela študentov UP
ZRS

Priprava novih internih
aktov (kot na primer
Pravila o delovanju,
Pravilnik o
organiziranosti,
Poslovniki o delovanju
organov in drugi)

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

UP ZRS
Organizacija delovne
skupine za pripravo
novega pravilnika
Predstavitev in
sprejem novega
pravilnika na organih
UP ZRS
ZDR, Zakon o sistemu
plač v javnem sektorju

Pravilnik o povračilu
stroškov za prevoz na
delo

Organizacija delovne
skupine za pripravo
novega pravilnika
Predstavitev in
sprejem novega

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

pravilnika na organih
UP ZRS
Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah pravilnika
o zavarovanju osebnih in
zaupnih podatkov

Katalog osebnih
podatkov UP ZRS

Organizacija delovne
skupine za kataloga
Predstavitev in
sprejem kataloga
osebnih podatkov na
organih UP ZRS

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

Dolgoročni cilj 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Urejeno stanje
pogodb UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Tekoče vpisovanje
pogodb v register
pogodb UP

Vse pogodbe tekoče
vpisovati v register
pogodb UP

Sprotno vpisovanje
pogodb v register
pogodb UP

Pravočasna priprava in
pregled pogodb

Zagotavljanje
kakovostne in
pravočasne priprave
pogodb

Pravočasno
pridobivanje vseh
potrebnih informacij za
sestavo pogodb

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe

UP FHŠ
Vzpostavitev interne
evidence

Vzpostavitev
notranjega
(elektronskega)
registra pogodb

Sprotno vpisovanje
pogodb v register
pogodb.

Reden nadzor nad
izvajanjem pogodb

Ni finančnih posledic

Reden nadzor nad
izvajanjem pogodb

UP FTŠ Turistica
Vzpostavitev interne
evidence in dostopa do
določenih pogodb

Vzpostavitev
notranjega registra
pogodb

Sodelovanje UP s
članicami

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Kakovostna in
pravočasna priprava
vseh pogodb UP VŠZI (v
letu 2010 je kazalnik
dosežen: ni bilo pripomb
ali pritožb; podatki so bili
na podlagi pogodb
pravočasno vnešeni v
informacijski sistem)

Zagotavljanje
kakovostne in
pravočasne priprave
vseh pogodb UP VŠZI

Zagotavljanje
pridobivanje
pravočasnih informacij

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Korektna priprava
pogodb, pravočasno
posredovanje v podpis
in evidentiranje ter
spremljanje realizacije
pogodb

UP ZRS
Strokovne službe UP
ZRS spremljajo
izvrševanja določil
pogodb in potrebe po
pripravi morebitnih
aneksov oz. sklepanju
novih pogodb

Nadaljevanje
dosedanjega
spremljanja
pogodbenih razmerij

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

Arhiviranje izvirnikov
pogodb in drugih
originalnih
dokumentov

V arhivu UP ZRS se
hranijo izvirniki pogodb in
drugih originalnih
dokumentov
Delovanje UP na
podlagi urejenih
pravnih aktov

Spremljanje
izvrševanja določil
pogodb in potrebe po
sklepanju morebitnih
aneksov oz novih
pogodb

REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih

Sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta UP

Pregled stanja in
priprava ter sprejem

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
pravnih aktov.

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
Akt
o
organizaciji
univerze
in
članic
(zadnji odstavek 24.
člena Statuta UP)

manjkajočih pravnih
aktov oziroma
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Predvideni viri
financiranja
javne službe

Pravilnik o odvzemu
strokovnega naslova
Pravilnik o upravnem
poslovanju.
Pravilnik
štipendijskega sklada
UP
UP FHŠ
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Priprava in
sprememba internih
aktov, kateri niso
sprejeti na ravni
univerze

Pregled internih aktov
na ravni univerze in
njihova uskladitev

Ni finančnih posledic

UP FM
Pregledovanje
usklajenosti aktov z akti
univerze

Sprejem novih
internih aktov in
sprememb obstoječih

Pregled internih
pravnih aktov in
uskladitev vsebine z
akti univerze.

Ni finančnih posledic.

UP FTŠ Turistica
Ažurnost pravnih aktov
UP

Uskladitev internih
pravih aktov z
veljavno zakonodajo
RS

Pregled vsebin
veljavne zakonodaje
ter usklajenost pravnih
aktov z njo

Oblikovanje delovne
skupine za pregled
vsebin sprejetih
pravnih aktov in
predlaganje uskladitev

Ni finančnih posledic

REKTORAT
Pripravljeni so predlogi
sprememb obstoječih
pravnih aktov

Sprejem manjkajočih
pravnih aktov oziroma
sprememb obstoječih
pravnih aktov za
zakonito delovanje UP

Priprava sprememb in
dopolnitev obstoječih
pravnih aktov oziroma
priprava novih pravnih
aktov

Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe.

UP FHŠ
Vsebinsko usklajevanje
aktov z veljavno
zakonodajo RS.

Pregled vsebin
veljavne zakonodaje
ter usklajenost pravnih
aktov z njo

Pregled vsebin
sprejetih pravnih aktov
in predlaganje
uskladitev s strani
pravne službe

Ni finančnih posledic

UP FTŠ Turistica
Vsebinsko smiselno
enotno usklajevanje
splošnih aktov UP in
članic z veljavno
zakonodajo RS

Pregled vsebin
veljavne zakonodaje
ter usklajenost pravnih
aktov z njo

Oblikovanje delovne
skupine za pregled
vsebin sprejetih
pravnih aktov in
predlaganje uskladitev

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Pri pripravi internih
pravnih aktov se
upošteva veljavna
zakonodaja RS: v letu
2010 oz. pri pripravi
internih aktov UP VŠZI
se je v celoti upoštevala
veljavna zakonodaja RS

Upoštevanje veljavne
zakonodaje RS pri
pripravi internih aktov
UP VŠZI

Spremljanje
sprememb zakonodaje
in priprava internih
aktov na podlagi
zakonodaje RS

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

UP ZRS
Pravilnik UP o oddaji

Nov pravilnik UP o

Organizacija delovne

MVZT (V –
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
javnih naročil, za katera
ni potrebno objaviti
javnega razpisa.

ZDR, Zvis, delovni
osnutek Pravilnika za
vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter
raziskovalcev UP
Reorganizacija
pravnega sektorja UP

Prispevati k
centralizaciji
organiziranosti in
upravljanja, ki sodijo
v skupen interes vseh
članic univerze

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
oddaji javnih naročil
Male vrednosti.

skupine za pripravo
novega pravilnika
Predstavitev in
sprejem novega
pravilnika na organih
UP.

Pravilnik za
vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev UP

Predstavitev in
sprejem novega
pravilnika na organih
UP

Predvideni viri
financiranja
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

MVZT (V –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost –
10)

UP FHŠ
Priprava na centralizacijo
pravne službe na ravni
univerze

Centralizacija pravne
službe na ravni
univerze

Razdelitev in
razmejitev področja
dela med strokovnimi
službami

Ni finančnih posledic

UP FHŠ
Priprave za poenotenje
organiziranosti in
upravljanja

Poenotenje
organiziranosti
upravljanja

Skupni interni pravni
akti

Ni finančnih posledic
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4.8

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE

4.8.1 Skrb za slovenščino
Kot skrb za slovenščino se štejejo zlasti lektorati slovenskega jezika v tujini, izpopolnjevanja iz znanja
slovenskega jezika za tujce na podlagi mednarodnih pogodb in za Slovence brez slovenskega
državljanstva, študijsko izpopolnjevanje zamejcev ter seminarji, simpoziji in druga strokovna srečanja,
ki so namenjeni skrbi za slovenščino.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Razvoj Centra za
slovenski jezik in
kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost
centra v širši regiji

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik
in kulturo UP FHŠ

Razvijanje programov
Centra za slovenski jezik
in kulturo

Priprava in izvedba več
programov za učenje,
izpopolnjevanje,
predstavljanje in
uveljavljanje slovenskega
jezika in kulture

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS (VIINacionalno
pomembne
naloge-2b), MK,
Evropski
programi in skladi
Drugo

EILC tečaj po programu
Vseživljenjsko učenje
(zimski, letni termin)

36 EILC Erasmus
študentov (zimski, letni
termin)

Izvedba dveh EILC
tečajev po programu
Vseživljenjsko učenje

Evropski
programi in skladi

Izvedba 18. Poletnih
tečajev slovenskega
jezika na slovenski Obali
2011 »HALO, TUKAJ
SLOVENSKI
MEDITERAN!« (18. 7.31. 7. 2011); 25
udeležencev brez
slovenskega
državljanstva

70 udeležencev Poletnih
tečajev slovenskega
jezika na slovenski Obali
»HALO, TUKAJ
SLOVENSKI
MEDITERAN!«
(mednarodna udeležba)

Izvedba 18. Poletnih
tečajev slovenskega
jezika na slovenski Obali
2011 (18. 7. 2011-31. 7.
2011)

Proračun RS (VIINacionalno
pomembne
naloge-2b),

Drugi viri

MVZT in druga
ministrstva
Drugi prihodki
Evropski
programi in skladi
Drugo

Izvedba enega 60 urnega lektorata tipa C
slovenščine kot
drugega/tretjega jezika
na Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah (10
udeležencev)

15 dodiplomskih in
podiplomskih študentov
Lektorata slovenščine kot
drugi/tretji jezik na
Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah

Izvedba 60-urnega
lektorata tipa C
slovenščine kot
drugi/tretji jezik na
Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah

Proračun RS (VIINacionalno
pomembne
naloge-2b),
Evropski
programi in skladi
Drugo

15 udeležencev tečaja
slovenskega jezika kot
tujega jezika

15 udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

Izvedba tečaja
slovenskega jezika kot
tujega jezika

Drugi viri

Izpit iz znanja
slovenščine kot tuji jezika
za študente tujce za vpis
na Univerzo na
Primorskem

15 študentov tujcev na
Univerzi na Primorskem

Izvedba izpita iz
slovenščine kot tujega
jezika na srednji ravni

Drugi viri

Slovenščina kot drugi/tuji
jezik v procesu vzgoje in
izobraževanja Romov
(projekt UVRI: Uspešno
vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje)

60 udeležencev
profesionalnega
usposabljanja strokovnih
delavec v vzgoji in
izobraževanju

Izvedba seminarja
Slovenščina kot drugi/tuji
jezik v procesu vzgoje in
izobraževanja Romov
(projekt UVRI: Uspešno
vključevanje Romov v
vzgojo in izobraževanje)

Proračun RS:
MŠŠ

Projekt Razsvetljenstvo

60 dijakov Gimnazije
Koper

Izvedba predavanj in
delavnic v okviru projekta

Ni finančnih
posledic

Evropski
programi in skladi
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Razsvetljenstvo
Dodatna učna pomoč
dijakom tujcem pri
učenju slovenščine kot
tujega jezika v okviru
obvezne študijske prakse

20 dijakov tujcev na
Srednji tehniški šoli v
Kopru

Izvedba dodatne učne
pomoči dijakom tujcem v
sodelovanju s srednjimi
šolami na Obali

NI finančnih
posledic
(Prostovoljno
delo študentov
FHŠ v okviru
redne delovne
prakse)

Izobraževanje za učitelje
v slovenskem zamejstvu

30 učiteljev s slovenskih
šol v Italiji

Izvedba delavnic in
predavanj s področja
slovenskega jezika
(pravopis, jezikovna
didaktika,
sociolingvistika)

Proračun Urada
Vlade RS za
Slovence v
zamejstvu in po
svetu

PSD: Slovenščina kot
drugi/tuji jezik v
homogenih in
heterogenih razredih

30 udeležencev
(osnovnošolski in
srednješolski učitelji,
profesorji)

Izvedba predavanj in
delavnic v okviru projekta
PSD: Slovenščina kot
drugi/tuji jezik v
homogenih in
heterogenih razredih

Proračun RS
Drugo
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4.8.2 Visokošolska prijavno-informacijska služba
Visokošolska prijavno-informacijska služba na UP deluje v okviru Sektorja za izobraževanje in
kakovost UP. V letu 2011 se bodo izvajale splošne naloge s področja dela službe in prijavnosprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih državljanov (izven
Evropske unije) v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje na UP.
Prijavno-sprejemni postopek za vpis slovenskih državljanov in državljanov držav članic Evropske unije
v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje na UP bo po pooblastilu izvajala VPIS UL.
Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Izvedba prijavnosprejemnega
postopka za vpis
tujih državljanov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Informiranje tujih
kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku in
možnostih vpisa v
dodiplomske in
podiplomske
študijske programe
UP

Ciljna vrednost v letu
2011
Ažurno objavljanje
informacij na spletni
strani VPIS UP
Informiranje kandidatov
o prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih
vpisa v dodiplomske
študijske programe UP
Svetovanje kandidatom
pri vseh vprašanjih
glede prijavnosprejemnega postopka
in možnostih vpisa v
dodiplomske študijske
programe UP

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Izvedba postopkov
priznavanja za namen
nadaljevanja
izobraževanja tujih
državljanov v 1. l.
dodiplomskega študija
UP

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS (VII –
Nacionalno pomembne
naloge – 1)
Drugo

Izdaja odločb o
priznavanju za namen
nadaljevanja
izobraževanja
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).

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011
Učinkovito
informiranje
kandidatov o
prijavno-sprejemnem
postopku

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis

Ciljna vrednost v letu
2011
Celovito poznavanje
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
Informiranje kandidatov
o prijavno-sprejemnem
postopku in možnostih
vpisa v dodiplomske in
podiplomske študijske
programe UP

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev
Spremljanje in
spoznavanje celotnega
prijavno-sprejemnega
postopka za vpis
Informiranje članic,
organov in komisij UP
ter potencialnih
kandidatov za vpis

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS (VII –
Nacionalno pomembne
naloge – 1)
Drugo

Skrbništvo nad spletno
stranjo VPIS
(slovenščina,
angleščina, italijanščina)
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4.8.3 Pisarna za študentske domove
Dolgoročni cilj št. 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Sodelovati v
nacionalnem sistemu
subvencioniranja
nastanitev študentov

Zagotavljati
kakovostno ponudbo
storitev

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

V letu 2010 so UP
ŠD podpisali
pogodbo z MVZT na
podlagi nove
metodologije

Kvalitetnejša izvedba
nalog v skladu s 24., 25. in
26. členom Pravilnika o
subvencioniranju bivanja
študentov

Vključevanje v
pripravo
nacionalnega razpisa
(MVZT, UL, UM in
UP) za
subvencioniranje
bivanja študentov

V letu 2010 so cene
primerljive s
slovenskim
povprečjem

Uskladitev cen, storitev in
stanarin v skladu s
kalkulacijami in
smernicami.

V letu 2010 je MVZT
priznal le polovico
stroška dela
zaposlenega

Tekoče in kvalitetno delo
pisarne in oddajanje sob

Predvideni viri
financiranja

Proračun RS (VIIIŠtudentski domovi
–2),
Drugo

Uskladitev cen
storitev in stanarin
UP ŠD s smernicami
MVZT in UP.

Proračun RS (VIIIŠtudentski domovi
–2),

Izvajanje dejavnosti
skupaj s študentskim
domom.

Proračun RS (VIIIŠtudentski domovi
–2),

Drugo

Drugo

Dolgoročni cilj št. 6 Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Doseganje
postavljenih meril in
strateških ciljev UP
za obdobje do leta
2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
V letu 2010 UP ŠD
posredujejo 750
subvencij za bivanje
pri zasebnikih

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost
v letu 2011
Večje število ležišč

Pridobitev 50 novih
ležišč na Slovenski
obali, v Sežani in
Novi Gorici.

Predvideni viri
financiranja
Proračun RS (VIIIŠtudentski domovi
–2),
Drugo

Tabela: Kazalniki za dejavnost študentskih domov
Kazalnik
Število študentov, za katere se ugotavlja izpolnjevanje pogojev
in meril za subvencioniranje bivanja
Število študentov, za katere se ponovno (na podlagi pritožbe)
ugotavlja izpolnjevanje pogojev in meril za subvencioniranje
bivanja
Število tujih študentov v javnih študentskih domovih, na krajših
izmenjavah v RS
Število tujih študentov v javnih študentskih domovih, ki so
redno vpisani na dodiplomski študij

Študijsko leto 2010/2011

Ocena za študijsko leto
2011/2012

1666

1800

0

5

4

4

0

0
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4.9

UNIVERZITETNI ŠPORT

Poleg Sektorja za izobraževanje in kakovost UP, ki spremlja in evalvira realizacije programov s
področja športa ter predlaga za te dejavnosti tudi usmeritve in izboljšave, skrbi za razvoj te dejavnosti
tudi Center za šport UP (CŠ UP).
Center za šport UP (CŠ UP) je organizacijska enota UP, ki v povezavi z drugimi akterji obštudijskih
dejavnosti skrbi za:
- zagotavljanje in usklajevanje športnih vsebin in aktivnosti,
- zagotavljanje finančnih in materialnih pogojev za izvedbo programa univerzitetnega športa,
- usklajevanje tekmovanj in športnih prireditev v okviru univerze,
- organiziranje oblik sodelovanj z univerzami v Sloveniji in v širšem mednarodnem prostoru,
- stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev športnih programov,
- ustrezno izbiro in kadrovanje študentov in študentk za univerzitetne ekipe in marketinško
dejavnost,
- izdelavo skupnih strokovnih poročil v sodelovanju s Sektorjem za izobraževanje in kakovost UP.
V študijskem letu 2010/2011 bomo v okviru športnih aktivnosti pričeli z izvajanjem izbirnih predmetov s
področja športa in rekreacije, ki bodo ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami in si jih bodo lahko
študenti UP izbirali v okviru izbirnega dela predmetnika.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011
Dvig kakovosti
programa
univerzitetnega
športa

Aktivno športno
udejstvovanje
študentov UP in
sodelovanje na
športnem področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Vzpostavitev pogojev za
delovanje Centra za šport
UP (CŠUP)

Imenovanje predstojnika
CŠUP

Odločitev rektorja za
imenovanje

Nadaljevanje postopkov za
ovrednotenje predmetov
športa z ECTS kreditnimi
točkami

Začeti z izvedbo izbirnih
predmetov športa na UP

Sklep senata UP

Priprava ustreznih splošnih
aktov za nemoteno in
učinkovito delovanje CŠUP

Sprejem poslovnika o
delovanju CŠUP

Sklep programskega
sveta CŠUP

Vzpostavitev sodelovanja z
univerzami in s podobnimi
univerzitetnimi športnimi
centri v domovini in tujini

Sodelovanje s
slovenskimi univerzami
in univerzami v tujini

Dogovor o
sodelovanju

Okrepitev strokovnega
kadra za izvajanje
programa športa

Zagotovitev kadrovske
strukture CŠ UP

Zaposlitev športnega
pedagoga in
sekretarja

Pridobitev novih vadbenih
prostorov za izvajanje
programov športa

Dogovor o souporabi
telovadnice

Sklenitev sporazuma
s Srednjo tehnično
šolo Koper o
souporabi telovadnice

Priprava in usklajevanje
programov športnih
aktivnosti in Izvedba
športnih vsebin v
sodelovanju z UŠZP in
drugimi športnimi klubi in
društvi

Dogovor o sodelovanju

Izvedene športne
vsebine

Sestava univerzitetnih ekip
za tekmovanja na državnih
in mednarodnih prvenstvih

Ekipe za:
veslanje,
jadranje, futsal, košarko,
rokomet,odbojko

Zbrati, pripraviti in
opremiti ekipe

Motiviranje študentov za
aktivno športno
udejstvovanje, Promocija
ponujenih športnih
aktivnosti za študente priprava letaka, biltena,

Čim boljši odziv
študentov na ponujenih
športnih vsebinah

Izkoristiti vse
možnosti
promoviranja (od ust
do ust,mediji,tiskani
mediji,…)

Predvideni viri
financiranja
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Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
plakatov, objav na spletni
strani o športnih vsebinah

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Razpis in izvedba lige ali
turnirjev, na katerih
sodelujejo srednješolske
ekipe

Pridobiti dijake-bodoče
študente za vpis na UP

Dogovor na srednjih
šolah

Izobraževanje strokovnega
kadra,
organiziranje tečajev za
pridobitev nazivov vaditelj,
inštruktor,…

Usposobljen strokovni
kader za vodenje
športne rekreacije,
badmintona,nordijske
hoje, učitelja smučanja
in deskanja,

Razpis tečajev za
pridobitev strokovni
naziv

Udeležba univerzitetnih
ekip na tekmovanjih in
srečanjih, sodelovanje na
državnem prvenstvu v
individualnih športih in
igrah z žogo

Sodelovanje in dosežen
dober rezultat na
državnem prvenstvu

Zbrati, pripraviti in
opremiti ekipe

Organizacija mednarodnih
športnih srečanj

Izvedena veslaška in
jadralna regata,
Izvedeno mednarodno
športno srečanje v
športnih igrah

Pridobiti
partnerje,donatorje in
sponzorje za izvedbo
dogodkov

Predvideni viri
financiranja
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4.10

INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV

4.10.1 Interesna dejavnost študentov na univerzi
Interesne dejavnosti študentov so s študijem povezane interesne dejavnosti študentov, določene v
letnem programu študentskega sveta univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Program
interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem je sestavni del programa dela Univerze na
Primorskem.
Program interesnih dejavnosti študentov za leto 2011 je bil sprejet na 8. dopisni seji ŠS UP 5.
decembra 2010.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Povezovanje in
sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Organizacija skupnih srečanj Večja informiranost
in delovnih vikendov
članov ŠS o aktivnostih
na ostalih univerzah

Informiranje in
usmerjanje študentov
skozi študijski process

Informiranje in svetovanje
študentom preko predavanj

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Informiranje članov ŠS
z rednimi srečanji na
sejah

Ni finančnih posledic

Informiranje študentov
UP preko predavanj

MVZT (B II –
Obštudijska
dejavnost – 4c, 4č,
4d)

Izmenjava idej in
izkušenj, delovanje ŠS na
državnem nivoju
Smiselna izbira izbirnih
predmetov ter
vključevanje študentov v
uporabne oblike
neformalnega
izobraževanja

Drugo

Izdelava informativnih
brošur, letov ter tematskih
publikacij
Izvedba športnih
aktivnosti

Organizacija prireditev ,
tekmovanj :

Vključevanje študentov v
športne aktivnosti

Univerzitetna športna liga,
izleti, pohodi, športne igre in
tekmovanja med študenti in
zaposlenimi na UP, natečaji,
ekskurzije

Druženje in spoznavanje
študentov

Redno organiziranje
športnih dogodkov,
izletov

MVZT (II –
Obštudijska
dejavnost – 4a, 4b,
4d)
Drugo

Spodbujanje delovanja
športnih ekip
Druženje ter združevanje
študentov in pedagoških
delavcev

Izvedba družabnih
aktivnosti

Organizacija prireditev in
predavanj:

Večja povezanost
študentov

Srečanja s pedagoškimi
delavci, različna družabna
srečanja na posameznih
članicah

Izboljšanje sodelovanja
med študenti in
pedagoškimi delavci na
posameznih članicah

Izvedba aktivnosti na
Organizacija prireditev in
področju izobraževanja predavanj: Okrogle mize,
in kulture
delavnice, seminarji,
strokovne ekskurzije,
glasbene prireditve

Pridobivanje dodatnih
znanj
Visoka udeležba
študentov

Informiranje študentov
o poteku dela na UP in
članicah preko
predavanj na UP oz
članicah

MVZT (II –
Obštudijska
dejavnost – 4c)

Organizacija delavnic,
okroglih miz,
seminarjev

MVZT (II –
Obštudijska
dejavnost – 4c, 4d)

Drugo

Drugo

Osveščenost študente
UP o aktualnih
problematikah
Možnost dodatna
izobraževanja.

Vrednosti kazalnikov so bili izračunanji na osnovi letošnjih finančnih sredstev.
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4.10.2 Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Študentski svet stanovalcev UP ŠD bo redno sledil potrebam in željam stanovalcev in temu primerno
prilagajal svoje delovanje. Sredstva za realizacijo interesnih dejavnosti študentov zagotavlja MVZT (v
vrednosti 3,50 EUR na študenta), sredstva pa bodo poskušali pridobivati tudi s strani samih
stanovalcev in sponzorjev ter donatorjev.
Študentski svet stanovalcev je na konstitutivni seji dne 6. decembra 2010, sprejel program dela za leto
2011, v katerem želi izpeljati naslednje naloge:
- druženje: medsebojni odnosi, upravljanje s skupnim prostorom, organizacija srečanj med
stanovalci domov in s študenti drugih članic ter Študentskih domov iz Ljubljane in Maribora,
spodbujanje strpnosti med stanovalci, medsebojna pomoč, stalni sestanki članov študentskega
sveta s preostalimi stanovalci,
- šport: dodatna ureditev prostora za fitnes v ŠD Portorož, organiziranje turnirjev in udeležba na
tekmovanjih,
- kultura: ustvarjalne delavnice, razstave na hodnikih ŠD Portorož in ŠD Koper, filmski večeri itd. in
- izobraževanje: organizacija različnih strokovnih in poljudnih predavanj, sodelovanje z vladnimi in
nevladnimi organizacijami itd.
Povzetek programa dela interesne dejavnosti študentov, ki ga je pripravil Študentski svet stanovalcev
objavljamo v spodnji tabeli.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Organizacija srečanj in
druženj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

V letu 2010 so se
študenti srečevali 1
krat mesečno

-Večja povezanost
študentov,

Upravljanje s skupnim
prostorom

V letu 2010 imajo
študenti na voljo le
skupni prostor v ŠDP

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Izvedba srečanj in druženj

Drugi viri

Boljša izkoriščenost
skupnega prostora

Upravljanje s skupnim
prostorom

Ni finančnih
posledic

V letu 2010 so se vsi
študenti zbrali 4 krat

Boljša obveščenost
stanovalcev

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Ni finančnih
posledic

Tisk majic

V letu 2010 so študenti
nabavili majice

Boljša povezanost,
pripadnost

Tisk majic

Drugi viri

Skupno
fotografiranje/almanah.

V letu 2010 se študenti
niso fotografirali

Boljša povezanost,
pripadnost

Skupno
fotografiranje/almanah

Drugi viri

Dokončna ureditev fitnesa

V letu 2010 so prostore Več ukvarjanja s
fitnesa dodatno
športom, zdravo
opremili
življenje

Dokup opreme, določitev
pogojev uporabe.

Drugi viri

Izboljšanje
sodelovanja med
študenti

Organizacija športnih turnirjev V letu 2010 so študenti
organizirali 3 turnirje in
se udeležili zunanjih
tekmovanj

Boljša povezanost,
pripadnost, zdravo
življenje

Organizacija in izvedba
turnirjev.

Drugi viri

Ustvarjalne delavnice

Razstave v skupnih
prostorih ŠD Portorož
in v ŠD Koper

Izvedba ustvarjalnih delavnic.

Drugi viri

Neformalno
pridobivanje novih
znanj

Nabava opreme za izvedbo
raznih predavanj

MVZT-proračun
RS, postavka
5755

V letu 2010 so študenti
izvedli 2 razstavi

Organizacija raznih predavanj V letu 2010 so študenti
pripravili eno
predavanje
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4.11 DRUGA DEJAVNOST UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP PEF
Oddaja prostorov v
uporabo za
organizacijo
seminarjev, konferenc
in drugih predavanj.

Prostorov se praktično ne
oddaja v uporabo.

Oddani prostori v
uporabo

Oddajanje prostorov
v uporabo
Priprava ustreznih
pogodb o uporabi
prostorov

Ni finančnih posledic
(dejavnost prinaša
neproračunska
sredstva)

Glede na dejanske
zmožnosti, čim več
krat oddani prostori
v uporabo

UP ŠD
Zagotavljati
kakovostne pogoje
bivanja

V letu 2010 so UP ŠD
nakupili nove jogije,
pohištvo in opremili
recepcijo v ŠDK

Namestitev opreme v
ŠD Portorož in ŠD
Koper in izboljšanje
bivanjskih pogojev
študentov

Nakup nove opreme
za ŠD Portorož in
ŠD Koper

V letu 2010 so UP ŠD
zagotovili dostop do
medmrežja v ŠDK, uredili
ogrevanje in
prezračevanje.

Zagotavljanje boljših
pogojev dela za
stanovalce ŠD Portorož
in ŠD Koper

Nakup dodatne
računalniške
opreme za potrebe
stanujočih v ŠD

Drugi viri (lastni viri iz
prodaje blaga
(storitev) na trgu)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Vzpostavitev
univerzitetnega
vrtca.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)
Univerzitetni vrtec še ni
vzpostavljen.

Ciljna vrednost
v letu 2011
UP PEF
Vzpostavljen
univerzitetni vrtec.

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Izvedba aktivnosti in
priprava pravnih
podlag za vzpostavitev
univerzitetnega vrtca.

Predvideni viri
financiranja

V letu 2011 ni
predvidenih
finančnih posledic.

Opombe:
UP PEF: Poleg osnove dejavnosti, to je izobraževanja in znanstveno-raziskovalnega in umetniškega
dela ne more izvajati drugih dejavnosti, ki so sedaj še opredeljene v Prilogi k Statutu Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 83/2006). Izvajanje teh nalog bi povzročilo potrebo po zaposlovanju
dodatnega nepedagoškega kadra, kar bi omogočalo razvoj fakultete v te smeri. Sedaj se na tem
področju oddaja le prostore v najem, še to za zelo omejene skupine, saj so prostorski pogoji članice
slabi že za izvajanje njene primarne dejavnosti.
V letu 2011 namerava UP PEF pristopiti k aktivnostim za vzpostavitev univerzitetnega vrtca. UP PEF
je v novi Prilogi k Statutu Univerze na Primorskem predvidela, da bo poleg prevedenih in glede na
novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti prilagojenih dejavnosti, izvajala tudi dve vsebinsko
novi dejavnosti P 85.100 Predšolska vzgoja, ki obsega predšolsko vzgojo in izobraževanje otrok v
vrtcih do vstopa v osnovne šole in tudi vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in Q
88.910 Dnevno varstvo otrok, ki obsega dnevno varstvo otrok, tudi duševno prizadetih in invalidnih in
tudi varovanje otrok na domu. Uvrstitev dejavnosti predšolske vzgoje v prilogo bo UP PEF omogočila,
da bo lahko realizirala namen, ki je bil oblikovan že pred nekaj leti, to je zagotavljanje storitev
univerzitetnega vrtca. Storitve le-tega bi bile primarno namenjene zagotavljanju predšolske vzgoje in
izobraževanja otrok v vrtcih, vključno z vzgojo in izobraževanjem otrok s posebnimi potrebami, za
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otroke študentov in zaposlenih na Univerzi na Primorskem. V vrtcu bi se izvajalo tudi praktično
usposabljanje (praksa, nastopi in hospitacije) študentov dodiplomskega visokošolskega študijskega
programa 1. stopnje Predšolska vzgoja, podiplomskih študijskih programov 2. stopnje Zgodnje učenje
in Inkluzivna pedagogika ter drugih. S izvajanjem dejavnosti bi bila omogočena tudi dodatna
neposredna praktična aplikacija znanstveno-raziskovalnega dela UP PEF v prakso. Sicer je namen,
da bi UP PEF pred ustanovitvijo vrtca preverila potrebe in možnosti ter praktično izvedbo programa
predšolske vzgoje z izvajanjem dejavnosti dnevnega varstva otrok. Tako bi si z dejavnostjo, katere
izvajanje je podvrženo blažjim zakonskim normativom in standardom, pridobili izkušnje, ki bi bile
osnova za ustanovitev univerzitetnega vrtca. Ne glede na to, pa si je UP PEF v letu 2011 zadala
končni cilj – vzpostavitev univerzitetnega vrtca.
UP ŠD: bo v letu 2010 v dogovoru s Študentskim svetom stanovalcev v času poletnih študijskih
počitnic ponujala del nastanitvenih zmogljivosti za izvajanje tržne dejavnosti oziroma prodaje blaga
(storitev) na trgu. Ponudba za trg bo potekala v Študentskem domu v Portorožu in v Študentskem
domu v Kopru. Sredstva, pridobljena z oddajanjem prostih ležišč v juliju in avgustu bo UP ŠD v celoti
namenila za potrebe oziroma za nakup opreme za ŠD Portorož in ŠD Koper.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni
letni cilj za leto
2011

Izhodiščna vrednost
cilja

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP VŠZI
Razvoj svetovalne
dejavnosti

Oblikovanje zamisli in
predlogov za
vzpostavitev svetovalne
dejavnosti šole na
področju prehranskega
svetovanja

Oblikovanje
poslovnega in
akcijskega načrta za
vzpostavitev
dejavnosti

Analiza izvajanja
sorodnih dejavnosti v
okviru drugih
visokošolskih
zavodov, preučitev
področne zakonodaje,
priprava načrta

Drugi viri (lastna
sredstva)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FTŠ TURISTICA
Krepitev sodelovanja z
lokalnim okoljem

Krepitev povezovanja s
turističnim
gospodarstvom

Projekt ustanovitve
šolske potovalne
agencije in
kongresnega centra
»Encuentros«

Ustanovitev šolske
potovalne agencije in
kongresnega centra
»Encuentros«

Priprava celotne
dokumentacije
(poslovni načrt,
družbena pogodba);

Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (tržni viri – H 1-4)

Oddajanje prostih
prostorskih kapacitet

Oddajanje prostih
kapacitet za seminarje
in posvete ter trženje
gostinskega lokala

Večje sodelovanje z
lokalnim okoljem; pridobivanje dodatnih
tržnih sredstev

Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (tržni viri – H 1-4)

Organizacija
seminarjev,
izobraževanj,
posvetov in konferenc
s področja turizma

Organizacija
seminarjev,
izobraževanj,
posvetov in konferenc
s področja turizma

Ponuditi dodatno
izobraževanje
zaposlenim v turizmu
in s tem večja
povezanost s
turističnim
gospodarstvom

Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (tržni viri – H 1-4)

Evidentiranje in
usklajevanje vsebin
sodelovanja

Prejeta sredstva EU
proračuna,

Ureditev poslovnih
prostorov za
poslovanje družb

Povezanost s
turističnim
gospodarstvom v
Sloveniji in tujini
UP ZRS
Povezovanja
gospodarstva in
znanosti;

Organizirani dogodki z
gospodarstvom 2010:
10

10

Število strank na

210

Prejeta sredstva
državnega proračuna
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Krepitev sodelovanja z
gospodarstvom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
dogodkih: 206

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja
iz sredstev EU;

Odgovori na vprašanja
s strani gospodarstva:
110

110

Obiski podjetij:15

15

ponudbe za
sodelovanje v
raziskovalnih
projektih:1

1

soorganizacija in
sodelovanje na
brookerage eventih : 1

1

sodelovanje z
regionalnimi deležniki
(GZS,…): 2

2

Izvedeni tehnološki
pregledi podjetij in
raziskovalnih institucij:
7

7

Oblikovana
tehnološka
partnerstva: 1

1

Oblikovana
raziskovalno/razvojna
partnerstva: 5

5

Vzpostavitev centra za
izvensodno mediacijo:
0

1

Prijavljen projekt v
sodelovanju z
gospodarstvom

1 projekt v
sodelovanju z
gospodarstvom

Drugi viri

Oblikovanje skupnih
projektov med
raziskovalci in
gospodarstvom

Prejeta sredstva EU
proračuna
Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev EU
Drugi viri

Izboljšanje sodelovanja
z gospodarstvom

Razširitev sodelovanja z
obalnimi lokalnimi
skupnostmi

Sodelovanje z
medijsko hišo

Partnersko
sodelovanje s
časopisno hišo Primorskimi novicami
(na ravni letne
pogodbe zanje
izvajamo raziskave,
skupaj soorganiziramo
okrogle mize »Razprte
misli«, kot partnerji
sodelujejo pri prijavi
naših ciljnih, temeljnih
in aplikativnih projektih

Izvedene plačljive
storitve

Drugi viri

Oblikovanje in izvedba
storitev za
gospodarstvo

1 izvedena storitev za
gospodarstvo

Izvedene plačljive
storitve

Drugi viri

Sodelovanje z
občinami Koper, Izola,
Ilirska Bistrica, Piran.

Predvidena izvedba
raziskav za Mestno
občino Koper, Občino
Izola in/ali Občina
Piran

Izvedba raziskav za
potrebe lokalnih
skupnosti

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev EU

Sodelovanje z
občinami Koper, Izola,
Ilirska Bistrica, Piran

Izvedba raziskav in
promocijske
dejavnosti za potrebe
lokalnih skupnosti

Prejeta sredstva
državnega proračuna
iz sredstev EU
Drugi viri
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povečanje števila
javnomnenjskih raziskav

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Izvajanje
javnomnenjskih
raziskav

Povečanje sodelovanja
z nevladnimi
organizacijami, društvi

Ciljna vrednost v
letu 2011
Ohranitev enakega
obsega oziroma
povečanje obsega
izvedbe
javnomnenjskih
raziskav za lokalne in
nacionalne
gospodarske subjekte,
nevladne organizacije,
društva

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Pridobivanje in
uspešna izvedba
javnomnenjskih
raziskav

Drugi viri

izvedba aplikativnih,
tržnih in
javnomnenjskih
raziskav

Drugi viri

Sodelovanje z
društvom Anbot,
organizacija
domoznanskih
večerov v Piranu,
sodelovanje s
Slovenskim
arheološkim društvom

Sodelovanje z
društvom Anbot,
organizacija
domoznanskih
večerov v Piranu,
sodelovanje s
Slovenskim
arheološkim društvom

Organizacija posvetov
in drugih oblik
sodelovanja

Drugi viri

Povečanje znanstvene
uspešnosti UP ZRS

Sodelovanje pri 3
nacionalnih
znanstvenih projektih.

Sodelovanje pri 3
nacionalnih
znanstvenih projektih.
Pridobitev
mednarodnega
znanstvenega projekta

Sodelovanje v vsaj
enem nacionalnem
znanstvenem projektu

Sredstva ARRS

Povečanje števila
komercialnih
arheoloških raziskav za
privatne investitorje

Opravljene raziskave
na Ribiškem trgu v
Kopru (investitor
AsFin d.o.o);
raziskave na Kaštelirju
Korte (investitor Dedra
šport)

Opravljenih več
raziskav na področju
Kopra, Izole, Pirana,
Ilirske Bistrice in
zaledja

Pridobivanje in
uspešna izvedba
terenskih raziskav

Drugi viri

Povečanje števila
komercialnih raziskav za
ZVKDS

Izvajanje raziskav za
ZVKDS

Opravljenih več
raziskav na področju
Kopra, Izole, Pirana,
Ilirske Bistrice in
zaledja

Pridobivanje in
uspešna izvedba
terenskih raziskav

Drugi viri
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4.11.1 UIP – Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Sodelovanje univerze
z lokalno skupnostjo in
gospodarstvom s
ciljem zagotoviti
kakovosten prenos
znanja uporabnikom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Izvedba letnega
poslovnega načrta
2011

Ciljna vrednost v letu
2011
Izvedba projekta
Podjetna Primorska
2010/11 (izvedba 44
urne podjetniške šole,
10 poslovnih načrtov,
5 novih podjetij)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Promocija
podpornega
podjetniškega okolja in
širitev podjetniške
kulture

Predvideni viri
financiranja
Sredstva JAPTI
Drugi viri

Svetovanje pri razvoju
podjetniških idej in
pripravi poslovnih
načrtov;
Inkubiranje podjetij

Izboljšanje in
nadgradnja storitev za
nastajanje spin-off
podjetij (priprava
programa delovanja,
vključitev v neformalno
mrežo TTO Slovenije)

Promocija podjetništva
med raziskovalci UP
Pomoč pri
komercializaciji
raziskovalnih
dosežkov

Sredstva JAPTI
MVZT sredstva za
raziskovalno dejavnost

Izobraževanje
svetovalcev za prenos
tehnologij v okviru
Slovenske mreže TTO
Izvedba i.šole
(študenti rešijo vsaj
eno nalogo enega
podjetja)

Promocija
metodologije »design
thiking-a«

Sredstva JAPTI
Drugi viri

Sodelovanje s podjetji
Razvoj podjetniških
idej

Izvajanje
projektov

evropskih

Izvajanje projektov
Med: MEDLAB,
EASYFINANCE,
RETAIL REINPO

Učinkovita
organizacija projektnih
timov za uspešno
izvajanje aktivnosti in
črpanje sredstev

Prejeta sredstva EU
proračuna
Drugi viri

Izvajanje projektov
SLO –ITA: KNOW US
Izvajanje projektov
IPA Adriatic: METRIS
PLUS
Pridobiti en projekt
SLO-CRO; en projekt
SLO-ITA
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4.11.2 Ameriški kotiček UP (AK UP)
Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Izvedba prireditev s
poudarkom na kulturi
in izobraževanju

17 izvedenih kulturnih
ali izobraževalnih
prireditev v letu 2010

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

Večja angažiranost
akademske sfere UP
za organizacijo
dogodkov v AK, tako v
zvezi z zagotavljanjem
govornikov kot z
obiskom

Vzpostavitev
sodelovanja z
univerzami v ZDA

1 DVK v letu 2010

Najmanj 2 izvedeni
DVK z ameriškimi
univerzami.

Organizacija in
izvedba digitalnih
video konferenc (DVK)
z univerzami iz ZDA

Dve gostovanji
profesorjev in
študentov iz
Minnesote in Indiane

Ciljna vrednost v letu
2011

Vzpostavljeno
sodelovanje z
ameriškimi univerzami
Boljša prepoznavnost
UP v ameriškem
visokošolskem
prostoru

Boljša prepoznavnost
centra in UP

Približno 10
obiskovalcev na dan,
okoli 30 ob dogodkih

Objave v slovenskih
medijih
Ažurirana spletna
stran
Povečano število
obiskovalcev AK UP

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri
(Veleposlaništvo ZDA)

Organizacija in
izvedba predavanj
ameriških profesorjev

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

Boljša prepoznavnost
AK UP in UP

Obveščanje študentov
in druge
zainteresirane javnosti
o študiju v ZDA in ZDA
nasploh

Slaba obveščenost
študentov in druge
zainteresirane javnosti
o študiju v ZDA in ZDA
v celoti

Boljša seznanjenost
študentov o možnostih
študija in pridobitev
štipendij za študij v
ZDA in o ZDA nasploh

Posredovanje
informacij študentom
in zainteresirani
javnosti o študiju v
ZDA in o ZDA nasploh
s pomočjo knjižnega in
elektronskega gradiva
ter z organizacijo
ustreznih tematskih
prireditev
Posredovanje
informacij o
štipendijah za študij v
ZDA študentom,
članicam UP in
zainteresirani javnosti.
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4.11.3 Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)
Dolgoročni cilj 1: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in
prenos znanj UP
(CRPZ UP)

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in
drugimi potencialnimi
uporabniki znanja UP

Izboljšati povezanost s
trgom dela

Povezovanje s
sorodnimi
organizacijami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Mehanizmi za
upravljanje z IPR niso
vzpostavljeni

Vzpostavljeni
mehanizmi in protokoli
namenjeni zaščiti IPR

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Vzpostavitev
mehanizmov in
protokolov

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
raziskovalno dejavnost

1 zaščiten patent na
UP
Mehanizmi za
ustanavljanje spin off
podjetij niso
vzpostavljeni.

Ustanovljeni 2 spin off
podjetji

Vzpostavitev
mehanizmov za
ustanjanje spin off
podjetij

Tehnološke ponudbe
(TO) RI UP niso
oblikovane

Oblikovan 1 TO.

Oblikovanje
tehnoloških ponudb.

Baza raziskovalnih
kompetenc UP se ne
ažurira sproti

Dostopna ažurirana
baza raziskovalnih
kompetenc UP

Ažuriranje baze
kompetenc s strani
članic.

UP še ni vključena v
programe največjih
dogodkov v zvezi s
prenosom znanja v
Sloveniji (EREF,
PODIM, SFI)

Aktivna udeležba na
vsaj dveh od treh
ključnih dogodkov

Vključevanje v
omenjene dogodke.

Razpis za RCRP še ni
zaključen

Zaključen razpis za
RCRP

Konstituiranje Sveta
zaupnikov UP,
imenovanje
evalvacijske skupine

Vzpostavitev
kontaktov v
kadrovskih službah.

Vzpostavitev
kontaktov v kadrovskih
služba

Predstavitve KC UP
na lokalnem trgu dela
(organizacije,podjetja,
posamezniki)

Število obiskov
skupine študentov v
podjetju/2010/0.

Število obiskov
študentov v
podjetju/2011/2-3.

Priprava analize
potreb po kadrih na
lokalnem nivoju

Sodelovanje z
Zavodom za
zaposlovanje RS,
CIPS-om

Sodelovanje z
Zavodom za
zaposlovanje RS,
CIPS-om

Organizacija 2-3
obiskov v podjetjih

Število skupnih
projektov/2010/1

Število skupnih
projektov/2011/1-3

Povezovanje s CIPSom, Zavodom za
zaposlovanje,
Kadisom, Glottanova

Drugi viri

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)
Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Nadaljevanje
sodelovanja s
Kariernim centrom UL
Nadaljevanje
sodelovanja s ŠOUP;
PPC, PRIMSS, UIP ,
Novativa, Mladinski
ceh
Promocija UP v
lokalnem okolju

Promocija UP na
različnih dogodkih oz.
aktivnostih, ki jih
organizira in izvaja KC
UP/2010/10-12

Promocija UP na
različnih dogodkih oz.
aktivnostih, ki jih
organizira in izvaja KC
UP/2010/10-12

Izdelava Facebook
profila
Organizacija delavnic,
okroglih miz in ostalih
aktivnosti, na katerih
se izvede promocija
UP in njenih članic
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Udeležba na sejmih in
promocijskih dogodkih
(informativni teden,
ŠOUP bazar, šoupova
tržnica,promocijski
teden v novem
študijskem letu,…)
Informativni dan KC
UP za dijake/2010/0

Informativni dan KC
UP za dijake/2010/1-2

Izvedba
informativnega dneva
za dijake, kjer se
promovira UP, njene
članice in študijski
programi
Objava in promocija
vseh aktivnosti KC
UP na lastni spletni
strani in v medijih
Mesečne objave v
časopisu Kažin,
najava dogodkov in
aktivnosti KC UP, kar
posredno vpliva na
promocijo UP

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”/2010/0

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”/2011/1-2

Organizacija večera
»Spoznaj študentsko
življenje«, ki bo
namenjen dijakom
zadnjih letnikov
Izdelava
promocijskega
materiala
(letaki,plakati ipd.)
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4.11.4 Karierni center (KC UP)
Univerza na Primorskem je soustanovitelj Kariernega centra, katerega namen je, da študentom
omogoči dostop do pomembnih zaposlitvenih informacij in tesnejši stik z lokalnim gospodarskim
okoljem ter dostop do aplikativnih znanj v lokalnem gospodarstvu.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Razvoj kadrov KC UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Povprečna ocena
udeležencev delavnic:
4

Povprečna ocena
udeležencev delavnic:
4,5

Udeležba na delavnici
pridobivanje
sredstev/2011/1x

Povprečna ocena
kakovosti
individualnega
svetovanja: ni ocene

Povprečna ocena
kakovosti
individualnega
svetovanja: nad 4

Seminar Uvod v
individualno
načrtovanje/2010/1x

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Udeležba na
konferenci/2010/3-4x
Izobraževanje
Karierno svetovanje,
coaching ipd./2010/2x

Pridobivanje sredstev

Višina sredstev
pridobljenih iz razpisov
oz. na trgu: 1.600,00€

Višina sredstev
pridobljenih iz razpisov
oz. na trgu: 25.000 30.000,00€

Prijava na javni razpis
za sofinanciranje
programov za otroke
in mladino v Mestni
občini Koper

Drugi viri

Prijava na razpis
Sofinanciranje
projektov iz
sponzorskega/donator
skega sklada Luke
Koper »Živeti s
pristaniščem«
Prijava na druge
razpise
Storitve KC UP
Priprava in oblikovanje
»kompetenčnega
portfolija«

Priprava in oblikovanje
dokumenta
»kompetenčni
porfolijo«: 0
Postopno uvajanje
kompetenčnih
portfolijev za
uporabnike: 0

Priprava in
oblikovanje
dokumenta
»kompetenčni
porfolijo«: 1

Raziskava in analiza
primerne literature

Postopno uvajanje
Kompetenčnih
portfolijev za
uporabnike: 30

Izobraževanje kadrov
KC UP

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Analiza konkurence in
primeri dobre prakse

Predstavitev in
promocija
kompetenčnega
portfolia med študenti
Promocija
individualnega
načrtovanja med
študenti;
Individualna srečanja
s posameznikom ter
priprave portfolijev

Informiranje študentov
in širše javnosti o stanju
na trgu dela

Število organiziranih
okroglih miz na temo
trg dela: 1

Število organiziranih
okroglih miz na temo
trg dela: 2-3

Število objavljenih
novic na spletni strani
KC UP: 20

Število objavljenih
novice na spletni
strani KC UP: 30-50

Število izvedenih

Število izvedenih

Organizacija okrogle
mize o trgu dela 1-2

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Organizacija okrogle
mize o malem delu
Organizacija in
Izvedba kariernih
delavnic
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izboljšati prepoznavnost
KC UP med dijaki in
študenti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
“kariernih delavnic”
(Karierni koraki): 8

Ciljna vrednost v letu
2011
“kariernih
delavnic”(Karierni
koraki): 8-10

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Promocija aktivnosti in
povzetkov
obravnavanih vsebin
iz omenjenih aktivnosti

Prepoznavnost KC
UP med študenti na
podlagi ankete: 55%

Prepoznavnost KC UP
med študenti in dijaki
podlagi ankete: 70%

Izvedba predstavitev
KC UP študentom na
članicah UP

Prepoznavnost KC
UP med dijaki na
podlagi ankete: ni
znano

Prepoznavnost KC
UP med dijaki na
podlagi ankete: 50%

Izvedba predstavitev
KC UP dijakom na
lokalnih srednjih šolah
(predvsem pri dijakih 4
letnikov)

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Sodelovanje in
prisotnost na
informativnih dnevih
Promocija KC UP v
študentskih medijih
Udeležba na Inovativi
10 , Karieri 11, ŠOUP
bazarju, ŠOUP tržnici
Prisotnost na različnih
dogodkih povezanih s
kariero
Organizacija
informativnega dneva
KC UP
Vse aktivnosti KC UP
se objavijo na spletni
strani KC UP
Vse aktivnosti se
objavljajo na spletnih
straneh UP in ŠOUP
ter na spletnih straneh
posameznih
pedagoških članic UP,
posameznih
študentskih društev
članic UP
Informacije o
aktivnostih KCUP se
razpošljejo z
elektronskega naslova
info@karierni-center.si
vsem uporabnikom in
stikom iz imenika KC
UP
Vzpostavitev skupne
baze elektronskih
naslovov vseh
študentov UP
Za vsako aktivnost KC
UP poslati sporočilo
za javnost za takojšno
objavo vsem medijem
v lokalnem okolju in
širše
Izboljšati povezanost s
trgom dela

Kontakti v kadrovskih
službah: 20

Kontakti v kadrovskih
službah: 20-30

Število obiskov
skupine študentov v
podjetju: 0

Število obiskov
študentov v podjetju:
2-3

Predstavitve KC UP
na lokalnem trgu dela
(organizacije,podjetja,
posamezniki)

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Priprava analize
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni
načrt«

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

sodelovanje z
Zavodom za
zaposlovanje RS,
CIPS-om

Sodelovanje z
Zavodom za
zaposlovanje RS,
CIPS-om

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni
načrt«: 0

Priprava in oblikovanje
dokumenta »karierni
načrt«: 1

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

potreb po kadrih na
lokalnem nivoju;
-organizacija 2-3
obiskov v podjetjih
Analiza literature
Analiza konkurence

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Analiza primerov
dobre prakse
Izobraževanje
zaposlenih
Informiranje študentov
UP o pomembnosti in
vsebini kariernega
načrta

Število delavnic
načrtovanje kariere: 1
Izdelava kariernih
načrtov: 0

Število delavnic
načrtovanje kariere: 23
Izdelava kariernih
načrtov z vključenim
svetovanjem: 30-50

Organizacija in
izvedba delavnice
»Načrtovanje kariere«
( 2-3x)

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Oblikovanje
“kariernega načrta” in
izvedba svetovanje
Promocija kariernega
načrta
Promocija delavnic

Seznanitev dijakov in
študentov o razvoju
kariere uspešnih
posameznikov

Število večerov z
uspešnim
posameznikom: 2

Število večerov z
uspešnim
posameznikom: 2-4

Izvedba kavarniškega
večera z uspešnim
posameznikom na
neformalen način
(sproščen klepet)

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Promocija dogodka
Novice na spletni
strani s primeri
uspešnih
posameznikov
Organizacija
informativnega dneva

Organizacija
informativnega dneva:
0

Organizacija
informativnega dneva:
1-2

Organizacija
Informativnega dneva
KC UP z namenom
predstavitve možnosti
študija na članicah UP
dijakom

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Na enem mestu
ponuditi vse
informacije v zvezi s
študijskimi možnostmi
na UP (študijski
programi, obštudijske
dejavnosti, študentske
namestitve,
študentsko življenje
itd.
Povezovanje s
sorodnimi
organizacijami

Število skupnih
projektov: 1

Število skupnih
projektov: 1-3

Povezovanje s CIPSom , Zavodom za
zaposlovanje,
Kadisom, Glottanova

Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Nadaljevanje
sodelovanja s
Kariernim centrom UL
adaljevanje
sodelovanja s ŠOUP;
PPC, PRIMSS, UIP,
Novativa, Mladinski
ceh
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Promocija UP v
lokalnem okolju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Promocija UP na
različnih dogodkih oz.
aktivnostih, ki jih
organizira in izvaja KC
UP: 10-12

Promocija UP na
različnih dogodkih oz.
aktivnostih, ki jih
organizira in izvaja KC
UP: 10-12

Informativni dan KC
UP za dijake: 0

Informativni dan KC
UP za dijake: 1-2

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”: 0

Organizacija večera
“Spoznaj študentsko
življenje”: 1-2

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Izdelava Facebook
profila

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri (sredstva
ustanoviteljev, razpisi)

Organizacija delavnic,
okroglih miz in ostalih
aktivnosti na katerih
se izvede promocija
UP in njenih članic
Izvedba
informativnega dneva
za dijake, kjer se
promovira UP, njene
članice in študijski
programi
Objava in promocija
vseh aktivnosti KC
UP na lastni spletni
strani in v medijih
Mesečne objave v
časopisu Kažin,
najava dogodkov in
aktivnosti KC UP, kar
posredno vpliva na
promocijo UP
Udeležba na sejmih in
promocijskih dogodkih
(informativni teden,
ŠOUP bazar,
ŠOUPOVA
tržnica,promocijski
teden v novem
študijskem letu,…)
Organizacija večera
»Spoznaj študentsko
življenje«, ki bo
namenjen dijakom
zadnjih letnikov
Izdelava
promocijskega
materiala
(letaki,plakati, …)

OPOMBE:
Vsebine delavnic, okroglih miz in ostalih aktivnosti bomo prilagajali razmeram na trgu dela in potrebam
študentov UP. Skozi celo leto bomo nudili dijakom, študentom in diplomantom UP svetovanje in
podporo pri odločanju o študiju, poklicu in kariernem razvoju. Ponudili jim bomo karierni načrt, ki jim bo
omogočal jasno in učinkovito načrtovanje lastne kariere.
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4.11.5 Štipendijski sklad UP
Vodilo UP je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. Štipendijski sklad UP
temelji na nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP. Namen sklada je ponuditi
delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve
v tej organizaciji.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Vključevanje v lokalno
okolje

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Izvedba jpoziva
delodajalskim
organizacijam za
vključitev v
Štipendijski sklad UP
za študijsko leto
2010/11

Evalvacija poziva
delodajalcem in
študentom za
vključitev v
Štipendijski sklad UP
za študijsko leto
2010/11

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Izvedba evalvacije

Predvideni viri
financiranja
Drugi viri

Pregled postopkov

Izvedba poziva
študentom za
pridobitev štipendij iz
Štipendijskega
sklada UP za
študijsko leto
2010/11
Pridobljen ESS
projekt »Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela«

Vključevanje
štipendistov v
dejavnosti v okviru
projekta Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela
Povezovanje
štipendistov in
štipenditorjev

Število štipendistov v
letu 2010/11:33

Informiranje
štipendistov o
možnostih vključitve
v projekt
Organizacija
srečanja študentov in
delodajalcev, da bi
se medsebojno
spoznali, dogovorili o
sodelovanju,
predstavili svoja
pričakovanja

Povečanje števila
vlagateljev v
Štipendijski sklad UP

Informiranje
potencialnih
vlagateljev o
možnostih vključitve
v Sklad

I-šola (izvaja UIP)

Aktivna vključitev
štipendistov v i-šolo
(UIP)

Informiranje
štipendistov glede
možnosti vključitve v
i-šolo

Pravilnik o
štipendijskem skladu
UP

Nov Pravilnik o
štipendijskem skladu
na UP poenostavitev
postopkov izbire
najboljših študentov
v sklad

Revizija pravilnika
Predlog
poenostavitve
postopkov
vključevanja
študentov v sklad,
Predlog sprememb
Pravilnika o
štipendijskem skladu
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4.11.6 Podiplomska šola UP (POŠ UP)
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Sodelovanje z domačimi
univerzami,
raziskovalnimi centri,
družbenim okoljem in
gospodarstvom

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ustanovitev konzorcija
slovenskih univerz –
znanje in inovativnost
za Pomurje

Delovanje konzorcija
slovenskih univerz –
znanje in inovativnost
za Pomurje

Prijava projektov za
razvoj človeških virov
(Instrument – 2,
spodbujanje razvoja
človeških virov) v
okviru Programa
spodbujanja
konkurenčnosti
Pomurske regije v
obdobju 2010-2015

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalo
dejavnost
Drugi viri

Prijava razvojnih
projektov (Instrument
– 5, podpora pri
pripravi in izvajanju
razvojnih projektov v
regiji) v okviru
Programa spodbujanja
konkurenčnosti
Pomurske regije v
obdobju 2010-2015
Vključevanje
strateških partnerjev
pri razvoju študijskih
programov v okviru
vseživljenjskega
učenja

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011
Razvoj skupnih
študijskih programov s
tujimi univerzami in
drugimi slovenskimi
univerzami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Število akreditiranih
skupnih študijskih
programov na 2.
stopnji s tujimi
univerzami: 1

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

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

Priprava in
akreditacija skupnega
programa Latinoameriške študije med
UP, Univerzo v Pecsu
(Madžarska) in
Megatrend Univerzo
(Srbija)

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalo dejavnost
Prejeta sredstva EU
proračuna
Drugi viri

Kandidiranje za
državna in EU
sredstva namenjena
pripravi in izvajanju
študijskega programa
Število akreditiranih
skupnih programov na
2. stopnji s
slovenskimi
univerzami v katerih
sodeluje več članic
UP: 0

Število akreditiranih
skupnih programov na
2. stopnji s
slovenskimi
univerzami v katerih
sodeluje več članic
UP: 2

Priprava in
akreditacija skupnega
programa Mednarodni
območni študiji med
UP (UP FHŠ, UP FM)
in UL (UL FDV, UL
FF)
Kandidiranje za EU
sredstva za pripravo
in izvajanje skupnega
programa
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Razvoj in akreditacija
skupnega programa
Zdraviliški turizem UP
(UP FTŠ) in UM
(FVZ).
Število akreditiranih
skupnih študijskih
programov na 3.
stopnji s tujimi
univerzami: 0

Število akreditiranih
skupnih študijskih
programov na 3.
stopnji s tujimi
univerzami: 1

Priprava in
akreditacija skupnega
programa Geopolitični
in edukacijski vidiki
večjezičnosti in
medkulturnosti
Oblikovanje mreže
več univerz za etnične
študije
Kandidiranje za
državna in EU
sredstva namenjena
pripravi in izvajanju
študijskega programa;
Ustanovitev
srednjeevropskega
centra za etnične
študije
Organizacija poletne
šole

Razvoj novih
študijskih programov
na 3. stopnji s tujimi
univerzami: 0

Razvoj novih
študijskih programov
na 3. stopnji s tujimi
univerzami: 2

Priprava elaborata in
dokumentacije za
skupni program
Primerjalno
korporacijsko pravo
Sklenitev konzorcialne
pogodbe s tujimi
univerzami
soizvajalkami
študijskega programa
Kandidiranje za
državna in EU
sredstva namenjena
pripravi in izvajanju
študijskega programa
Priprava elaborata in
dokumentacije za
skupni program
Naravne nesreče
Priprava prijave na
razpis za katedro
Unesca

Število prenovljenih
dvojnih študijskih
programov na 2.
stopnji s tujimi
univerzami: 0

Število prenovljenih
dvojnih študijskih
programov na 2.
stopnji s tujimi
univerzami: 1

Prenova programa
Morska biologija med
UP (UP FAMNIT) in
Univerzo v Trstu
(Italija)*
Kandidiranje za EU
sredstva za pripravo
in izvajanje
študijskega programa
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Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Število prenovljenih
skupnih študijskih
programov na 3.
stopnji: 0

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Število prenovljenih
skupnih študijskih
programov na 3.
stopnji s tujimi
univerzami: 1

Prenova programa
Upravljanje različnosti
med UP, Univerzo v
Gradcu, Univerzio v
Bolonji in Novo
Bolgarsko Univerzo

Predvideni viri
financiranja

Kandidiranje za
državna in EU
sredstva namenjena
pripravi in izvajanju
študijskega programa

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011
Povezovanje pedagoških
in raziskovalnih
aktivnosti na
podiplomskem študiju v
okviru POŠ UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Vzpostavitev
delovanja POŠ UP

Ciljna vrednost
v letu 2011
Učinkovitejše
delovanje in večja
prepoznavnost POŠ
UP

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Priprava in sprejem
temeljnih dokumentov
za delovanje POŠ UP
(strategija POŠ UP,
publikacija Pravila in
postopki izvajanja
podiplomskega študija
na UP)

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalo
dejavnost,
Prejeta sredstva EU
proračuna,
Drugi viri

Priprava navodil,
vzorcev listin in
dokumentov za
nacionalno in
transnacionalno
sodelovanje po Merilih
NAKVIS
Oblikovanje in
urejanje spletne strani
POŠ UP
Dodatno strokovno
usposabljanje
zaposlenih
Administrativna in
vsebinska
koordinacija in
podpora pri pripravi
elaboratov in
pripadajoče
dokumentacije
skupnih programov
Kandidiranje za
državna in EU
sredstva namenjena
pripravi in izvajanju
študijskega programa
Koordinacija in
sprotna evalvacija
dela POŠ UP
Organizacija sej
Programskega odbora
POŠ UP
Povezovanje in
usklajevanje ciljev UP
na področju
transnacionalnega
podiplomskega
izobraževanja
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Skupni strokovni svet
programa Dediščinski
turizem , usklajevalni
sestanki:1

Skupni strokovni svet
programa Dediščinski
turizem, usklajevalni
sestanki:3

Povezovanje
pedagoških in
raziskovalnih
aktivnosti na
podiplomskem študiju
Dediščinskega
turizma s ciljem
kakovostne izvedbe
obeh letnikov v
sodelovanju med UP
FTŠ, UP FHŠ in UP
ZRS

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalo dejavnost

OPOMBE:
UP FAMNIT: Vsebine iz skupnega študijskega programa 2. stopnje Morska biologija, ki ga UP
FAMNIT ne izvaja več, bodo vključene v program Varstvo narave (modul). Magistrski študijski program
2. stopnje Varstvo narave bo predvidoma razpisan za vpis v študijskem letu 2012/13
Center za mednarodno sodelovanje (CMS UP): V mednarodnih aktivnostih (meduniverzitetno
sodelovanje, kandidiranje za EU sredstva namenjena pripravi in izvajanju mednarodnih študijskih
programov, mednarodni projekti, itd.) bo novoustanovljeni Center za mednarodno sodelovanje UP
(CMS UP), ki pokriva področje mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja na ravni UP nudil
administrativno in vsebinsko podporo pri aktivnostih POŠ UP.
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4.11.7 Založništvo
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Začetek izdajanja
znanstvene revije

Izhodiščna vrednost
Ciljna vrednost v
kazalnika (ime kazalnika,
letu 2011
leto in vrednost)
REKTORAT (ZALOŽBA UP)
0 številk (2010)

2 številki

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Imenovanje
urednikov in
uredniškega odbora,
pridobivanje
kakovostnih
rokopisov

Drugi viri

Nadaljevanje
pričetega
sodelovanja z
Inštitutom za
varovanje zdravja v
skladu s
sporazumom

MVZT
(Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)

UP FAMNIT
Promocija znanstvenih
rezultatov in dvig
prepoznavnosti UP

Soizdajateljstvo revije
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

Soizdajateljstvo mednarodne
matematične revije »Ars
Mathematica
Contemporanea«

4 izdane revije letno

2 izdani številki
revije

Nadaljevanje pričetih
aktivnosti za
soizdajateljstvo revije
(DMFA, IMFM in UP)

ARRS
(Proračun RS:
D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
MVZT
(Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
ARRS
(Proračun RS:
D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)

Objave člankov v reviji
»BILTEN: Ekonomika,
organizacija in informatika v
zdravstvu«

Objave člankov v reviji»Ars
Mathematica
Contemporanea«

Odločitev za izdajo
angleškega prevoda knjige
Javno duševno zdravje
(avtorja Andrej Marušič,
Sanja Temnik)

1 – 2 objavi
zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev

Spodbujanje
zaposlenih k
objavam člankov

1 – 2 objavi
zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev

Spodbujanje
zaposlenih k
objavam člankov

Izid angleškega
prevoda knjige

Prevod in izdaja
angleškega prevoda
knjige

MVZT
(Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
ARRS
(Proračun RS:
D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
MVZT
(Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
ARRS
(Proračun RS:
D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
MVZT
(Proračun RS:
A I – Študijska
dejavnost – 4a)
ARRS
(Proračun RS:
D-Raziskovalna
in razvojna
dejavnost)
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Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni
letni cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost
v letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP VŠZI
Razvoj založniške
dejavnosti šole

V letu 2010 je šola pripravila
osnutek pravilnika o
založništvu

Sprejem
pravilnika/navodil za
založniško dejavnost
šole in ureditev
organizacije
založništva ter tisk
študijskih gradiv in
drugih publikacij

Dokončna priprava
in sprejem
pravilnika,
oblikovanje
uredniškega odbora
ali komisije za
založništvo UP
VŠZI, tisk

MVZT:
Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1,
4a)
Lastna sredstva

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Pridobivanje
kakovostnih
rokopisov,
učinkovito delovanje
uredniškega odbora
in založbe, prijava
na razpis JAK

Sredstva JAK

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, pravočasna
obravnava,

Sredstva JAK

REKTORAT (ZALOŽBA UP)
Izdaja vsaj 2 znanstvenih
monografij ali univerzitetnih
učbenikov

1 monografija (2010)

2 monografiji ali
univerzitetna
učbenika

Drugi viri

UP FM
Redno izdajanje znanstvene
revije Management v tiskani
in elektronski obliki

4 številke (2010)

4 številke

Tržna sredstva

pridobitev
sofinanciranja JAK
Redno izdajanje znanstvene
revije Managing Global
Transitions v tiskani in
elektronski obliki

4 številke (2010)

Izdaja vsaj 10 znanstvenih
monografij v tiskani in
elektronski obliki

10 monografij (2010)

4 številke

10 monografij

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, hitra
obravnava

Sredstva JAK

Pridobivanje
kakovostnih
rokopisov,

Sredstva JAK
Tržna sredstva

Tržna sredstva

pridobitev
sofinanciranja JAK
Izdaja vsaj 5 učbenikov ali
drugih študijskih gradiv oz.
strokovnih monografij

5 publikacij (2010)

5 publikacij

Pridobivanje
kakovostnih
rokopisov

Tržna sredstva

Priprava promocijskih gradiv

5 gradiv

5 gradiv

Pravočasna priprava
ustreznih besedil

Drugo (lastna
sredstva)

Opredelitev
založniške politike
UP PEF in
opredelitev
organizacijske
sheme založniške
dejavnosti v okviru
znanstvene založbe
UP PEF ter
organizacijske
naloge za
vzpostavitev
znanstvene založbe
UP PEF.

Ni finančnih
posledic.

(2010)
UP PEF
Vzpostavitev znanstvene
založbe UP PEF

Založba še ni vzpostavljena

Vzpostavljena
založba.
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UP ZRS
Redno izdajanje znanstvene
revije Annales, Series
historia et sociologia

2 številki (2010)

2 številki

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, pravočasna
obravnava,
razpisani vsebinski
sklopi, redno
izhajanje

Sredstva JAK
Tržna sredstva

Že pridobljeno
sofinanciranje JAK,
pridobitev drugih
sredstev (npr.
lokalnih skupnosti)
Redno izdajanje znanstvene
revije Annales, Series
historia naturalis

2 številki (2010)

2 številki

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, pravočasna
obravnava,
razpisani vsebinski
sklopi, redno
izhajanje

Sredstva JAK
Tržna sredstva

Že pridobljeno
sofinanciranje JAK,
pridobitev drugih
sredstev (npr.
lokalnih skupnosti)
Redno izdajanje znanstvene
revije Acta Histriae

3 zvezki oz. 4 številke (ena
dvojna, dve enojni) (2010)

3 zvezki oz. 4
številke (ena dvojna,
dve enojni) (2010)

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, pravočasna
obravnava,
razpisani vsebinski
sklopi, redno
izhajanje

Sredstva JAK
Tržna sredstva

Že pridobljeno
sofinanciranje JAK,
pridobitev drugih
sredstev (npr.
lokalnih skupnosti)
Redno izdajanje znanstvene
revije Annales Kinesiologiae

2 številki (2010)

2 številki

Pridobivanje
kakovostnih
člankov, pravočasna
obravnava,
razpisani vsebinski
sklopi, redno
izhajanje

Sredstva
Fundacije za
šport, tržna in
druga sredstva

Pridobitev
sofinanciranja
Fundacije za šport
in iskanje drugih
virov, npr. MŠŠ
Izdaja Glasnika ZRS Koper
(v tiskani in/ali elektronski
različici)

6 številk (prva dvojna –
Poročilo za 2009 in program
2010, 4 enojne – povzetki
referatov za konference oz.
poletni tečaj slovenskega
jezika)

Vsaj 6 številk (prva
dvojna – Poročilo za
2010 in program
2011, ostale enojne
– povzetki referatov
za konference oz.
poletni tečaj
slovenskega jezika)

Pravočasna priprava
in zbiranje
prispevkov oz.
povzetkov referatov,
učinkovito delovanje
uredništva,
pravočasna objava

Sredstva JAK
(za znanstvene
sestanke), druga
sredstva

Izdaja znanstvenih
monografij

11 monografij (2010)

15 monografij

Pridobivanje
kakovostnih
rokopisov, razširitev
vsebinskega
področja knjižnih
zbirk, učinkovito
delovanje
uredniškega odbora
in založbe, prijava
na razpis JAK in
skrb za promocijo in

Sredstva JAK
Drugi viri
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Kratkoročni letni cilj za
leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime kazalnika,
leto in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

prodajo

OPOMBE:
Založba UP: Delovanje Založbe UP je namenjeno predvsem podpori izobraževalnemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, promociji raziskovalnih dosežkov in diseminaciji znanja v
slovenskem in mednarodnem prostoru. Založba Univerze na Primorskem bo zato objavljala
znanstvene monografije in revije na tistih področjih, kjer dosega najboljše rezultate, ter na tistih
področjih, ki jim do sedaj ni bilo posvečeno dovolj pozornosti. Objavljala bo tudi publikacije, ki so
skupnega pomena za vse članice. Publikacije bodo izhajale v tiskani in elektronski obliki. Temeljni
usmeritvi založbe sta akademska in založniška odličnost. Prvo zagotavlja uredniški odbor, sestavljen
iz članov z ustreznimi znanstvenoraziskovalnimi kompetencami, ki je sestavljen tako, da je
zagotovljena enakopravna zastopanost znanstvenih področij. Kakovost objavljenih publikacij
zagotavljajo recenzijami neodvisnih strokovnjakov. Založniško odličnost zagotavlja ustrezna tehnična
in oblikovna urejenost publikacij.
UP FM: Založba UP FM bo tudi v letu 2011 povečevala kakovost izdanih znanstvenih monografij in
znanstvenih serijskih publikacij. Nadaljevala bo tudi z izdajanjem študijskih gradiv za potrebe izvajanja
svojih študijskih programov in programov drugih fakultet s podobno usmeritvijo. Založba bo pripravila
tudi promocijska gradiva za potrebe fakultete.
UP PEF: Tudi v letu 2011 se nadaljujejo težnje po vzpostavitvi znanstvene založbe UP PEF, kar je
eden izmed pomembnih ciljev fakultete. Predvidevamo, da bo do realizacije tega cilja prišlo v tem letu.
UP FTŠ Turistica v okviru svoje založniške dejavnosti izdaja, prodaja in organizira tiskanje publikacij
tako na klasičnih kot na elektronskih medijih. Ta dejavnost je organizirana v okviru Založbe Turistica,
ki izdaja predvsem visokošolska študijska gradiva, kot so učbeniki, skripte in drugo učno gradivo za
študente dodiplomskih in podiplomskih programov, poleg tega pa še znanstvene in strokovne
monografije, zbornike in strokovno-znanstveno periodično publikacijo s področja turizma.
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4.11.8 Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Obuditi delovanje UK
VIMK UP, v skladu z
Aktom o delovanju
univerzitetnih kateder
in sklepom senata UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Univerzitetna katedra
za večjezičnost in
medkulturnost

Ciljna vrednost v letu
2011
Delovanje katedre

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Sprejem programa
Priprava poslovnika

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Izvolitev organov
katedre

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povezati znanje in
raziskovanje na
področju jezikoslovja
(prvi jezik in tuji jeziki),
didaktike jezikovnega
pouka in strokovnih
jezikov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Pomanjkanje strategije
jezikovnega
komuniciranja z
javnostmi in
jezikovnega učenja na
UP

Sprejem strategije
jezikovnega
komuniciranja z
javnostmi in
jezikovnega učenja na
UP

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Ureditev
dokumentacije
Povezati delovanje
katedre s Katedro za
slovenski jezik UP
Priprava skupne
strategije jezikovne
politike na UP

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost,
MVZT sredstva za
raziskovalno
dejavnost,
Drugi viri

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati sodelovanje
z zunanjimi
dejavniki jezikovne
politike, društvi in
jezikovnimi šolami

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Organizacija
evropskega dneva
jezikov 2010

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Organizacija srečanja
z dejavniki v okolju

Organizacija EDJ
(september 2011)

Organizacija
evropskega dneva
jezikov (EDJ 2011)

Predvideni viri
financiranja
Občinski proračunski
viri; Drugi proračunski
viri (sredstva prejeta
od drugih ministrstev)
Drugi viri

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati
internacionalizacijo
univerze in članic

Utrditi mednarodno
primerljivost
jezikovnega učenja
poučevanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Vzpostavitev
sodelovanja katedre z
domačimi in tujimi
partnerji

Sodelovanja katedre z
domačimi in tujimi
partnerji na področju
jezikovnih politik

Razvoj jezikoslovja in
didaktike jezikov

Spremljanje razvoja
jezikoslovja in
didaktike jezikov,
prenosa znanstvenih
dosežkov v študijski
proces

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Povezati delo katedre
z delom Skupine za
oblikovanje enotne
jezikovne
politike,vzpostaviti
sodelovanje z UL,
UNG in UM, povezati
katedro s podobnimi
organi na sosednih
tujih univerzah

Občinski proračunski
viri

Poročanje članov
katedre o
mednarodnih
konferencah ;
Načrtovanje
gostujočih učiteljev;

MVZT sredstva za
izobraževalno
dejavnost

Drugi proračunski viri
(sredstva prejeta od
drugih ministrstev)
Drugi viri

Drugi viri

Promocija študijskih
programov
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4.11.9 Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP
Center za jezike in medkulturno komunikacijo UP (CJMK UP) od leta 2009 dalje deluje v okviru UP
FHŠ kot organizacijska enota. V letu 2011 je načrtovano preoblikovanje CJMK v organizacijsko enoto
univerze – kot univerzitetni center na nivoju UP ali v okviru ene članice (predvidoma UP PEF) v
»soupravljanju« več članic UP. Pri tem bo potrebno urediti vsa medsebojna razmerja me članicami UP
za katere bo center izvajal konkretne dejavnosti, in sicer z Aktom o ustanovitvi centra ali medsebojnimi
pogodbami.
Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Umestitev prostorov
CJMK UP v Kampus
Sonce Koper

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Dokument
identifikacije
investicijskega
projekta Kampusa
Sonce Koper (DIIP
Kampusa Sonce
Koper)

Vključitev prostorskih
kapacitet CJMK UP v
DIIP Kampusa Sonce
Koper

Priprava investicijske
dokumentacije za
prostorke kapacitete
CJMK UP v okviru
Kapusa Sonce Koper

Predvideni viri
financiranja
MVZT sredstva za
izobraževalo dejavnost
Prejeta sredstva EU
proračuna, Drugi viri

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Reorganizacija
delovanja Centra za
medkulturno in
jezikovno
komunikacijo UP
(CJMK UP) v
soupravljanju več
članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Ustanovitev CJMK 2006
in sprejem. Akt o
delovanju CJMK 2006 2008

Ciljna vrednost v letu
2011
Vzpostavitev
delovanja CJMK UP
kot organizacijske
enote UP PEF , UP
FHŠ in UP FAMNIT

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Sklenitev sporazuma o
sodelovanju med
članicami UP

MVZT sredstva za
izobraževalo
dejavnost

Izpeljeva notranjih
postopkov za
spremembo statusne
oblike in
organizacijske
strukture

Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (članarina
tečajnikov)

Sprejem programa
dela/strategjie CJMK
UP 2011-2015

Jezikovno učenje in
poučevanje tujih
jezikov za potrebe
članic UP, lokalnega
in širšega okolja

Izvajanje učenja in
poučevanja jezikov za
potrebe članic UP,
lokalnega in širšega
okolja

Predvideni viri
financiranja

Izvajanje dejavnosti
CJMK UP v
sodelovanju s
Študentsko
organizacijo UP

Sklenitev sporazuma o
izvajanju aktivnosti
CJMK UP med UP in
Študentsko
organizacijo UP

Kakovostnejše
Izvajanje učenja in
poučevanja jezikov za
potrebe članic UP,
lokalnega in širšega
okolja

Izvedba razpisa UP o
zunanji izbirnosti v
skladu s Pravilnikom
UP
Priprava in izvedba
programa sodelovanja
s ŠOUP
Vzpostavitev
sodelovanja z
ambasadami Francije,
Italije in Avstrije,
Goethe inštitutom in
Inštitutom Charles
Nodier

Drugi viri (sporazum
in pogodba s ŠOUP
prispevki ambasad in
kulturnih centrov)

MVZT sredstva za
izobraževalo
dejavnost
Občinski proračunski
viri
Drugi viri (ŠOUP)
Prispevki ambasad in
kulturnih centrov
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Izvedba kulturnih
dejavnosti za
ozaveščanje okolja o
pomenu znanja tujih
jezikov, področja
večjezičnosti in
medkulturne
kommunikacije

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
Kulturne dejavnosti
»Arbre à palabre«, za
promocijo večjezičnosti
in medkulturnosti

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za
dosego oz.
ohranitev

Izvedba kulturnih
dejavnosti »Arbre à
palabre«: po programu

Priprava programa
izvedbe kulturnih
dejavnosti
Sodelovanje CJMK
UP s kulturnim
centrom Charles
Nodier pri izvedbi
dogodkov
Kandidiranje na
razpise Mestne občine
Koper (MOK)

Teden frankofonije,
2010:1

Izvedba tedna
frankofonije:1

Predvideni viri
financiranja
Občinski proračunski
viri (projekti v okviru
MOK, drugih obalnih
občin)
Drugi viri (ŠOUP
Prispevki, kulturnega
centra Charles
Nodier)

Priprava programa
izvedbe dogodka
Pridobivanje sredstev
ambasade Francije
Vključiti šole in učitelje
francoščine širšega
okolja

Evropski dan jezikov,
2010: 1

Izvedba Evropskega
dneva jezikov: 1

Priprava programa
izvedbe dogodka
Kandidirati na razpise
lokalnih skupnosti
(MOK, Občina Izola,
Občina Piran)
Vključiti lokalne
dejavnike in šole
Oblikovati
organizacijski odbor
izvedbe

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Izvedba mednarodne
konference
»Managing
multilingual and
multiethnic societies
and institutions” v
Kopru v okviru
projekta EUNOM
2009 – 2012, 3. tema

Mednarodne konference
»Managing multilingual
and multiethnic societies
and institutions” v Kopru
v okviru projekta EUNOM
2009 – 2012, 3. tema

Razvoj prevajalstva

Zagotavljanju strokovne
podpore CJMK UP pri
razvoju prevajalstva

Ciljna vrednost v letu
2011
Sodelovanje CJMK z
UP FHŠ pri pripravi
konference
»Managing
multilingual and
multiethnic societies
and institutions” v
Kopru v okviru
projekta EUNOM 2009
– 2012, 3. tema

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev
Oblikovanje delovne
skupine za pripravo
konference

Predvideni viri
financiranja
Prejeta sredstva EU
proračuna

Sodelovanje pri
pripravi dokumentov,
prevodov besedil
Zagotovitev
tolmačenja na
konferenci

Izvedba predavanja
Valterja Mavriča,
direktorja Urada za
prevajanje EU

Organizacija
predavanja Valterja
Mavriča, direktorja
Urada za prevajanje
EU

Dodatno strokovno
usposabljanje učiteljev
in sodelavcev CJMK
UP

Kandidiranje na
razpise EU (
prevajalstvo in
informacijske
tehnologije)

MVZT sredstva za
raziskovalno
dejavnost
Sredstva od prodaje
blaga in storitev na
trgu (projekti)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011
Zagotavljanje
kakovostnejših
prevajalski storitev in
storitev tolmačenja
za mednarodne
konference in druge
dogodke

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Priprava gradiv in
dokumentov za
mednarodne
konference in druge
dogodke
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4.12 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Revizija
srednjeročnega
načrta investicij v
letih 2009-2013

Veljavni srednjeročni
načrt investicij v letih
2009-2013: neusklajen
z dejanskim stanjem

Revidiran
srednjeročni načrt
investicij v letih
2009-2013

Novogradnja Objekta
A (CMK in del
programa FAMNIT) v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli - pridobiti
uporabno dovoljenje
in opremiti objekt

Bruto 4.240,79 m²
novozgrajenih in
opremljenih prostorov
za izvajanje
pedagoškega procesa v
letu 2009: 0

4.240,79 m²
opremljenih
prostorov za
izvajanje
pedagoškega
procesa

Novogradnja objekta
B v Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli - pridobiti
gradbeno dovoljenje
in uvesti izvajalca v
delo

Bruto 4.930,28 m²
novozgrajenih in
opremljenih prostorov
za izvajanje
pedagoškega procesa v
2010: 0

0

Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev
Uskladitev z dejanskim stanjem
Uskladitev z novimi dejstvi, pri
čemer se ustrezno v program
vključi tudi reševanje preostalega
dela članice FAMNIT, ki se v 1.
fazi ne seli v 1. stolpič v Livadah
Dokončanje GOI del
Tehnični pregled
Uporabno dovoljenje

Predvideni viri
financiranja
Brez finančnega
učinka

MVZT
(proračun RS)
Sigma2

Javni razpis za izdelovalca in
dobavitelja notranje pohištvene in
laboratorijske opreme
Izdelava IDP, PGD, Gradbeno
dovoljenje, PZI

MVZT
(proračun RS)

Izdelava PIZ in IP
Javni razpis za izvajalca GOI del,
Javni razpis za izvajalca GOI del
Uvedba v delo izvajalca GOI del
Izvedba zemeljskih del

Novogradnja
študentskih domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade pridobiti gradbeno
dovoljenje in uvesti
izvajalca v delo za
izgradnjo 1. stolpiča
Novogradnja
objektov v
Univerzitetnem
kampusu Sonce v
Kopru - pridobiti
gradbeno dovoljenje
in uvesti izvajalca v
delo dovoljenje za –
I. fazo (FM, PeF,
FGO, spremljajoče
objekte, garaže)
Novogradnja
študentskih domov v
Univerzitetnem
kampusu Sonce v
Kopru - pridobiti
gradbeno dovoljenje
in izvesti razpis za
izvajalca GOI del

300 ležišč na 7.806,88
m² bruto novo zgrajenih
in opremljenih površinah
v letu 2010: 0

0

Izdelava IDP, PGD, Gradbeno
dovoljenje, PZI

MVZT
(proračun RS)

Izdelava PIZ in IP
Javni razpis za izvajalca GOI del
Uvedba v delo izvajalca GOI del
za 1. stolpič
Izvedba zemeljskih del

Bruto 29.950 m²
novozgrajenih in
opremljenih prostorov
za izvajanje
pedagoškega procesa,

0

Izdelava IDP, PGD, gradbeno
dovoljenje

MVZT
(proračun RS)

Izdelava PZI in razpis za izvajalca
GOI del za izgradnjo PeF, FM
FGO in ŠD

19.200 m2 garažnih in
tehničnih površin v
2010: 0

Uvedba izvajalca v delo za
izgradnjo treh objektov FM, PeF in
FGO
Izvedba zemeljskih del

303 ležišča na 6.400 m²
novozgrajenih in
opremljenih površinah v
2010: 0

0

Izdelava IDP, PGD, gradbeno
dovoljenje

MVZT
(proračun RS)

Izdelava PIZ in IP
Izdelava PZI in
Razpis za izvajalca GOI del
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Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Novogradnja
Univerzitetne
knjižnice v kampusu
Sonce v Kopru pridobiti gradbeno
dovoljenje in izvesti
razpis za izvajalca
GOI del

Bruto 12.000 m²
novozgrajenih in
opremljenih knjižničnih
površin v 2010:0

0

Nadomestna gradnja
Objekta Drevored 1.
maja v Izoli - pridobiti
gradbeno dovoljenje

Bruto 1069 m² zgrajenih
in opremljenih prostorov
za izvajanje
pedagoškega procesa v
letu 2009: 0

0

Rekonstrukcija
Palače Baseggio v
Kopru – uporabno
dovoljenje

842 m² neto
rekonstruiranih površin
v 2009: 0

842

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev
Izdelava IDP
Izdelava PGD
Gradbeno dovoljenje

Predvideni viri
financiranja
MVZT
(proračun RS)
MOK

Izdelava PIZ in IP
Izdelava PZI
Pridobitev soglasja ZVKD, obnova
soglasij ostalih soglasodajalcev

MVZT
(proračun RS),

Gradbeno dovoljenje

Pre-projektiranje objekta vsled
novih dejstev ZVKD

Shared Culture,
MK

Dokončanje GOI del
Tehnični pregled
Uporabno dovoljenje

Rekonstrukcija
objekta »Servitski
samostan« v Kopru –
idejni projekt in
projektni pogoji

4.457 neto uporabnih
površin v letu 2010: 0

0

Pre-projektiranje objekta vsled
novih dejstev ZVKD

Shared Culture,
MK

Dokončanje GOI del
Tehnični pregled
Porabno dovoljenje

Izvedba investicijskih
vzdrževalnih del
nepremičnin v
uporabi UP

25 evidentiranih potreb
za izvedbo
investicijskega
vzdrževanja v 2010: 0

25

Določitev prioritet
Izvedba razpisnih postopkov
Izvedba investicijskih vzdrževalnih
del

MVZT
(proračun RS),
lastna sredstva
članic UP

Spremljanje reklamacija izvedenih
delih
Ureditev zemljiško
knjižna razmerja
med UP, lokalnimi
skupnostmi in RS

11 evidentiranih
nerešenih primerov v
2009: 2

6

Sistematično reševanje odprtih
zadev

Lastna sredstva
UP in članic

Pridobitev ZK dovolil
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4.12.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Cankarjeva 5, Koper, 3. stavba – rekonstrukcija:
Objekt je v lasti RS in v upravljanju MŠŠ. V dogovoru z MVZT je objekt del letnega načrta dela, saj
obstaja možnost, da se bo upravljanje le-tega lahko preneslo na MVZT, nato pa na UP. V tem primeru
predvidevamo uporabo objekta za namestitev študentov (40 ležišč). V okviru sredstev predvidevamo
izdelavo investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije; za sredstva smo zaprosili MVZT.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študenti domovi:
V letu 2011 je načrtovana izdelava predinvesticijske, investicijskega programa in projekte
dokumentacije faz – idejna zansnova (IDZ), projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in
projekta za izvedbo (PZI) 300 ležišč, medtem ko je predvidena izvedba razpisa za izbor izvajalca za
izgradnjo prvega stolpiča v Univerzitetnem kampusu Livade za 145 postelj.
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce – študenti domovi:
V letu 2011 se sredstva namenijo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo študentskih
domov v okviru izgradnje Univerzitetnega kampusa Sonce. V skladu z izdelano idejno zasnovo BevkPerovič je načrtovanih 303 novih ležišč v 3 objektih. Poleg IDP, PGD in PZI dokumentacije se izdela
še potrebna investicijska dokumentacija.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – ostali objekti:
V kampusu Livade je bilo v letu 2010 izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca za gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za 1. stavbo kampusa, v katerem se načrtujejo prostori Centra mediteranskih
kultur, del pedagoških in raziskovalnih programov UP FAMNIT (aplikativna kineziologija, biodiverziteta
in sredozemsko kmetijstvo). V letu 2009 je bila podana prijava za strateški projekt Sigma iz programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija za investicijska sredstva iz tega projekta v višini 1.800.000
EUR, ki se ga črpa pri izvedbi GOI del. V letu 2011 se bo dokončal načrt opreme in izvedel razpis za
izbor izdelovalca notranje pohištvene opreme in dobavitelja tehnološke opreme laboratorijev.
Predviden rok za vselitev v objekt A je s pričetkom naslednjega študijskega leta.
Prav tako se načrtuje izdelava projektne in investicijske dokumentacije ter pridobitev gradbenega
dovoljenja za objekt B po ponovni preverbi programske umestitve.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
Glede projekta nadomestne gradnje objekta Drevored 1. maja 9 v Izoli je po pritožbi na izdano
soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, na drugi stopnji Ministrstvo za
kulturo odločilo, da se vrne v ponovno odločanje ZVKD OE Piran, ki je projektne pogoje izdal.
Ponovno je potrebno proučiti možnosti nadaljevanja z investicijskimi aktivnostmi nadomestne gradnje
objekta glede na prejete projektne pogoje.
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
V skladu s terminskim planom sta izvedba GOI del za rekonstrukcijo palače Baseggio in pridobitev
uporabnega dovoljenja predvidena do konca leta 2011. V letu 2010 so pri izvedbi arheoloških raziskav
naleteli na nova odkritja zato je ponovno potrebno proučiti možnosti spremembe projektne
dokumentacije ob hkratnem zagotavljanju načrtovane funkcionalnosti in že umeščenih programov.
Sredstva zagotavlja UP ZRS, projekt pa se sofinancira iz sredstev programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija Italija - Shared Culture kot tudi Ministrstva za kulturo. V finančen načrtu je projekt zajet pri
članici UP ZRS.
NRP 3211-08-0012 Univerzitetni kampus Sonce – ostali objekti
Na podlagi izvedenega javnega anonimnega arhitekturnega natečaja za pridobitev najustreznejše
idejne arhitekturne rešitve za umestitev univerzitetnega kampusa je bilo izbrano podjetje Bevk Perović
arhitekti d.o.o. s katerim je bila 2010 sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije. V letu
2011 se bo nadaljevala izdelava projektne dokumentacije IDP, PGD, PZI kot tudi pridobitev
gradbenega dovoljenja. Izvedba razpisa za izbor izvajalca GOI del prve etape je predvidena v drugi
polovici leta 2011.
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V letu 2011 predvidevamo tudi izbiro zasebnega partnerja za gradnjo parkirne hiše v skladu z veljavno
zakonodajo.
Priprava dokumentacije
Univerza na Primorskem predvideva, da bo tudi v letu 2011 potrebovala sredstva za pripravo
investicijske dokumentacije, idejnih projektov in drugih študij za projekte, ki niso vključeni v letni
program dela za leto 2011 oziroma v NRP. Dokumentacijo sofinancira MVZT, ki smo ga zaprosili za
sofinanciranje dokumentacije za Servitski samostan in objekte na Cankarjevi 5 po preselitvi članic v
Univerzitetni kampus Sonce. Predvidevamo porabo teh sredstev v višini cca 50.000 EUR.
V finančnem načrtu so predvideni tudi prihodki v višini 1.099.924 EUR. Sredstva iz integralnega
proračuna RS so bila v letu 2010 zmanjšana zaradi rebalansa proračuna. Sredstva so bila s strani
MVZT obljubljena kot dodatna sredstva za investicije v letu 2011.
V finančnem načrtu je priložena tabela s podatki o višini potrebnih sredstev in virih financiranja v letu
2011, ocenjeni vrednosti celotne investicije ter obdobju v katerem se investicija izvaja.

4.12.2 Nakup opreme
Navedena oprema je oprema, ki jo članice UP in rektorat potrebujejo za svoje delovanje in je njena
nabava opredeljena po virih in po prioritetah. Oprema se v letu 2011 nabavi v skladu s pridobljenimi
sredstvi (proračun MVZT, projekti ARRS oz. EU, lastna sredstva) in aktivnostmi, zapisanimi v LPD11.
V skladu z informacijami MVZT je predvidena višina sredstev za pedagoško opremo,
namenjena Univerzi na Primorskem, cca 35.155,00.
V spodnji tabeli so navedene potrebe članic UP, iz katerih je razvidno kritično stanje na področju
opremljenosti UP. Skladno s tem, da je predvidenih sredstev glede na potrebe izredno malo, se
predvidi nabava skupne pedagoške opreme za potrebe vseh članic UP na nivoju rektorata, pri MVZT
pa se poskuša pridobiti dodatna finančna sredstva. V tem primeru bodo na ravni UP opredeljene
prioritete, ki bodo usklajene med članicami in potrjene na UO UP.
V finančnem načrtu je priložena tabela s podatki o višini potrebnih sredstev za nakup opreme in virih
financiranja v letu 2011 ter namenu nabave.

4.12.3 Investicijsko vzdrževanje
Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne
spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave,
tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave, vse z
namenom, da se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba.
V okviru investicijskega vzdrževanja se financirajo investicijsko vzdrževalna dela (brez opreme) ter z
njim povezana potrebna dokumentacija, svetovalni inženiring ter nadzor.
Sredstva za investicijska vzdrževalna dela se izjemoma lahko porabijo tudi za posege v najetih
prostorih, če je v najemni pogodbi opredeljeno, da najemodajalec upošteva vlaganja s pobotom
najemnine oziroma da bo s prenehanjem pogodbe najemodajalec vrnil vložena sredstva v višini
neamortizirane vrednosti vloženih sredstev.
Za investicijsko vzdrževanje visokih šol je načrtovanih 96.529 EUR sofinancerskih sredstev – MVZT, ki
smo jih razdelili po kriterijih in prioritetah na podlagi prejetega seznama potrebnih investicijsko vzdrževalnih del s strani članic.
Kriteriji, ki jih je v prejšnjih letih tudi določilo ministrstvo, so:
1. nujna in nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela potrebna za preprečevanje nastajanja
škode in propadanje objekta,
2. investicijsko vzdrževalna dela za zagotavljanje varnosti in zdravja,
3. preureditev instalacij, ki sledijo napredku tehnike,
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4. investicijski ukrepi za znižanje energetskih stroškov,
5. investicijsko vzdrževalna dela preureditve prostorov za nemoteno izvajanje pedagoškega
procesa,
6. preureditev prostorov za nova delovna mesta zaradi prostorske stiske,
7. preureditev sanitarij,
8. obnove pridobljenih oziroma izpraznjenih prostorov,
9. druga investicijsko vzdrževalna dela po pretečeni amortizacijski dobi.
UP kot tudi članice se soočajo s problematiko pokrivanja investicijskega vzdrževanja za nujna in
nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela potrebna za preprečevanje nastajanja škode in
propadanje objekta v primeru, da ta potreba nastane, nima zagotovljenih sredstev, se je delovna
skupina za pregled in nabor projektov za izvedbo investicijskega vzdrževanja po članicah ter pripravo
predloga dodelitve sofinancerskih sredstev odločila, da se zneska v višini 5.139,00 EUR ne razdeli. V
primeru, da se tekom leta ne izkaže potreba po interventnih sredstvih za reševanje nujnih
investicijsko-vzdrževalnih del, se navedena vrednost med članice UP naknadno razdeli (IVD VŠ,
proračunska postavka 5734).
Sredstva za investicijsko vzdrževanje študentskih domov so bila načrtovana posebej in se načrtujejo iz
ločenega proračunskega vira, višina je bila prav tako dogovorjena z MVZT.
Za leto 2011 je izkazanih za 718.308 EUR potreb za investicijsko vzdrževanje visokega šolstva.
Članice UP si iz lastnih sredstev v finančnem načrtu zagotavljano 135.800 EUR. Preostala
investicijska vzdrževanja se izvedejo v primeru, da se zagotovijo finančna sredstva oz. se izvajajo
sukcesivno glede na finančne zmožnosti članic UP.
V finančnem načrtu je priložena tabela s podatki o nameravani izvedbi investicijsko - vzdrževalnih del,
potrebnih sredstvih in virih financiranja v letu 2011.
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5

SKRB ZA KAKOVOST

UP že od svoje ustanovitve leta 2003 namenja pozornost skrbi za kakovost, ki je poudarjena tudi v
Srednjeročni razvojni strategiji 2009 – 2013. Najpomembnejši elementi na področju kakovosti, so:
1. oblikovanje ter spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic: Senat UP je v
sodelovanju s članicami sprejel Srednjeročno razvojno strategijo 2009 – 2013 v katerem so
opredeljeni vizija, poslanstvo in razvojni cilji univerze in njenih članic za navedeno obdobje;
2. oblikovanje kazalnikov kakovosti univerze: kazalniki kakovosti zajemajo vsa področja
delovanja univerze, in sicer izobraževanje, raziskovanje in upravljanje (sprejeti na 13. redni seji
Senata UP dne 12. 11. 2008);
3. komisije, zadolžene za področje kakovosti: na univerzitetni ravni deluje Komisija za
spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP
(KSSK UP). Komisije, zadolžene za področje kakovosti, delujejo tudi na članicah univerze;
4. samostojne strokovne službe za področje kakovosti, centri: pomemben dejavnik razvoja
področja kakovosti na ravni univerze in članic je zagotavljanje ustreznih virov za izvajanje
aktivnosti na področju kakovosti. V letu 2008 je bila vzpostavljena Služba za kakovost UP na
univerzitetni ravni. Na ravni članic UP so aktivnosti na področju spremljanja in zagotavljanja
kakovosti predvsem v pristojnosti komisij, zadolženih za kakovost. Izjema je UP FM, kjer poleg
komisije deluje tudi Center za kakovost in evalvacije;
5. evalvacija in samoevalvacija in kontinuirano uvajanje izboljšav: univerza in članice si
prizadevajo za pravočasno odkrivanje in odpravo odstopanj od sprejetih razvojnih usmeritev ter za
kontinuirano uvajanje izboljšav oziroma za spodbujanje kulture kakovosti. S tem namenom je bil
leta 2008 sprejet Pravilnik o evalvaciji UP. Na univerzi je bila v 2010 izvedena zunanja evalvacija
Zveze evropskih univerz (EUA). Na osnovi poročila evalvatorjev EUA bo UP pripravila akcijski
načrt za uresničevanje priporočil evalvatorjev. Članice univerze letno pripravijo samoevalvacijsko
poročilo. Samoevalvacijska poročila obravnavajo organi članic (senat oziroma znanstveni svet,
akademski zbor), ki na osnovi analize sprejmejo načrt izboljšav za posamezna področja
delovanja. Članice izsledke letne samoevalvacije tudi javno objavijo – v obliki publikacije in na
svojih spletnih straneh, posamezne članice poročila predstavijo zainteresirani javnosti;
6. spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti
študija: visokošolski zavodi UP redno spremljajo podatke o vpisu (struktura vpisanih študentov
glede na predhodno izobraževanje) in izvedbi študijskih programov. V ospredju je analiza
prehodnosti, trajanja študija, razmerja med številom študentov in številom pedagoških delavcev,
realizacije študijskih programov, kakovosti izvedbe praktičnega usposabljanja, zagotavljanja
knjižničnega in študijskega gradiva študentom ipd.;
7. spremljanje mnenj pomembnih déležnikov: članice opravljajo analize mnenj pomembnih
déležnikov o kakovosti svojih študijskih programov ter o kakovosti drugih, za razvoj članice
pomembnih dejavnosti. Pedagoške članice – skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete
na UP – vsako leto anketirajo študente, posamezne članice pa periodično anketirajo tudi
diplomante (npr.: UP FM, UP FTŠ Turistica), zaposlene (visokošolske učitelje in sodelavce,
raziskovalce ter strokovno-administrativne in tehnične delavce). Rezultati anketiranja so
predstavljeni v letnih samoevalvacijskih poročilih; prejete ocene so podlaga za uvajanje izboljšav;
8. informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice in
univerze: na vseh članicah so zaposleni vključeni v organe in komisije ter na ta način aktivno
sodelujejo pri soodločanju o razvoju članice, na ravni univerze pa sodelujejo s svojimi predstavniki
v univerzitetnih organih in komisijah;
9. vključevanje študentov v proces upravljanja in evalvacije kakovosti: študenti so prek svojih
predstavnikov vključeni v organe in komisije univerze in članic, kar omogoča sprotno evalviranje
delovanja univerze in članic s strani uporabnikov ter hitrejše ukrepanje v primeru morebitnih težav;
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10. uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom: članice UP so aktivne pri
uvajanju tutorstva in drugih oblik svetovanja študentom. Januarja 2009 je bil sprejet Pravilnik o
tutorstvu na UP, na osnovi katerega se je v študijskem letu 2009/2010 vzpostavljati sistem
tutorstva. Sistem tutorstva se bo v naslednjih letih še izpopolnjeval in nadgrajeval;
11. zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami: število študentov s
posebnimi potrebami na UP se vsako leto povečuje. UP je že leta 2008 sprejela Pravilnik o
študentih s posebnimi potrebami, v katerem so natančneje opredeljene prilagoditve študija za te
študente. V letu 2010 je UP izvedla vrsto usposabljanj za delo s študenti s posebnimi potrebami, ki
so bila namenjena predvsem visokošolskim učiteljem (UP se je uspešno prijavila na Javni razpis
za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem šolstvu v letu 2010);
12. spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami:
članice se zavedajo pomena učinkovitega komuniciranja med zaposlenimi in na ravni
organizacijskih enot članice (katedre, oddelki, inštituti). Za ta namen organizirajo formalne
sestanke vodstva s predstojniki organizacijskih enot;
13. skrb za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih: univerza in članice
spodbujajo izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih, tako izobraževanje za
pridobitev formalne izobrazbe kot tudi krajša usposabljanja. Leta 2010 je bil sprejet Pravilnik o
izobraževanju, izpolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na Primorskem , ki ureja to
področje. V okviru finančnih zmožnosti posamezne članice izobraževanja zaposlenih tudi
financirajo oziroma sofinancirajo;
14. spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo: univerza in članice
spodbujajo kakovostno delo zaposlenih ter uspešno delo tudi nagradijo. Nagrajevanje zaposlenih
za posebne dosežke poteka na osnovi Pravilnika o priznanjih. Prav tako so visokošolski učitelji in
sodelavci ter raziskovalci nagrajeni tudi za svojo znanstveno in pedagoško odličnost; v letu 2009
so bila sprejeta Pravila o delovanju skladu za pedagoško odličnost UP in Pravilnik o skladu za
znanstveno odličnost UP. Na posameznih članicah (UP FM, UP PEF, UP ZRS) je nagrajevanje
zaposlenih dodatno urejeno z internim pravilnikom o priznanjih in nagradah;
15. strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:
univerza že od svoje ustanovitve namenja veliko pozornosti sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi organizacijami, saj se zaveda, da je povezovanje z uporabniki znanja temelj za
kakovosten razvoj študijske in raziskovalne ponudbe univerze, hkrati pa univerza s tem prispeva k
razvoju gospodarstva. Za ta namen je UP ustanovila Svet zaupnikov UP, neposredno povezavo z
gospodarstvom pa univerza udejanja tudi preko Univerzitetnega inkubatorja Primorske (UIP),
katerega soustanoviteljica in družbenica je, in v okviru Konzorcija za visokošolsko izobraževanje
na področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem. Leta 2008 je bila ustanovljena
ekspertna skupina za pripravo študijskih programov, v kateri so predstavniki gospodarstva in
drugih javnih zavodov; prav tako pa so bili predstavniki gospodarstva povabljeni k sodelovanju pri
pripravi posameznih študijskih programov univerze (npr. študijska programa 1. in 2. stopnje
Mehatronski in adaptronski sistemi in tehnologije predlagatelja UP FAMNIT). V letu 2008 je bil
ustanovljen Študentski sklad UP, ki je namenjen štipendiranju najboljših študentov UP in v
katerega sredstva prispeva tudi gospodarstvo;
16. posveti in delavnice o kakovosti: univerza od leta 2005 vsako leto organizira posvet, na
katerem udeleženci razpravljajo o izbranih in aktualnih temah s področja kakovosti. Posveti so
namenjeni zaposlenim na UP in študentom, vabljeni pa so tudi predstavniki drugih univerz in
zunanji eksperti;
17. članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni: univerza je prek svojih
predstavnikov vključena v komisije in delovna telesa na nacionalni ravni in na mednarodni ravni
(pridruženo članstvo v Evropski zvezi univerz – EUA in v organizaciji Upravljanje institucij v
visokem šolstvu/Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – IMHE/OECD);
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18. obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic: univerza in njene članice
redno seznanjajo širšo javnost s svojimi dejavnostmi, in sicer prek spletnih strani, informativnih
publikacij in informativnih dni ter tiskovnih konferenc;
19. vzpostavljanje sistema kakovosti na osnovi modela odličnosti EFQM: v letu 2010 je univerza
začela vzpostavljati sistem kakovosti na osnovi modela odličnosti EFQM. Izvedena so bila tudi že
prva usposabljanja za ocenjevalce, katerih so se udeležili tajniki in svetovalci direktorjev ter
posamezni zaposleni na UP.
UP je v letu 2010 nadaljevala z aktivnostmi za zagotavljanje in vzpostavljanje sistema kakovosti. Pri
tem velja izpostaviti izvedbo zunanje evalvacije v okviru programa IEP (Institutional Evaluation
Programme) Evropske zveze univerz in začetek uvajanja modela odličnosti EFQM. Kot prednostne
naloge na področju kakovosti v letu 2011 lahko izpostavimo:
• uresničevanje priporočil zunanjih evalvatorjev, in sicer
- pripravo Strategije na področju raziskovanja
- nadgraditev aktivnosti, ki vodijo v kakovostni študij – prednostna aktivnost je predvsem
usposabljanje vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev s področja visokošolske didaktike,
- nadaljevanje z integracijo služb na nivoju UP (kot npr. že kadrovska, finančna...) ter
- začetek aktivnosti za izvedbo primerjave s 3 – 4 sorodnimi univerzami.
• uvajanje modela odličnosti EFQM na univerzi (oblikovanje delovnih skupin na nivoju univerze ter
članic);
• pripravo Poslovnika kakovosti in Etičnega kodeksa.
Poleg navedenih prednostnih nalog bo UP tudi v bodoče spodbujala vključevanje vseh pomembnih
deležnikov (študenti, diplomanti, zaposleni, delodajalci) v proces upravljanja in evalvacije kakovosti.
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Podelitev nagrad
Sklada za
znanstveno odličnost

Podeljene nagrade za
študijsko leto 2008/2009

Podelitev nagrad za
študijsko leto
2009/2010

Obravnava in sprejem
Javnega razpisa za
podelitev nagrad na
UO sklada

Lastni viri

Prijava kandidatov na
razpis
Izbor kandidatov
skladno s kriteriji,
predvidenimi v
pravilniku
Podelitev nagrad
UP VŠZI
Zadovoljstvo
uporabnikov
knjižnice

Kakovostno in
učinkovito izvajanje
dejavnosti inštituta

Analiza zadovoljstva
uporabnikov v sklopu
anketiranja študentov ter
izvajanje usmerjenih
aktivnosti za izboljšanje
zadovoljstva
uporabnikov (anketa se
izvaja letno – izvedena v
letu 2010)

Analiza zadovoljstva
uporabnikov v sklopu
anketiranja študentov
ter izvajanje
usmerjenih aktivnosti
za izboljšanje
zadovoljstva
uporabnikov (anketa
se bo izvedla tudi v
letu 2011; pripravljeni
bodo morebitni ukrepi
za izboljšanje stanja)
UP PINT

Izvedba anketiranja
študentov

Pridobivanje mnenj
zaposlenih o delu na
inštitutu

Analiza mnenj

Izvedba ankete med
zaposlenimi

Izvedba ankete

Priprava analize
zadovoljstva
uporabnikov knjižnice

MVZT
Proračun RS (A1Študijska dejavnost-1,
4a)

Priprava ukrepov za
izboljšanje stanja.

Ni finančnih posledic
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Dolgoročni cilj: 2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Uresničevanje
priporočil zunanjih
evalvatorjev EUA

Izvedena zunanja
evalvacija EUA
(evalvacijsko poročilo
s priporočili
evalvatorjev)

Priporočila zunanjih
evalvatorjev se
uresničujejo
Analiza uresničenih
priporočil zunanjih
evalvatorjev EUA

Priprava akcijskega
načrta na osnovi
priporočil zunanjih
evlavatorjev EUA

Ni predvidenih
finančnih učinkov

Izvajanje dejavnosti,
predvidenih v
akcijskem načrtu
Analiza izvedenih
aktivnosti

Priprava poslovnika
kakovosti UP

Poslovnik kakovosti še
ni pripravljen

Poslovnik kakovosti
sprejet na vseh
organih UP

Oblikovanje ožje
delovne skupine

Lastni viri

Priprava predloga
poslovnika kakovosti
Obravnava predloga
poslovnika kakovosti
na komisijah senata
UP
Sprejem poslovnika
kakovosti na Senatu
UP

Priprava etičnega
kodeksa UP

Delovna skupina za
pripravo kodeksa

Etični kodeks UP
sprejet na vseh
organih UP

Delovna skupina
pripravi predlog
kodeksa

Lastni viri

Obravnava predloga
kodeksa na KDD,
članicah UP
Obravnava in sprejem
kodeksa na organih
UP
Zagotovitev enakih
možnosti za študij za
študente s posebnimi
potrebami

Pravilnik o študentih s
posebnimi potrebami
Izvedena
usposabljanja za delo
s študenti s PP

Na vseh področjih
zagotavljanje enakih
možnosti študentov s
posebnimi potrebami
za študij

Sodelovanje z
Društvom študentov
invalidov Slovenije

Ureditev prostorov za
študente s posebnim
potrebami, skladno z
možnostmi UP
Dodelitev tutorja
študentom, ki skladno
s pravilnikom pridobijo
status študenta s
posebnimi potrebami
Redna usposabljanja
tutorjev in
visokošolskih učiteljev
za delo s študenti s
posebnimi potrebami
(skladno z možnostmi
UP)
Nadaljevanje
sodelovanje z
Društvom študentov
invalidov Slovenije

Podelitev nagrad
Sklada za pedagoško
odličnost

Podeljene nagrade za
študijsko leto
2008/2009

Podelitev nagrad za
študijsko leto
2009/2010

Obravnava in sprejem
Javnega razpisa za
podelitev nagrad na
UO sklada

Lastna sredstva

Prijava kandidatov na
razpis
Izbor kandidatov
skladno s kriteriji
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

Podelitev nagrad
REKTORAT, ČLANICE UP
Vzpostavljanje sistema
kakovosti na osnovi
modela odličnosti
EFQM

Izvedeno
usposabljanje za
ocenjevalce po modelu
odličnosti EFQM za
tajnike/svetovalce
direktorjev

Vzpostavljen sistem
kakovosti na osnovi
modela odličnosti
EFQM
Priprava
dokumentacije in
postopkov za prijavo
UP na državno
nagrado za kakovost –
PRSPO (članici UP
FAMNIT in UP PINT
se vključita v skladu s
kadrovskimi
možnostmi)

Imenovanje delovnih
skupin na UP po področjih (npr.
kadrovsko, finančno,
področje
izobraževanja,
raziskovanja itd.)

Lastna sredstva

Sodelovanje članic v
delovnih skupinah na
nivoju UP
Imenovanje delovne
skupine na članicah
(skupina bo spoznanja
širila na ostale
zaposlene)
Sodelovanje v delovnih
skupinah na nivoju UP
Izvedba enodnevne
delavnice za vodstva
članic in univerze
Ponovna izvedba
usposabljanja za
ocenjevalce po modelu
odličnosti EFQM
Sodelovanje članic pri
pripravi dokumentacije
in postopkov za prijavo
UP na državno
nagrado PRSPO v letu
2012

Evalviranje dejavnosti
univerze

Samoevalvacijsko
poročilo UP za
študijsko leto
2008/2009

Samoevalvacijsko
poročilo UP za
študijsko leto
2009/2010
Samoevalvacijsko
poročilo članic UP za
študijsko leto
2009/2010

Priprava
samovevalvacijsekga
poročila članic in
komentarjev ter
sprejem na pristojnih
organih članic
Priprava
samoevalvacijskega
poročila UP na osnovi
poročil članic

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost –
AI 1-4, AIII
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AII

Sprejem poročila na
organih UP
Priprava akcijskega
načrta za izboljšave na
osnovi
samoevalvacijskega
poročila
Izpopolnitev kazalnikov
kakovosti in
metodologije
kazalnikov
Združitev obrazca za
pripravo Letnega
poročila in
samoevalvacijskega
poročila članic in UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Pridobitev mnenj
študentov o študiju na
UP

Izhodiščna vrednost
Ukrepi, ki so potrebni
kazalnika (ime
Ciljna vrednost v letu
za dosego oz.
kazalnika, leto in
2011
ohranitev
vrednost)
REKTORAT, UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP FAMNIT, UP VŠZI, UP FTŠ Turistica
Redna letna izvedba
anketiranja študentov
UP ter pripravljeno
poročilo o anketiranju
Evalvacija pravilnika o
anketiranju študentov
na UP

Letna izvedba
anketiranja študentov
za študijsko leto
2010/2011 ter poročilo
o anketiranju na
pedagoških članicah
UP
Sprejem sprememb
pravilnika o anketiranju
študentov na UP
UP FTŠ Turistica:
Povečati odzivnost
študentov za 25%

Izvedba anketiranja na
članicah UP (priprava
pooblastil,
vprašalnikov,
organizacija
anketiranja)

Predvideni viri
financiranja

Lastni viri

Priprava poročil o
anketiranju na članicah
UP
Na osnovi poročil
članic priprava poročila
o anketiranju na UP ter
obravnava in sprejem
poročila na pristojnih
organih UP
Na sestanku delovne
skupine za kakovost
razprava o obstoječem
pravilniku (vključujoč
sprememba
metodologije ankete za
uporabnejše rezultate
ankete (učinkovitost
odgovorov))
DS pripravi predlogov
sprememb pravilnika

Obravnava in sprejem
pravilnika na pristojnih
organih UP
UP FAMNIT
Ohranjevanje in
utrjevanje zadovoljstva
študentov UP FAMNIT
s študijem na fakulteti
in z organiziranostjo
fakultete
Izvedba zunanje
evalvacije UP PEF kot
pogoja za podaljšanje
akreditacije UP PEF

Razprava o rezultatih
ankete v okviru
Oddelkov UP FAMNIT
in izvajanje ukrepov za
nadaljnje izboljševanje
stanja

Lastni viri

UP PEF
Zunanja evalvacija
fakultete še ni
izvedena

Izvedba zunanje
evalvacije

Priprava vloge za
zunanjo akreditacijo in
vloge za podaljšanje
akreditacije.

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost –
AI 1-4, AIII
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe - A –
Študijska dejavnost –
AII
Druga sredstva za
izvajanje javne službe
– G –Drugo

Kakovostno in
učinkovito izvajanje
obstoječih študijskih
programov

UP FAMNIT
Pridobitev kakovostnih
informacij za reševanje
morebitnih težav ter
izboljševanje izvedbe
študijskih programov

Ustrezna informiranost
koordinatorjev
študijskih programov s
potekom izvedbe
študijskih programov

Vsaj trije sestanki
koordinatorjev s
študenti (letno)

Ni finančnih posledic

Redno poročanje
koordinatorjev
programov na
sestankih Oddelkov
fakultete
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Posodobitev
obstoječih študijskih
programov

Zadovoljstvo
uporabnikov
dejavnosti
vseživljenjskega
izobraževanja

Zagotavljanje
pravočasnega in
kakovostnega prenosa
informacij od kabineta
dekanje do vseh
notranjih in zunanjih
javnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni
za dosego oz.
ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FTŠ Turistica
Opravljena analiza
odziva diplomantov,
izvajalcev in
gospodarstva na
obstoječe programe

Spremljanje
učinkovitosti obstoječih
študijskih programov iz
vidika 3 ciljnih skupin

Razgovori/intervjuji s
posamezniki iz vsake
od naštetih skupin

Ni finančnih posledic

UP VŠZI
Zadovoljstvo
uporabnikov dejavnosti
vseživljenjskega
izobraževanja, 2010;
vrednost:0

Zadovoljstvo
uporabnikov dejavnosti
vseživljenjskega
izobraževanja,
vrednost:4,5
(povprečna skupna
ocena zadovoljstva z
izvedenimi
izobraževanji na
lestvici od 1 – zelo
nezadovoljen do 5 –
zelo zadovoljen)

Izvedba evalvacije
zadovoljstva z
izvedenimi
izobraževanj

Zagotavljanje
pravočasnega in
kakovostnega prenosa
informacij preko
delovanja v vseh
organih, delovnih in
posvetovalnih telesih
UP VŠZI.

Zagotavljanje
pravočasnega in
kakovostnega prenosa
informacij preko
delovanja v vseh
organih, delovnih in
posvetovalnih telesih
UP VŠZI

Organizacija in
priprava gradiv ter
sodelovanje dekanje v
organih, delovnih in
posvetovalnih telesih
UP VŠZI

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Upoštevanje potreb in
želja uporabnikov

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Dolgoročni cilj: 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

FTŠ TURISTICA
Vzpostavljanje
sistema kakovosti

Forum za predloge
izboljšav (postavljen
in delujoč)
Ideja o sistemu za
sprotno preverjanje in
pravočasno
prilagajanje delovnih
prioritet za doseganje
zastavljenih ciljev

Izvedba primerjave s
sorodnimi
univerzami (3 – 4
univerze)
(benchmarking)

Primerjava s
sorodnimi univerzami
ni izvedena

Povečati obisk
foruma s strani
študentov in
zaposlenih za vsaj
50%
Povečana
učinkovitost
doseganja ciljev za
vsaj 10% po
uvedbi sistema za
kontrolo
Priprava predloga
3 – 4 univerz
sorodnih univerz in
področij za
primerjavo

Promocija foruma

Ni finančnih posledic

Koncept sistema s
sprotnim opomnikom, da
se rok izvedbe cilja
približuje
Razgovori/intervjuji s
posamezniki iz vsake od
naštetih skupin

Priprava predloga univerz
in področij za primerjavo
na delovni skupini za
kakovost

Lastni viri

Posredovanje predloga v
obravnavo na članice in
KDD
Izoblikovan predlog 3 – 4
sorodnih univerz in
področij za primerjavo
Izvedeni pogovori s
predlaganimi univerzami
za primerjavo
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Dolgoročni cilj: 4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Vzpostaviti sektor za
kakovost na UP

Vzpostavljena Služba
za kakovost znotraj
Sektorja za
izobraževanje in
kakovost

Oblikovana
samostojna Služba za
kakovost na ravni UP

Priprava analize potrebe za
vzpostavitev samostojne
službe

MVZT – že
obstoječi viri

Dolgoročni cilj: 5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni
cilj za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Učinkovita
organizacija,
vodenje,
usklajevanje in
koordinacija nalog

Postopki
zagotavljanja
kakovosti

Nadaljevanje z
izvajanjem
uveljavljenih
postopkov
zagotavljanja
kakovosti

Nagrade in priznanja za
študente in zaposlene

MVZT (Proračun
RS (a1 – Študijska
dejavnost – 4a)

Dolgoročni cilj: 6. Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna
vrednost kazalnika
(ime kazalnika, leto
in vrednost)

Ciljna vrednost v
letu 2011

Ukrepi, ki so potrebni za
dosego oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

REKTORAT
Spremljanje poklicne
poti diplomantov

Navodila za
anketiranje
diplomantov UP

Izvedena analiza o
Pričetek izvedbe analize o
zaposljivosti
zaposljivosti diplomantov UP
diplomantov UP
(UP FM, UP ZRS)
UP FTŠ Turistica

Lastna sredstva
(sklep KDD)

Ustanovljen Alumni
klub

Zagon delovanja
Alumni kluba (vsaj
50% pokritost
diplomantov)

Ni finančnih
posledic

Zaposljivost
diplomantov (analiza
se še ni izvajala v
preteklih letih)

98% zaposljivost
diplomantov
prvostopenjskega
študijskega programa
zdravstvena nega
(delež je izračunan
glede na udeležbo v
anketi zaposljivosti
diplomantov UP
VŠZI)

Zagon delovanja Alumni
kluba v sodelovanju z UP
(anketa za pridobivanje
članov in njihovih podatkov)
UP VŠZI
Izvedba ankete zaposljivosti
diplomantov
Izvajanje aktivnosti priprave
študentov na trg dela in
zaposlovanje
Individualno svetovanje
študentom in diplomantom

MVZT
Proračun RS (A1Študijska
dejavnost-1, 4a)
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6
6.1

KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
KADROVSKA POLITIKA

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Povečanje števila
raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP VŠZI
Število zaposlenih
raziskovalcev: v letu
2010 zaposlenih osem
(8) raziskovalcev

Deset (10) zaposlenih
raziskovalcev

Pridobitev novih
raziskovalnih projektov

ARRS

UP ZRS
Število zaposlenih
raziskovalcev 100

Število zaposlenih
raziskovalcev 120

število zaposlenih
raziskovalcev (37)

število zaposlenih
raziskovalcev (57)

Pridobitev novih
nacionalnih in
mednarodnih
projektov
UP PINT
število zaposlenih
raziskovalcev (37)

ARRS in MVZT:
Proračun RS,
Evropski skladi in
programi,
MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))
ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

Povečati število
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev
vključenih v
znanstveno
raziskovalno delo

UP FM
11,85 FTE zaposlenih
raziskovalcev

13 FTE zaposlenih
raziskovalcev

Pridobitev dodatnih
projektov
UP PEF

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
PEF v letu 2010: 0 oseb,
delež delovnih ur v FTE:
1,1 FTE.

Število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
PEF v letu 2011: 1
oseba, delež delovnih
ur v FTE: 2,7 FTE.

Izvajanje aktivnosti za
povečanje zanimanja
pedagoških delavcev
za vključitev v
znanstvenoraziskovalno delo
predvsem preko
aktivnega vključevanja
v postopke priprave
prijav na ustrezne
javne razpise

Evropski programi in
skladi in drugo
Sredstva ARRS - D –
Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva drugih
ministrstev – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost
Sredstva iz
državnega proračuna
iz sredstev proračuna
EU – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost
Ostala sredstva iz
proračuna EU - D Raziskovalna in
razvojna dejavnost

UP FTŠ Turistica
V l. 2010 je v z-r delo na
projektih vključenih 7 VU
n VS oz. 16% matično
zaposlenih VU in VS

Cilj je, da bi v letu
2011 vsaj 20%
matično zaposlenih VU
in VS poleg
pedagoškega
opravljalo tudi
znanstvenoraziskovalno (ZR)delo

Habilitacija VU z nazivi
DOC in višje v
raziskovalne nazive od
znanstvenega sod.
Navzgor
Pridobitev novih ZR
projektov

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost
A I 1-4 ARRS
Raziskovalnarazvojna dejavnost D
1-4

Vključevanje VU in VS
v delo na projektih ter
sprememba razmerja
med ped. In z-r delom
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP PINT
število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
(37)

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih

število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
(57)

Pridobitev projektov,
Sklenitev pogodb o
zaposlitvi

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))
ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS
(D-Raziskovalna
in
razvojna dejavnost))

UP REKTORAT
Izobraževanje
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih

Povečanje udeležencev
na izobraževanjih za 5%

Vzpodbujanje
zaposlenih za
strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
UP FAMNIT

Izpopolnjevanje
zaposlenih na
področju IKT (4) in na
področjih dela (3)

Izpopolnjevanje
zaposlenih na področju
IKT (3) in na področjih
dela (2)

Organizacija
izobraževanja
zaposlenih za uporabo
nove microsoftove
programske opreme

MVZT »Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a) »

MVZT (Proračun RS:
A I - Študijska
dejavnost – 4a)

Udeležba na
seminarjih,
delavnicah, tečajih
UP PEF
Število izobraževanj
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih v letu 2010: 17

Število izobraževanj
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih v letu 2011: 35.

Aktivnosti na področju
spodbujanja
strokovnega
usposabljanja in
izobraževanja.
Sofinanciranje
izobraževanja
zaposlenih.

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-4
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost –
AII
Druga sredstva za
izvajanje javne službe
– G – Drugo

UP PINT
število izobraževanj
zaposlenih (0)

število izobraževanj
zaposlenih (3)

Udeležba na
izobraževanjih,
seminarjih
omogočanje pogojev
zaposlenim za
izobraževanje

MVZT (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))
ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

UP VŠZI
Različnih krajših
strokovnih
izobraževanj na
specifičnih področjih
dela se je v letu 2010
udeležilo 14
zaposlenih

Različnih krajših
strokovnih izobraževanj
na specifičnih področjih
dela se bo udeležilo 8
zaposlenih

Priprava letnega
programa
izobraževanj za
zaposlene.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Udeležba zaposlenih
na planiranih
izobraževanjih.

UP ZRS
V letu 2010 so
potekala različna
izobraževanja po
posameznih področjih
strokovnih služb

Nadaljevanje
izobraževanja po
posameznih področjih
strokovnih služb

Izobraževanje
zaposlenih v sklopu
raznih seminarjev,
tečajev in drugih oblik
izobraževanja

ARRS in MVZT:
Proračun RS,
Evropski skladi in
programi
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Pomlajevanje kadra
visokošolskih učiteljev
in raziskovalcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP FHS
Povprečna starost
pedagoških zaposlenih
učiteljev in sodelavcev

Mlajši pedagoški kader

Spremljanje razvoja
mlajšega kadra s
strani predstojnikov
študijskih programov
in usmerjanje v
nadaljnjem študiju
(podiplomski študij)

MVZT (Proračun
RS(A1 – Študijska
dejavnost – 4a

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Izobraževanje
zaposlenih na
pedagoško andragoškem
usposabljanju in za
uporabo IKT v
pedagoškem in
delovnem procesu

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Raven komunikacije med
študenti in visokošolskimi
učitelji ter upravo
fakultete

Poenostavljena in hitra Izobraževanje
komunikacija med
zaposlenih na
študenti in
področju uporabe IKT
visokošolskimi učitelji
ter upravo fakultete
UP FM

MVZT (Proračun
RS(A1 – Študijska
dejavnost – 4a

Rezultati študentske
ankete – povprečna
ocena predavanj v letu
2010: na B1 (4,36) in na
B2 (4,39)

Rezultati študentske
Izvedba pedagoških
ankete – povprečna
posvetov in
ocena predavanj v letu pedagoško
2011: na B1 (4,5) in na andragoškega
B2 (4,6)
usposabljanja
UP PEF

Lastna sredstva

Število izobraževanj
zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev v
letu 2010: 27.

Število izobraževanj
zaposlenih
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev v letu
2011: 51.

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnostAI 1-4. Druga
sredstva za izvajanje
dejavnosti javne
službe – A - Študijska
dejavnost –AII .Druga
sredstva za izvajanje
javne službe.

Aktivnosti na področju
spodbujanja
strokovnega
usposabljanja in
izobraževanja.
Sofinanciranje
izobraževanja
zaposlenih.

Evropski programi in
skladi

UP Turistica
V letu 2010 sta bila v
pedagoško-andragoško
usposabljanja vključena
1 v VS in 1 VU, v krajša
usposabljanja 40 VU in
VS, v pridobivanje
formalne izobrazbe pa 7
VU in VS. V interna
usposabljanja za
uporabo IKT je bilo
vključenih več VU in VS,
usposabljanja za
uporabo SPSS pa 1 VU

Udeležba na
V letu 2011 povečati
število pedagoških
izobraževanjih iz
delavcev, ki bodo
pedagoškovključeni v tovrstna
andragoške
izobraževanja za 20%, usposobljenosti in
udeležba na
s posebnim
poudarkom na novo
usposabljanjih za
zaposlenih
uporabo e-učilnice
visokošolskih
sodelavcih in učiteljih,
ki bodo prvič v
postopkih izvolitve v
naziv
UP VŠZI

MVZT (Proračun
RS(A1 – Študijska
dejavnost – 4a)

Število izobraževanj za
pridobitev pedagoško –
andragoške
usposobljenosti: v letu
2010 se je udeležilo
izpopolnjevanja 10
zaposlenih

Štirje (4) zaposleni se
bodo udeležili
pedagoško –
andragoškega
izpopolnjevanja

Prijava na
izpopolnjevanje (UP
PEF) in udeležba na
strokovnem
izpopolnjevanju

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-4a)

Število izobraževanj za
pridobitev
usposobljenosti za
uporabo IKT v

Sedem (7) zaposlenih
se bo udeležilo skupaj
trinajst (13)
izobraževanj za

Prijava na
izobraževanja in
udeležba na
izobraževanjih

MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)

Lastna sredstva

Stran 262

Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Zadovoljstvo
zaposlenih

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
pedagoškem in
delovnem procesu: v letu
2010 se je pet
zaposlenih udeležilo 8
takih izobraževanj
Anketiranje zaposlenih
na rektoratu- še ni
izvedena
Bolniške odsotnosti :
2800 ur
Fluktuacija kadra- 7oseb

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011

Predvideni viri
financiranja

pridobitev
usposobljenosti za
uporabo IKT v
pedagoškem in
delovnem procesu
UP REKTORAT
Izvedba ankete

Izvajanje anket

Znižanje bolniških
odsotnosti : 1400 ur

Redni letni razgovori z
zaposlenimi

Zmanjšanje fluktuacije
kadrov- 2 osebi

Nagrajevanje

MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)

UP FAMNIT
Zadovoljstvo zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov za
zaposlene (v 2009/10
povp. vrednost za
zadovoljstvo z delom na
članici: 4,00)

Zadovoljstvo
zaposlenih,
ugotovljeno s pomočjo
anketnih vprašalnikov
za zaposlene (v
2010/11 povp.
vrednost za
zadovoljstvo na
članici: 4,00)

Izvedba letnih
razgovorov z
zaposlenimi

Rezultati izvedenih anket
o zadovoljstvu
zaposlenih kažejo na
povprečno stopnjo
zadovoljstva (med 3,07
in 3,2 na lestvici od 1-5)

Ob predvidenih
varčevalnih ukrepih,
vsaj ohraniti stopnjo
zadovoljstva
zaposlenih na isti
stopnji (3,2)

Reorganizacija
delovnih procesov

Anketa zaposlenih ni bila
izvedena

Izvedena anketa

Priprava, organizacija
in izvedba anketiranja

MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)

Organizacija
družabnih dogodkov
za vse zaposlene

Izvedba novih
zaposlitev za
zmanjšanje
preobremenjenosti
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih
UP Turistica
Tržni viri – H 1-4

Dejavnosti Mreže za
kakovost FTŠ
(motivacijske
delavnice za
zaposlene,
vključevanje
zaposlenih v družbeno
odgovornost
organizacije, iskanje
tržnih priložnosti za
zaposlene v centru za
vseživljenjsko
izobraževanje UP
FTŠ)
UP VŠZI, UP PINT
MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)
MVZT: (Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))
UP ZRS

Zaposlovanje
priznanih
visokošolskih

Izvedba ankete o
zadovoljstvu zaposlenih

Pozitivni rezultati
ankete

Transparentnost
delovanja, izboljšanje
delovnih pogojev,
promocija zdravega
okolja
UP FAMNIT

Zagotovljeni kadrovski
pogoji za izvajanje

Zagotovljeni pogoji za
izvajanje 4 novih

Izvedba postopkov za
zaposlitev učiteljev in

Nima finančnih
posledic

MVZT: (Proračun RS:
A – Študijska
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
učiteljev in
strokovnjakov

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
študijskih programov v
2010/11 na
dodiplomskem in
podiplomskem študiju

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
letnikov
dodiplomskega in 2
novih letnikov
podiplomskega
magistrskega študija v
2011/12

sodelavcev za
izvajanje obstoječih in
novih študijskih
programov

Predvideni viri
financiranja
dejavnost – A I - 1a,
4a, 4b; A II; A III; A
IV)

UP PEF

Zaposlovanje novih
delavcev na
spremljajočih
delovnih mestih za
izvajanje vseh nalog
tajništva fakultete, ki
izhajajo z
povečanega obsega
dela na vseh
področjih dela
fakultete
Integracija
pedagoškega in
raziskovalnega dela
učiteljev in
sodelavcev

Optimizirati
kadrovsko zasedbo v
skladu z obsegom
dejavnosti UP FM

Število študentov na
visokošolskega učitelja v
letu 2010 (matično
zaposleni): 14* (*zajeti so
redni in izredni študentje
na dodiplomskem in
podiplomskem študiju).

Število študentov na
visokošolskega učitelja
v letu 2011 (matično
zaposleni): 16

Povečanje števila
študentov na
visokošolskega
učitelja z novimi
študijskimi programi
na rednem in
izrednem študiju.
UP VŠZI

Delež žensk med
zaposlenimi v nazive
redni profesor, izredni
profesor, docent in na
delovnem mestu
asistent: v letu 2010
znaša 66,6%

68,8% žensk
zaposlenih v nazive
redni profesor, izredni
profesor, docent in na
delovnem mestu
asistent

Zaposlitev novih
kadrov

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost –
AI 1-3, AIII, AIV.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

UP FAMNIT
Delovanje fakultete v
skrčeni kadrovski
zasedbi na spremljajočih
delovnih mestih (10 oseb
oz. 9,9 FTE)

Ustrezna številčna in
izobrazbena struktura
zaposlenih na
spremljajočih delovnih
mestih (15 oseb v
skupnem obsegu 15
FTE)

Izvedba kadrovskih
postopkov za
zaposlitev novih
delavcev na
spremljajočih delovnih
mestih

MVZT (Proračun RS:
A – Študijska
dejavnost – A I - 1a,
4a, 4b; A II; A III; A
IV)
Drugi viri

Sprememba Akta o
sistemizaciji delovnih
mest na UP FAMNIT

UP FAMNIT
Omogočiti pedagoškim
delavcem učinkovit
sistem sodelovanja v
pedagoškem in
raziskovalnem procesu

Povečanje števila
učiteljev in
sodelavcev, vključenih
v znanstvenoraziskovalno delo in
povečanje števila
delovnih ur učiteljev in
sodelavcev iz naslova
raziskovalnega dela

Sklepanje deljenega
delovnega razmerja
pedagoškoraziskovalno
sodelovanje - UP
FAMNIT in UP PINT
Povečanje števila
prijav na razpise in
uspešno kandidiranje
na razpisih za
pridobitev finančnih
sredstev

MVZT (Proračun RS:
A – Študijska
dejavnost – A I - 1a,
4a, 4b; A II; A III; A
IV)
MVZT (Proračun RS:
D – Raziskovalna in
razvojna dejavnost)
Drugi viri

UP FM
V letu 2010 je na UP FM
zaposlenih 11,85 FTE
raziskovalcev in
54,33FTE visokošolskih
učiteljev in sodelavcev

Zmanjšan obseg
zaposlitev v skladu z
obsegom dejavnosti

Reorganizacija,
premestitve,odpovedi
sodelovanja

Ni predvidenih
finančnih posledic

UP FAMNIT
Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih na
spremljajočih
delovnih mestih

Izpopolnjevanje
zaposlenih na področju
IKT (4) in na področjih
dela (3)

Izpopolnjevanje
zaposlenih na
področju IKT (3) in na
področjih dela (2)

Organizacija
izobraževanja
zaposlenih za uporabo
nove microsoftove
programske opreme
seminarji, delavnice

MVZT (Proračun RS:
A I - Študijska
dejavnost – 4a)
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Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Več vključenih VU in
raziskovalcev s tujih
univerz v
izobraževalno in
znanstveno –
raziskovalno delo

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FHŠ
Število tujih gostujočih
učiteljev v okviru redne
študijske dejavnosti
Število raziskovalcev s
tujih univerz v okviru
znanstvenih sestankov in
mednarodnih konferenc

V letu 2010 smo imeli
sklenjenih 6 sporazumov
s tujimi univerzami
V letu 2010 smo imeli 2
tuja VU vključena v
pedagoški proces
V letu 2010 nismo imeli
tujih redno zaposlenih
VU, VS oz.
raziskovalcev.

Vključevanje
Pridobivanje
raziskovalcev s tujih
raziskovalcev s tujih
univerz v okviru
univerz v okviru
znanstvenih sestankov znanstvenih sestankov
in mednarodnih
in mednarodnih
konferenc, ki bodo
konferenc
hkrati vključeni v redno
študijsko dejavnost kot
vabljeni gostujoči
učitelji
UP FTŠ Turistica

MVZT (Proračun
RS(A1 – Študijska
dejavnost – 4a

V letu 2011 planiramo
dodatno sklenitev 2
sporazumov s tujimi
univerzami

MVZT - Proračun RS
študijska dejavnost-A
I 1-4

V letu 2011 planiramo
na podlagi prijave na
razpis vključiti 2 VU v
pedagoški proces na
UPFTŠ.
V letu 2011 planiramo
prvič zaposliti 1 tujega
VU v obsegu od 0,2 do
05 5 FTE v nazivu od
docenta navzgor
Vsaj 3 VU in VS FTŠ
Turistice naj bi
gostovali kot vabljeni
predavatelji na tujih
univerzah v državah
Sredozemlja in JV
Evrope

Priprava vseh
delovno-pravnih
podlag za ureditev
sodelovanja tujih
izvajalcev v
pedagoškem procesu,
ki zajema:

Drugi viri za izvajanje
javne službe
Drugo

ARRS: Raziskovalnarazvojna dejavnost D
1-4

- v sodelovanju s
kadrovsko službo
UP:izpeljati kadrovske
postopke v skladu z
zakoni, potrebne za
zaposlitev tujca
(pridobitev delovnega
dovoljenja, sklenitev
pogodbe o zaposlitvi
- v sodelovanju s
kadrovsko službo UP:
izpeljati postopke
priznavanja v tujini
pridobljenih hab.
nazivov

Prijava na razpis za
financiranje gostovanj
tujih visokošolskih
učiteljev in
raziskovalcev v
pedagoški in/ali
raziskovalni proces na
fakulteti
UP VŠZI
Število tujih visokošolskih
učiteljev: v letu 2010 sta
sodelovala pri izvedbi
študijskega programa
druge stopnje
Zdravstvena nega dva
(2) tuja visokošolska
učitelja (iz Italije in
Anglije). Število tujih
državljanov, redno
zaposlenih na delovnih
mestih visokošolskih
učiteljev in raziskovalcev:
v letu 2010 je bil
zaposlen en tuj državljan
– raziskovalec (ena
oseba oz. 28%
zaposlitve)

Dva tuja visokošolska
učitelja bosta
sodelovala pri izvedbi
študijskega programa
druge stopnje
Zdravstvena nega (glej
kazalnika spodaj –
eden od učiteljev se
bo v letu 2011 zaposlil
na UP VŠZI)

Nadaljevanje
sodelovanja s tujimi
visokošolskimi učitelji

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Ohranjanje in
zaposlitev tujih
državljanov –
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev

Zaposlen en tuj
državljan –
raziskovalec (1 oseba
oz. 28% zaposlitve) ter
ena visokošolska
učiteljica – izredna
profesorica (1 oseba
oz. 100% zaposlitve)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP VŠZI
Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev in
raziskovalcev: v letu
2010 je bil zaposlen en
tuj državljan –
raziskovalec (ena oseba
oz. 28% zaposlitve)

Zaposlen en tuj
državljan –
raziskovalec (1 oseba
oz. 28% zaposlitve) ter
ena visokošolska
učiteljica – izredna
profesorica (1 oseba
oz. 100% zaposlitve)

Ohranjanje in
zaposlitev tujih
državljanov –
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

UP ZRS
Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
raziskovalcev v osebah
in v % zaposlitve

Povečanje deleža
zaposlenih tujih
raziskovalcev

Prijava na razpise AD
FUTURA in drugih
mednarodnih razpisov,

ARRS in MVZT:
Proračun RS,
Evropski skladi in
programi

UP PINT
Število sporazumov s
tujimi univerzami (1)

Število sporazumov s
tujimi univerzami (1)

Število tujih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev
(5, 3 FTE)

Število tujih
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev (7. 5
FTE)

Število tujih državljanov,
redno zaposlenih na
delovnih mestih
visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oz.
raziskovalcev v osebah
in v % zaposlitve (5, 3
FTE)

Prijava na razpise AD
Future, ARRS in
MVZT

Drugi viri (DRaziskovalna in
razvojna dejavnost)
ARRS, TIA, JAPTI,
JAK ( Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost))

Število tujih
državljanov, redno
zaposlenih na delovnih
mestih visokošolskih
učiteljev, sodelavcev
oz. raziskovalcev v
osebah in v % (7, 5
FTE)

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati število
matično zaposlenih
visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FTŠ Turistica
Za cca 80% predmetov v
študijskih programih 1. in
2. stopnje, ki jih v celoti
sami izvajamo, imamo
lasten kader; ostali so
matični na drugih
članicah UP, na drugih
univerzah ali pogodbeni
sodelavci), zato imamo
veliko študentov na VU
na 1. Stopnji rednega
študija (kazalec za leto
2010 je 16,6
študentov/VU)

Doseči maksimalno
možno kadrovsko
pokritost študijskih
programov 1. in 2.
stopnje, ki jih sami
izvajamo z lastnim
kadrom (matičnimi na
UP FTŠ ali znotraj UP
in zmanjšati število
pogodbenih
sodelavcev, ki so
zaposleni na drugih
članicah), ter tako
zmanjšati število
študentov na število
VU in VS za 20% na 1.
Stopnji rednega študija

Povečati obseg
zaposlitve matično
zaposlenim VU, ki so
zaposleni za krajši
delovni čas, zlasti na
obveznih predmetih št.
programov 1. in 2.
stopnje

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost
A I 1-4
MVZT - Proračun RS
študijska dejavnost-A
I 1-4

Spremeniti pogodbeno
delo matično
zaposlenih z drugih
članic v redno delo po
MSP

Za zunanje
pogodbene sodelavce:
zaposliti jih za krajši
delovni čas ali najti
nadomestilo znotraj
UP v obliki rednega d.
razmerja ali dela po
MSP.
UP VŠZI

Število

študentov

na

Število študentov na

Zaposlitev

novih

MVZT: Proračun RS
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
visokošolskega učitelja:
v letu 2010 znaša
vrednost
kazalnika
16,05
študenta
na
visokošolskega učitelja
oz. v FTE 38,08
število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
(37)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

visokošolskega učitelja
bo znašala 12,30
študenta na
visokošolskega učitelja
oz. v FTE 21,98

visokošolskih učiteljev
in
sodelavcev
ter
dodatne izvolitve v
naziv
trenutno
zaposlenih v plačni
skupini J.
UP PINT

število zaposlenih
raziskovalcev in
visokošolskih učiteljev
ter sodelavcev na UP
(57)

Pridobitev projektov
Sklenitev pogodb o
zaposlitvi

Predvideni viri
financiranja
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Proračun
RS
(DRaziskovalna
in
razvojna dejavnost))
Ostala sredstva iz
proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU (DRaziskovalna
in
razvojna dejavnost))
Drugi
viri
(DRaziskovalna
in
razvojna dejavnost)
Trg (H-Tržna
dejavnost)

Povečanje števila
zaposlenih za poln
delovni čas in
zmanjšanje števila
zaposlenih za krajši
delovni čas od
polnega ter
zmanjšanje obsega
dopolnilnega dela.

UP PEF
Število in delež
zaposlenih na UP glede
na obliko zaposlitve v
letu 2010:
-polni delovni čas 38%,
-krajši delovni čas 36%,
-dopolnilna zaposlitev
26%.

Obstoječe število in
delež zaposlenih na UP
glede na obliko
zaposlitve

Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic

Pri pripravi napovedi
izvajanja študijskih
programov upoštevati
usmeritev
kratkoročnega cilja, na
-polni delovni čas
tej podlagi izpeljati
42%,
ustrezne postopke za
-krajši delovni čas
sklenitev in
45%,
spremembe vsebin
-dopolnilna zaposlitev
pogodb o zaposlitvi z
27%.
večjim obsegom
delovnih ur zaposlitve.
UP ZRS

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost –
AI 1-3

Sledenje trendu rasti
zaposlenih za polni
delovni čas

ARRS in MVZT:
Proračun RS

Število in delež
zaposlenih na UP
glede na obliko
zaposlitve v letu 2011:

Kombinacija dela
raziskovalcev na
različnih nacionalnih in
mednarodnih projektih

Evropski skladi in
programi

REKTORAT
Skupne naloge
izvajajo:
-

na financah 3 osebe

-

kadrovski 1 FTE

Skupne naloge izvajajo:
- na financah 3 osebe
- kadrovski 2FTE

Reorganizacija na
področju kadrov,
financ in informatike

MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)

Združevanje enakih
opravil članic na
rektoratu
UP PEF

Delež zaposlenih v
tajništvu na UP PEF v
FTE, ki opravljajo
upravne naloge glede
na vse zaposlene v letu
2010: 18%

Delež zaposlenih v
tajništvu na UP PEF v
FTE, ki opravljajo
upravne naloge glede na
vse zaposlene v letu
2011: 21%

Zaposlitev novih
nepedagoških
delavcev, določitev
novih delovnih nalog
obstoječemu
nepedagoškemu
kadru in druge temu
cilju namenjene
naloge
Uskladitev ustrezne
številčne, izobrazbene
in izkustvene strukture
nepedagoškega kadra

Sredstva MVZT – A Študijska dejavnost.
Sredstva ARRS – D Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Sredstva prejeta od
drugih ministrstev – D
- Raziskovalna in
razvojna dejavnost.
Druga sredstva za
izvajanje dejavnosti
javne službe – A Študijska dejavnost,
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

za učinkovito izvajanje
nalog tajništva UP
PEF
UP VŠZI

Predvideni viri
financiranja
G – Drugo.

Delež zaposlenih v
tajništvu in drugih enotah
v FTE, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene: vrednost
kazalnika v letu 2010
znaša 22,3 FTE

Delež zaposlenih v
Izvolitev določenega
tajništvu in drugih
števila nepedagoških
delavcev v naziv in
enotah v FTE, ki
prehod med
opravljajo upravne
pedagoški kader
naloge, glede na vse
zaposlene: vrednost
kazalnika bo
znašal17,3 FTE
UP ZRS

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Delež zaposlenih v
tajništvu in drugih enotah
v FTE, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene

Razporeditev upravnih
nalog skladno z
delovnim procesom

ARRS in MVZT:
Proračun RS,
Evropski skladi in
programi,

Evidentirati delovne
procese ter določiti
ključni kader za
uspešno opravljanje le
teh

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Racionalizacija
delovnih procesov na
kadrovskem področju

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP REKTORAT
Enaka opravila se
izvajajo na različen
način in se ponavljajo

Zmanjšanje števila
enakih opravil

Delujoče nekatere
skupne strokovne
službe UP FAMNIT in
UP PINT

Racionalizacija
postopkov in stroškov
zaposlovanja zaposlenih
na spremljajočih
delovnih mestih

Izdelava pravil in
navodil

Poenotenje
postopkov
UP FAMNIT
Skupne strokovne
službe UP FAMNIT in
UP PINT
Skupne komisije (KIN
UP FAMNIT/UP PINT)
Sodelovanje pri prijavi
in administriranju
raziskovalnih projektov

MVZT: Proračun RS
(A1 Študijska
dejavnost- 4a)

MVZT: Proračun RS:
A – Študijska
dejavnost – A I - 1a,
4a, 4b; A II; A III; A
IV)
MVZT: Proračun RS:
D – Raziskovalna in
razvojna dejavnost)
Drugi viri

UP FTŠ Turistica
Podvajanje določenih
kadrovskih postopkov
na članici in na univerzi
ter na kadrovskem in
računov. področju
zaradi pomanjkljivo
definiranih delovnih
področij in pristojnosti
med službami na
članici in med članico
in pristojno službo na
univerzi
Zaradi pomanjkanja
navodil o načinu
izvajanja skupnih
nalog, ki jih univerza
prenese v izvajanje
članicam, se določena
opravila podvajajo,
dela ne opravijo dovolj
dobro ali pa enako na

Poenotenje in delitev
kadrovskih postopkov ter
razmejitev pristojnosti in
podatkov med
univerzitetno kadrovsko
službo in kadrovsko
službo UP FTŠ
Boljše delovanja
kadrovskega
informacijskega sistema
za potrebe ažurnega
vodenja kadrovskih
evidenc in izdelavo
kadrovskih poročil za
različne notranje in
zunanje uporabnike

Izdelava
organizacijskih navodil
in postopkov za
opravila, ki se izvajajo
v kadrovski službi
Razmejitev pristojnosti
in dela med kadrovsko
in drugimi povezanimi
službami oz. razdelitev
opravil med njimi

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost
A I 1-4
MVZT: Proračun RS
študijska dejavnost-A
I 1-4

Izdelava navodil na
Nivoju UP za delitev
dela in pravil med SKZ
UP in kadrovsko
službo članic
Polnjenje kadrovske
baze Propis z
manjkajočimi podatki o
zaposlenih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)
vseh članicah, kar
povzroča diverzifikacijo
postopkov in
dokumentov,
zreduciranje kadrovske
službe na članici v
službo z izvajanje
kadrovskih odločitev, ki
nima strokovne,
razvojne in podporne
funkcije

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

(habilitacije,
zdravstveni pregledi,
VPD)

UP PINT

Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članice

Skupna kadrovska
služba z UP FAMNIT

Ohranitev skupne službe Ohranitev skupne
za dosego
službe za dosego
racionalizacije
racionalizacije
postopkov in stroškov
postopkov in stroškov
UP FHŠ

MVZT: Proračun RS
(D-Raziskovalna in
razvojna dejavnost)

Slab sistem dela v
strokovnih službah, ki
ima za posledico
izgorelost
nepedagoškega kadra,
nezmožnost
upoštevanja roko in
nezadostno
učinkovitost pri
izvrševanju delovnih
procesov

Boljši in zaposlenim
prijaznejši sistem dela v
strokovnih službah

MVZT: Proračun RS
(A1 – Študijska
dejavnost – 4a)

Vpeljava
učinkovitejšega
sistema dela v
strokovnih službah
Primernejša
razporeditev delovnih
nalog zaposlenih

UP VŠZI
Delež zaposlenih v
tajništvu in drugih enotah
v FTE, ki opravljajo
upravne naloge, glede na
vse zaposlene: vrednost
kazalnika v letu 2010
znaša 22,3 FTE

Delež zaposlenih v
tajništvu in drugih
enotah v FTE, ki
opravljajo upravne
naloge, glede na vse
zaposlene: vrednost
kazalnika bo znaša
17,3 FTE

Izvolitev določenega
števila nepedagoških
delavcev v naziv in
njihov prehod iz
plačne skupine J v
plačno skupino D

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)

Dolgoročni cilj 6: postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Povečati število
priznanih tujih in
domačih gostujočih
učiteljev

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP FAMNIT
Vključevanje priznanih
tujih gostujočih in
domačih gostujočih
učiteljev in raziskovalcev
v pedagoškem in
raziskovalnem procesu
na fakulteti (9)

Vključevanje priznanih
tujih gostujočih in
domačih gostujočih
učiteljev in
raziskovalcev v
pedagoškem in
raziskovalnem
procesu na fakulteti
(12)

Prijava na razpise
MVZT, Ad Futura,
ARRS
Vzpostavitev stikov s
priznanimi tujimi in
domačimi
visokošolskimi in
raziskovalnimi zavodi
Vzpostavitev stikov s
slovenskimi
znanstveniki, ki
delujejo v tujini

MVZT (Proračun RS:
A – Študijska
dejavnost – A I - 1a,
4a, 4b; A II; A III; A
IV)
MVZT (Proračun RS:
D – Raziskovalna in
razvojna dejavnost)
Drugi viri

UP FTŠ Turistica
V letu 2010 je v
študijskem procesu UP
FTŠ Turistice gostovalo
14 visokošolskih učiteljev
in strokovnjakov iz gosp.

Pričakujemo, da se bo
v študijske procese na
UP FTŠ Turistici v letu
2011 število vključenih
visokošolskih učiteljev

1. na kadrovskem
področju: pridobitev
seznama potencialnih
gostujočih
strokovnjakov iz

Cenik storitev UP za
izvajanje javne službe
– študijska dejavnost
A I 1-4
MVZT - Proračun RS
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2011

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Ciljna vrednost v letu
2011
in strokovnjakov
povečalo za 20-30%.
V redne oblike dela
vključiti vsaj 3 doslej
pogodbene
strokovnjake iz
gospodarstva
(sprememba oblika
sodelovanja iz
pogodbenega v redno
delovno razmerje za
krajši delovni čas)

letnega plana od
pedagoških izvajalcev
po predmetih in
pravočasna priprava
pravnih podlag
(pogodb) za
sodelovanje
strokovnjakov iz
gospodarstva v
pedagoškem procesu

Predvideni viri
financiranja
študijska dejavnost-A
I 1-4

2. vključitev zunanjih
strokovnjakov iz
gospodarstva v
pedagoški proces v
obsegu do 10% fonda
ur posameznega
predmeta po
postopku, ki velja na
FTŠ

3. sprememba načina
sodelovanja
pogodbenih
strokovnjakov - iz
pogodbenega
razmerja v redne
oblike zaposlitveizvedba kadrovskih
postopkov
UP VŠZI
Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
domačih raziskovalnih
zavodov: v letu 2010 so
sodelovali pri izvedbi
dodiplomskih in
podiplomskega
študijskega programa
trije (3) visokošolski
učitelji iz domačih
raziskovalnih zavodov
(npr. IVZ)
Povečane mobilnosti
strokovnega osebja

Štirje (4) gostujoči
visokošolski učitelji iz
domačih raziskovalnih
zavodov bodo
sodelovali pri izvedi
dodiplomskih in
podiplomskega
študijskega programa.

Povabilo, izvolitev v
naziv in vključitev v
pedagoški proces
strokovnjakov iz
domačih raziskovalnih
zavodov.

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1, 4a)

UP ZRS
Število gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev,
ki bodo prišli na
univerzo in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu,
dosedanje število 2

Pričakovano število 5

Uspešna prijava
projektov in
mednarodnega
sodelovanja

ARRS in MVZT:
Proračun RS,
Evropski skladi in
programi,

UPŠD

Izboljšati kakovost
dela

Udeležba zaposlenih
na seminarjih
Delavci so imeli večji
obseg dela zaradi
nadomeščanja

Večja kakovost dela
Skrb za dvig kakovosti
storitve

Udeležba delavcev na
seminarjih, tečajih,
predavanjih,
delavnicah
Večja učinkovitost
dela

Proračun RS (VIIIŠtudentski domovi –
1,2),
Drugi viri
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Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2011
Vključenost tujih
strokovnjakov v
študijski proces

Izhodiščna vrednost
kazalnika (ime
kazalnika, leto in
vrednost)

Ciljna vrednost v letu
2011

Ukrepi, ki so
potrebni za dosego
oz. ohranitev

Predvideni viri
financiranja

UP VŠZI
Število tujih državljanov
– tujih strokovnjakov
vključenih v študijski
proces: v letu 2010 sta
bili vključeni dve (2) tuji
strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici.

Dve (2) tuji
strokovnjakinji –
visokošolski učiteljici
vključeni v študijski
proces; od katerih se bo
ena redno zaposlila

Ohranjanje in
zaposlitev tujih
državljanov
visokošolskih učiteljev

MVZT: Proračun RS
(A1-Študijska
dejavnost-1)
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6.2

KADROVSKI NAČRT

UP REKTORAT
Na dan 31.12.2010 je bilo na rektoratu na spremljajočih delovnih mestih 28 oseb zaposlenih s polnim
delovnim časom, 3 osebe s krajšim delovnim časom zaradi koriščenja starševskega dopusta, rektor,
dva prorektorja s polovičnim delovnim časom in glavni tajnik, kar je skupaj 31,9 FTE. Oktobra je
rektor imenoval novega prorektorja za področje mednarodne dejavnosti, ki bo v letu 2011 prevzel tudi
odgovornost za delo Centra za mednarodno sodelovanje UP, zato je planirano delo tretjega
prorektorja v obsegu 0,20 FTE. Nerealizirana je ostala nadomestna zaposlitev vodje pravnega
sektorja, zato v letu 2011 ponovno planiramo novo zaposlitev za to delovno mesto. V letu 2011 vse 3
osebe s krajšim delovnim časom prenehajo koristiti pravico koriščenja starševskega dopusta. Tako se
planira, da bo na dan 31.12.2011 zaposlenih 34,2 FTE.
UP FHŠ
Na UP FHŠ se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih s 66,00 FTE na 68,20 FTE, kar
predstavlja 3,3 % rast glede na preteklo leto. Fakulteta posveča posebno pozornost kadrovskemu
načrtovanju pedagoškega kadra, ki se oblikuje v okviru oddelkov fakultete, znanstveno raziskovalnega
kadra v okviru IMŠ, kot tudi nepedagoškega kadra skladno z razvojem in dejavnostjo. V letu 2011 želi
fakulteta nadaljevati razvoj in zaposlovanje ustreznega, predvsem matičnega kadra za izvajanje
pedagoškega procesa, z namenom zagotavljanja kakovosti in napredka razvoja študijske dejavnosti.
UP FM
Na UP FM se v letu 2011 ne načrtuje povečanja zaposlenih in ostane 102,1 FTE. Zaradi izvedbe
določenih raziskovalnih projektov bodo v letu 2011 zaposleni 4 mladi raziskovalci. V letu 2011 bo UP
FM zaposlovala strokovne sodelavce izključno zaradi nadomeščanja odsotnosti sodelavk zaradi
porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka (zaposlovanje za določen čas oz. za čas
nadomeščanja odsotnosti) ter izvedla optimizacijo kadrovske strukture glede na spremenjen obseg
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Zaradi te aktivnosti bodo po potrebi prekinjene nekatere
pogodbe o zaposlitvah za visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce.
UP FAMNIT
Na UP FAMNIT se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih z 38,6 na 70,5 FTE, kar
predstavlja 82,6% rast glede na preteklo leto. V študijskem letu 2010/11 tako UP FAMNIT izvaja
skupaj osem dodiplomskih in pet podiplomskih študijskih programov (trije magistrski in dva doktorska),
pri čemer se bodo do zaključka študijskega leta 2010/11 le štirje dodiplomski in štirje podiplomski
programi izvajali v polnem obsegu. V študijskem letu 2011/12 fakulteta načrtuje razpis novega
magistrskega programa Matematika s finančnim inženiringom. Iz spodnje preglednice so razvidni novi
letniki študijskih programov, ki se bodo izvajali v letu 2011:
Študijski programi
Biodiverziteta
Sredozemsko kmetijstvo
Bioinformatika
Matematika v ekonomiji in financah
Biopsihologija
Aplikativna kineziologija 1. stopnja
Aplikativna kineziologija 2. stopnja
Matematika s finančnim inženiringom

2010/11 - novi letniki
3. let.
3. let.
2. let.
2. let.
1. let.
1. let.
1. let.
/

2011/12 - novi letniki
/
/
3. let.
3. let.
2. let.
2. let.
2. let.
1. let.

Študijska programa s področja Aplikativne kineziologije (dodiplomski in podiplomski magistrski) se
izvajata skladno z dogovori, sklenjeni med UP, UP FAMNIT in UP ZRS. Pedagoški kader, ki poučuje v
okviru navedenih študijskih programov, je zaposlen na UP ZRS (v okviru Inštituta za kineziološke
raziskave). V skupnem obsegu FTE znaša na dan 31.12.2010 delež za zaposlene na navedenih dveh
programih 1,95 FTE in za pogodbene 1,03 FTE, na dan 31.12.2011 pa 8,4 FTE za zaposlene in 6,6,
FTE za pogodbene (pri pogodbenih se 0,4 FTE nanaša na izvajanje doktorskega študijskega
programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija, ki bo prvič razpisan v študijskem letu 2011/12). S
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kadrovskim načrtom za leto 2011 so predvidene nove zaposlitve tudi pri nepedagoškem kadru (plačna
skupina J), ki se bodo izvedle v primeru, da bodo zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Pri delu
strokovnih služb je izpostavljena racionalizacija dela strokovno-administrativnih služb za dve članici
UP. UP FAMNIT in UP PINT se namreč tudi na tem področju povezujeta in svoje strokovne službe
oblikujeta po načelu skupnih strokovnih služb (tam, kjer se dejavnosti strokovnih služb prekrivajo, npr.
kadrovska, finančno-računovodska, raziskovanje), povezujeta pa se tudi na področju delovanja komisij
(skupna komisija za izvolitve v nazive KIN UP FAMNIT/UP PINT že deluje, načrtuje pa tudi
povezovanje pri delu Komisije za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo).
UP PEF
Na UP PEF se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih z 68,1 FTE na 82,2 FTE, kar
predstavlja 20,7% rast glede na preteklo leto. Gre za zaposlitev osmih novih nepedagoških delavcev
na sistemiziranih delovnih mestih, za vzpostavitev nivoja vodij služb, ki z izjemo ene vodje službe, ni
bil vzpostavljen. UP PEF je od študijskega leta 2003/2004, ko je imela 403 študentov, prešla na število
1.311 študentov v študijskem letu 2010/2011, in to število se bo še povečevalo (študijsko leto
2011/2012 – predvidoma 1.581 študentov. Z 11 letnikov, v katerih so se izvajali trije dodiplomski
študijski programi, je prešla na 32 različnih letnikov šestih študijskih programov vseh stopenj, ki se
izvajajo kot redni in izredni študij (brez študijskih programov za izpopolnjevanje izobrazbe) na sedežu
fakultete in na novo ustanovljenih dislociranih enotah.
Poleg navedenega je zaradi uvedbe novih študijskih programov vseh stopenj predvideno zaposlovanje
novega pedagoškega kadra. Tako je predvidena zaposlitev enajstih visokošolskih učiteljev, katerih
obremenitev znaša 6,5 FTE in štirih visokošolskih sodelavcev, katerih obremenitev znaša 2,00 FTE.
Večina navedenih zaposlitev bo realiziranih oktobra 2011, ob začetku novega študijskega leta
2011/2012. Predvideva se tudi povečano število FTE pri znanstvenih delavcih in raziskovalnih
sodelavcih in novo delovno mesto Mladi raziskovalec. Povečano število visokošolskih učiteljev in
sodelavcev ter povečano število delovnih ur na znanstveno raziskovalnem področju bi tako znašalo v
skupnem obsegu 2,7 FTE.
UP TURISTICA
Na UP FTŠ Turistica se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih z 82 FTE na 86,2 FTE, kar
predstavlja 5,1% rast glede na preteklo leto. Leto 2010 UP FTŠ Turistica zaključuje s 75 (matično)
zaposlenimi visokošolskimi učitelji, sodelavci, raziskovalci, strokovnimi in tehničnimi delavci. V
primerjavi z istim obdobjem lani, se je število zaposlenih povečalo za 6 (z 69 na 75). Strukturno je bilo
(na dan 31.12.2010) zaposlenih 43 visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in raziskovalcev
skupaj, 32 javnih uslužbencev pa je bilo zaposlenih na t.im. delovnih mestih plačne skupine J - v
strokovnih in tehniških službah. V letu 2010 je bilo 12 novih zaposlitev in 6 prenehanj delovnih
razmerij. Večina novih zaposlitev in pogodbenih sodelavcev se zato v letu 2011 veže na izvajanje 2.
letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem in z novim podiplomskim študijskih
programom 2. stopnje Dediščinski turizem v sodelovanju z UP Fakulteto za humanistične študije. Iz
istega razloga, ker gre za prvo izvedbo novih študijskih programov se v letu 2011 planirajo še dodatne
zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter pogodbenih sodelavcev. Predvideno je 0,5 FTE
zaposlitve raziskovalnega asistenta z doktoratom v plačni skupini H za delo na projektih, 6 novih
visokošolskih učiteljev, večina za krajši delovni čas in 6 visokošolskih sodelavcev.
UP VŠZI
Na UP VŠZI se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih z 42,8 FTE na 53,4 FTE, kar
predstavlja 24,8% rast glede na preteklo leto. Na UP VŠZI je na dan 31.12.2010 skupno zaposlenih
66 oseb. V plačnih skupinah B, D in H je zaposlenih 45 oseb, od tega je ena oseba dekanja, pet jih je
v plačni skupini H (od tega trije mladi raziskovalci). V plačni skupini D in H je 23 oseb zaposlenih za
krajši delovni čas – dopolnilno delo. V skupini J je zaposlenih skupaj s tajnikom šole 21 nepedagoških
delavcev.
Nove zaposlitve se načrtuje zaradi priprave in izvedbe novega študijskega programa Dietetika, 2.
stopnja, povečanega obsega dela na študijskem programu Zdravstvena nega in nadaljnjega razvoja
šole ter preoblikovanja šole v fakulteto. Poleg novih zaposlitev se za kakovostno in uspešno izvedbo
študijskih programov načrtuje tudi izvedba kliničnega in praktičnega usposabljanja, načrtuje povečanje
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števila učnih baz šole in vključevanje tudi novih mentoric v učnih zavodih, ki jih šola plačuje po
svojem ceniku.
Zaradi omenjenih načrtov za leto 2011, povečanega vpisa študentov in nerealizacije zaposlitve iz
plana 2010, so predvidene zaposlitve na spremljajočih delovnih mestih Štirje bodo v letu 2011 izvoljeni
v višji naziv (eden v docenta, trije v višjega predavatelja, pet samostojnih strokovnih delavcev za
zdravstvene vede bo izvoljenih v visokošolske učitelje – predavatelje, eden pa v visokošolskega
sodelavca - asistenta.
UP ZRS
Na UP ZRS se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih s 113,4 FTE na 134,4FTE, kar
predstavlja 19,4% rast glede na preteklo leto. Načrtuje se zaposlitev 34 novih sodelavcev, od tega 2
znanstvenih svetnikov, 2 višjih znanstvenih sodelavcev, 6 znanstvenih sodelavcev, 1 asistenta z
doktoratom, 4 raziskovalce, 8 mladih raziskovalcev, 1 višjega strokovno raziskovalnega sodelavca, 1
pomočnika tajnika, ki je bil planiran že v letu 2010 vendar nezaseden, 2 samostojih strokovnih
delavcev VII/2 (III), 2 samostojnih strokovnih delavcev VII/2 (I), 1 samostojnega strokovna delavca
VII/1. Poleg navedenih zaposlitev bodo v letu 2011 trije delavci zaposleni preko javnega razpisa
programa javnih del, v kolikor bomo izbrani kot izvajalci programa. Delo na UP ZRS je pretežno
projektno organizirano. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v letu 2011 – razpis v letu
2010 smo v okviru UP ZRS prijavili 36 raziskovalnih projektov, druga faza razpisa kot tudi rezultati,
bodo znani v prihodnjem letu. Skladno z rezultati razpisa bodo konkretizirane planirane zaposlitve,
kakor tudi dodatne zaposlitve, ki se bodo realizirale v primerih, ko z že obstoječimi kadri ne bo
mogoče izvesti nalog v okviru pridobljenih raziskovalnih projektov. Glede na to, da ni mogoče v naprej
predvideti kateri izmed prijavljenih projektov bodo odobreni, obstaja verjetnost, da bo prišlo do
odstopanj od načrta zaposlitev. Za študijski programa Aplikativna kineziologija se predvideva 3 nove
zaposlitve.
UP PINT
Na UP PINT se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih s 30,8 FTE na 42 FTE, kar
predstavlja 36,4% rast glede na preteklo leto. Predvidene so samo nove zaposlitve raziskovalnega
osebja v primeru, da bo inštitut pridobil nekatere načrtovane projekte, ki so trenutno v fazi ocenjevanja
ali pa so že dobljeni. V kolikor bodo pridobljena dodatna sredstva s trga, novi projekti oziroma
programi, bodo v skladu z razpoložljivimi sredstvi in na osnovi potreb izvršene posamezne zaposlitve
raziskovalcev. Predvidena je sprememba odstotka zaposlitve posameznih raziskovalcev na UP PINT
zaradi prehajanja na UP FAMNIT – sodelovanje raziskovalnega/pedagoškega dela. Raziskovalci
opravljajo raziskovalno delo na UP PINT, posamezniki pa sodelujejo tudi v pedagoškem procesu na
UP FAMNIT, saj teče med UP PINT in UP FAMNIT tesno sodelovanje pedagoškega/raziskovalnega
dela – medsebojna integracija le-tega.
UP ŠD
Na UP ŠD se v letu 2011 načrtuje povečanje števila zaposlenih s 5 FTE na 6 FTE, kar predstavlja
20% rast glede na preteklo leto. Število zaposlenih se bo povečalo zaradi skupnih nalog na UP in
prenosa dela z računovodskega servisa na zaposlenega. Morebitna dodatna zaposlitev se bo izvedla
v primeru, če bi UP ŠD pridobila dodatna ležišča v svojo last.
6.3 POJASNILO K TABELAM (Tabele so v prilogi)
Tabela: Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov – dodiplomskih študijskih
programov ter študijskih programov 2. in 3. stopnje
Manjše število študentov v dodiplomskih študijskih programih predvsem na izrednem študiju bo v letu
2011 povzročilo tudi manjše število izvajalcev, ki sodelujejo v pedagoškem procesu na podlagi
podjemne ali avtorske pogodbe. V študijskih programih druge stopnje se povečuje število pogodbenih
izvajalcev, na tretji stopnji pa se povečuje število pogodbenih na UP zaposlenih izvajalcev.
Skupna vrednost pogodbenih izvajalcev na dodiplomskih študijskih programih je v letu 2010 znašala
593.808,01€, od tega 351.989,00 po podjemnih pogodbah (posebni del, vrstica A1 4b,stolpec3), po
avtorskih podgodbah pa 241.819,01€, v letu 2011 pa se skupna vrednost pogodbenih izvajalcev na
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dodiplomskih študijskih programih načrtuje v višini 564.428,39€, od tega 270.489,00€ po podjemnih
pogodbah (posebni del, vrstica A1 4b,stolpec13)in 313.929,30 € po avtorskih pogodbah.
Tabela: Izvolitve v naziv v letu 2011
V letu 2011 se načrtuje večje število izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zaradi
novih študijskih programov na prvi in drugi stopnji ter večje število izvolitev v nazive raziskovalcev,
zaradi pridobitve novih projektov.
Tabela: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in
izpopolnjevali v letu 2011
Iz tabele je razvidno, da bo v letu 2011 pridobivalo formalno izobrazbo 29 oseb. Zmanjšanje števila
planiranega pridobivanja izobrazbe je posledica zaključenega formalnega izobraževanja. Število
strokovnih usposabljanj se bo zmanjšalo, medtem ko se bodo krajša usposabljanja in tečaji v
primerjavi z lanskim letom povečali. Večina izpopolnjevanja znanj bo na področju kakovosti, javnih
naročil, upravnega postopka, spremljanja nove zakonodaje in usposabljanja na področju varstva pri
delu in požarne varnosti.
Tabela: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter
laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2011
V letu 2011 se povečuje število oseb, ki se bodo izobraževale in izpopolnjevale. Razlog povečanja je
pedagoško-andragoška usposobljenost in usposobljenost za uporabo IKT visokošolskih učiteljev in
sodelavcev v pedagoškem in delavnem procesu. Kljub temu, da bo kar 128 visokošolskih učiteljev,
sodelavcev in raziskovalcev pridobivalo formalno izobrazbo je prevladujoči način strokovno
usposabljanje in krajše usposabljanje ter tečaji.
Tabela:Število registriranih raziskovalcev
Delež registriranih raziskovalcev glede na vse visokošolske učitelje, visokošolske sodelavce,
raziskovalce in strokovne sodelavce se v primerjavi z letom 2010, ko je bil 74 %, v letu 2011 povečuje
na 75%.
Tabela: Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev na
UP glede na obliko zaposlitve
Preglednica 1: Število visokošolskih učiteljev glede na obliko zaposlitve
V letu 2011 je predviden delež visokošolskih učiteljev, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje za
poln delovni čas 68,1% vseh zaposlenih visokošolskih učiteljev.
Preglednica 2: Število visokošolskih sodelavcev glede na obliko zaposlitve
V letu 2011 je predviden delež visokošolskih sodelavcev, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje za
poln delovni čas 50,6% od vseh zaposlenih visokošolskih sodelavcev.
Preglednica 3: Število raziskovalcev glede na obliko zaposlitve
V letu 2011 je predviden delež raziskovalcev, ki bodo imeli sklenjeno delovno razmerje za poln delovni
čas, 82,5% od vseh zaposlenih raziskovalcev.
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7

FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU in 127/06 – ZJTP in 14/07 - ZSPDPO), z Uredbo o
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Navodilom o pripravi finančnih
načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00)
in z navodili Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT).
Finančni načrt za leto 2011 je pripravljen na podlagi enakih ekonomskih izhodišč kot veljajo za
pripravo državnega proračuna, ob upoštevanju:
1. Kolektivne pogodbe za javni sektor z vsemi podpisanimi aneksi (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08,
3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 8/10 – odl. US, 31/10, 83/10 in 89/10),
2. Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (Uradni list RS, št 94/109) z dne
26.11.2010,
3. Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju za leti 2011 in 2012
(Uradni list RS, št. 89/10),
4. Proračunskega priročnika 2011-2012, Zvezek 1, str. I-3 in
5. Izhodišč in usmeritev za pripravo LPD UP in finančnega načrta za leto 2011 (v nadaljevanju
Izhodišča UP).
Na podlagi zgoraj navedenih podlag smo pri načrtovanju stroškov dela za leto 2011 upoštevali:
• da je potrebno sredstva za izplačilo stroškov dela načrtovati za 5 % nižje, kot bodo v letu
2010. Za leto 2012 pa je pri načrtovanju navedenih izdatkov potrebno zagotoviti oziroma
ohraniti nominalno enako višino sredstev kot v letu 2011. Za dosego cilja - 5 % znižanje mase
sredstev za stroške dela, morajo proračunski uporabniki, poleg upoštevanja ukrepov za
preprečevanje nadaljnje rasti, tudi v okviru svojega delovnega področja voditi restriktivno
kadrovsko politiko, določiti prioritete ter sprejeti ukrepe na podlagi zavez iz Slovenske izhodne
strategije. Upoštevaje navedeno ter ob resnem pristopu k optimizaciji procesov, racionalizaciji
in poenostavitvi postopkov ter racionalizaciji storitev (redefinicija standardov in normativov)
bodo morali uporabniki doseči ustrezno znižanje mase sredstev za stroške dela.
• izhodišča na podlagi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem
sektorju:
- Splošna uskladitev plač za leto 2011
Ne glede na 5. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in na
njegovi podlagi sprejetih predpisov oziroma kolektivnih pogodb, in ne glede na razliko med
dejansko in napovedano rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od decembra 2009
do decembra 2010, se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice s 1. 1. 2011 uskladi v
višini 25% stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v letu 2011,
predvidene v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize
in razvoj (december 2010–december 2011). Glede na načrtovano 2,2 odstotno inflacijo
december/december v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj smo pri načrtovanju
upoštevali povečanje vrednosti plačnih razredov za enajst mesecev za 0,55 %.
- Redna delovna uspešnost
Del plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem v letih 2011 in 2012 ne
pripada, zato se sredstev iz tega naslova ne načrtuje.
- Povečan obseg dela
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih
delovnih nalog lahko, v letu 2011 in 2012, uporabniki proračuna porabijo največ 60
odstotkov sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 8/10 odl. US, 13/10,
16/10 odl. US, 50/10 odl. US, 59/10 in 85/10) pri čemer je treba dodatno upoštevati tudi
omejitev delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za leto 2011 in 2012, ki
je vezana na posameznika.
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-

Sredstva za napredovanje
Upošteva se 1. točka dogovora o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov v javnem
sektorju za leti 2011 in 2012. Sredstev za napredovanje javnih uslužbencev se v letu 2011
ne načrtuje, izjema so napredovanja v naziv ali višji naziv, kjer je ta pogoj za zasedbo
delovnega mesta (Obrazložitev: Javni uslužbenci in funkcionarji, ki izpolnjujejo pogoje za
napredovanje v letu 2011, v letu 2011, ne napredujejo v višji plačni razred. Ne glede na
prejšnji stavek javni uslužbenci in funkcionarji, v letu 2011, pridobijo pravico do plače v
skladu s pridobljenim nazivom ali višjim nazivom, če je pridobitev naziva ali višjega naziva
pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega se javni uslužbenec premešča
oziroma za katerega sklepa pogodbo o zaposlitvi).
- Regres za letni dopust
V letu 2011 (in tudi 2012) se javnim uslužbencem izplača regres za letni dopust v višini
692,00 EUR.
- Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij
Tretja in četrta četrtina razlike za odpravo plačnih nesorazmerij se v letu 2011 ne
izplačata, tako da se teh stroškov v letu 2011 ne načrtuje.
• Povračila in nadomestila ter drugi osebni prejemki
Sredstva za povračila in nadomestila in drugi osebni prejemki se načrtujejo ob upoštevanju
števila upravičencev oz. v skladu z veljavnimi predpisi (npr. Kolektivna pogodba za javni
sektor).
Pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve pa smo upoštevali izhodišče da se načrtujejo po
dejanskih stroških, pri čemer se za enak obseg dejavnosti, kot je bila v letu 2010 načrtujejo v enaki
višini. Pri načrtovanju smo dolžni upoštevati varčevalne ukrepe UP.
Povečanje stroškov je mogoče zaradi odobrene širitve dejavnosti (npr. soglasje k razpisu za vpis,
odobreni projekti) ali povečanja kakovosti izvajanja študijske, raziskovalne oziroma umetniške
dejavnosti, če so za ta namen zagotovljena sredstva.
Finančni načrt za leto 2011 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
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7.1

SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Splošni del finančnega načrta je sestavljen iz naslednjih izkazov:
- Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Načrt računa finančnih terjatev in naložb,
- Načrt računa financiranja,

7.1.1

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

27.991.104

31.839.668

113,75%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ*

21.507.375

24.608.395

114,42%

2.228.262

4.996.867

224,25%

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

5.440.233

6.658.153

122,39%

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

1.043.496

573.120

54,92%

B.

SKUPAJ ODHODKI

29.636.786

40.084.657

135,29%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

17.276.260

18.692.267

108,20%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

7.371.755

7.581.762

102,85%

3.

Investicijski odhodki

3.953.323

13.285.632

336,06%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

1.035.448

524.996

50,70%

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-1.645.682

-8.244.989

501,01%

od tega za investicije
2.

*V predlogu nove Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov so
predvidena dodatna sredstva za izvedbo študijske dejavnosti UP v višini 1.295.730 EUR, od
tega 1.185.341 EUR za izvedbo novih letnikov 1. in 2. stopnje in 110.389 EUR iz naslova
uskladitve z rastjo BDP (0,9%). Ob upoštevanju navedenih dodatnih sredstev se prihodki iz
sredstev javnih financ za naveden znesek povečajo in s tem se v enakem znesku zniža tudi
presežek odhodkov nad prihodki. Indeks povečanja načrtovanih sredstev glede na prejeta
sredstva v letu 2010 znaša 120%.
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so ločeno prikazani
prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu.
Od načrtovanih 31.839.668 EUR skupnih prihodkov znašajo prihodki za izvajanje javne službe
31.266.548 EUR in prihodki, ki jih članice Univerze na Primorskem pridobivajo na trgu z opravljanjem
tržne dejavnosti 573.120 EUR.
V prihodkih iz javnih financ so načrtovana sredstva državnega proračuna v višini 23.135.632 EUR, od
tega je načrtovanih za tekočo porabo 18.138.765 EUR proračunskih sredstev in 4.996.867 EUR
proračunskih sredstev za investicije; drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so načrtovani
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v višini 6.658.153 EUR. Načrtovanih je še 52.852 EUR sredstev iz občinskih proračunov, 21.000
EUR sredstev javnih agencij in 1.398.911 EUR sredstev iz proračuna EU.
Načrtovanih je 40.084.657 EUR skupnih odhodkov, od tega znašajo odhodki za izvajanje javne službe
39.559.661 EUR in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 524.996 EUR.
Kljub temu, da je UO UP je sprejel varčevalni program za zniževanje stroškov in da so posamezne
članice v finančni načrt že vključile učinke sanacijskega programa in proračunska izhodišča glede
znižanja stroškov dela, načrtujemo porast izdatkov za plače za 8% in porast izdatkov za blago in
storitve za 3%.
Povečanje stroškov dela in izdatkov za blago in storitve je posledica povečanega obsega izvajanja
novih letnikov že obstoječih študijskih programov prve in druge stopnje, kar smo podrobneje pojasnili v
kadrovskem načrtu. Strukturo predvidenih prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz
prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka v prilogi.
Presežek odhodkov nad prihodki Univerze na Primorskem znaša 8.244.989 EUR in je posledica
načrtovanih odhodkov za investicije, zamika koledarskega leta med prejetimi in porabljenimi sredstvi
in primanjkljaja sredstev za izvajanje študijske dejavnosti.
Članice UP načrtujejo v letu 2011 poslovni izid po denarnem toku v višini, kot je razvidna iz naslednje
tabele:
Izkazan poslovni izid po denarnem toku v EUR

Članica
UP REKTORAT

-6.995.857
od tega iz investicij
Iz študijske dejavnosti

-6.995.857
0

UP FHŠ

-550.000

UP FM

-452.316

UP FAMNIT

-414.093

UP PEF

297.844

UP FTŠ

-306.135

UP VŠZI

204.090

UP ZRS

0

UP PINT
UP ŠD
SKUPAJ presežek odhodkov nad prihodki:

Viri primanjkljaja:
Zamik koledarskega leta med prejetimi in
porabljenimi sredstvi (prilivi v 2010)
Presežek odhodkov iz naslova investicij
Presežek odhodkov iz naslova izvajanja študijske
dejavnosti*
SKUPAJ presežek odhodkov nad prihodki:

0
-28. 522
-8.244.989

Znesek v EUR
-1.627.223
-5.397.166
-1.220.600
-8.244.989

*Glede na predlog nove Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov so
predvidena dodatna sredstva za izvedbo študijske dejavnosti UP v višini 1.295.730 EUR. Ob
upoštevanju navedenih dodatnih sredstev ne beležimo več presežka odhodkov nad prihodki iz
naslova izvajanja študijske dejavnosti na ravni UP, ampak presežek prihodkov v višini 75.130 EUR.

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.220.600 EUR je iz naslova izvajanja študijske
dejavnosti ter je posledica zamika v sprejetju Uredbe o financiranju visokošolskih zavodov. Finančni

Stran 279

načrt je sestavljen ob predpostavki, da bo UP prejela od MVZT sredstva za izvedbo študijske
dejavnosti v enaki višini kot v predhodnem letu in da ne bodo financirani novi študijski programi 1. in 2.
stopnje.
Za kritje primanjkljaja sredstev v višini 5.397.166 EUR za financiranje investicij, bo UP v letu 2011, v
skladu z navodilom MVZT, pridobila dolgoročni kredit (že odobreno poroštvo RS na podlagi Zakona o
poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve
prostorskih pogojev; Ur. l. RS št. 29, z dne 21.03.2006).
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POROČILA PO ČLANICAH
UP REKTORAT

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.697.297

7.384.869

199,74%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

3.220.670

6.546.534

203,27%

1.913.766

4.486.018

234,41%

448.627

819.335

182,63%

28.000

19.000

67,86%

4.828.197

14.380.726

297,85%

od tega za investicije
2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

SKUPAJ ODHODKI

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

990.000

1.202.087

121,42%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s
finančnimi odhodki

733.579

912.409

124,38%

3.

Investicijski odhodki

3.076.618

12.266.230

398,69%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

28.000

0

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-1.130.900

-6.995.857

618,61%

Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki za leto 2011 znaša 6.995.857 EUR in je iz naslova
investicij. UP je prejela v decembru 2010 proračunska sredstva za investicije, katerih porabo, v višini
1.564.539 EUR, načrtujemo v letu 2011.
Na podlagi Zakona o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje
razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. l. RS št. 29, z dne 21.03.2006), UP načrtuje najem
dolgoročnega kredita za sofinanciranje investicij v višini 5.216.400 EUR in po potrebi najetje
kratkoročnega premostitvenega kredita oz. kratkoročno interno zadolževanje v višini 180.766,00
EUR.
Povečanje stroškov na rektoratu je posledica rasti dejavnosti UP, s tem pa tudi povečanega obsega
dela. UP REKTORAT je pridobil dodatne vire za financiranje dveh zaposlenih (projekt Sigma in projekt
Karierni center). Skupni stroški UP so načrtovani v isti višini kot v finančnem načrtu za predhodno leto
in znašajo 1.529.932 EUR.

Stran 281

UP FHŠ

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt 2011

%

A. SKUPAJ PRIHODKI

2.749.570

2.156.630

78,44%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

2.574.793

1.738.895

67,54%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

172.901

416.235

240,74%

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

1.876

1.500

79,96%

B. SKUPAJ ODHODKI

2.749.570

2.706.630

98,44%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

2.133.752

2.132.902

99,96%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

613.942

572.228

93,21%

3.

Investicijski odhodki

0

0

-

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

1.876

1.500

79,96%

0

-550.000

od tega za investicije

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
C. PRIHODKOV NAD ODHODKI

Načrtovana rast vseh prihodkov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 je zmanjšana za 22%. Od tega
so načrtovani prihodki iz MVZT v primerjavi z letom 2010 zmanjšani za 44% , načrtovana rast
prihodkov od lokalnih skupnosti pa je v primerjavi z letom 2010 povečana za 5%. V letu 2011 na novo
načrtujemo prihodke iz državnega proračuna iz sredstev Evropske unije v višini 19.994 EUR. To
predstavlja 10% sofinanciranja odobrenih stroškov projektov čezmejnega sodelovanja: Heritage Live,
OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 in JezikLingua, program čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013. V primeru odobritve projektov Multi-Medija, OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013,
Bi&BioL in EDUKA, oba program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, in pričetka
izvajanja projektov v prvi polovici leta 2011, se bodo ti prihodki povečali.
Načrtovani prihodki za šolnine in vpisnine so se v primerjavi z letom 2010 povečali za 26%. Povišani
delež šolnin in vpisnin je zaradi novih podiplomskih programov 3. stopnje in posledično več vpisanih
študentov na plačljivih programih. Pa tudi zaradi povečanega obročnega plačevanja šolnin študentov,
kar pomeni, da šolnine za študijsko leto 2010/2011 ne plačajo v celoti ob vpisu, ampak plačujejo še v
letu 2011.
Načrtovana ostala sredstva iz proračuna Evropske unije so se v primerjavi z letom 2010 povečala za
indeks 1438,73%. Tako visok indeks je predvsem zaradi pridobljenih projektov v letu 2009 in 2010,
kjer pa je večina aktivnosti planirana v letu 2011. V letu 2011 bomo izvajali projekte Heritage Live, OP
IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013; JezikLingua, program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija
2007-2013; EUNoM, LLP Languages; Linguanet World Wide, LLP Languages; Marina, LLP Leonardo
da Vinci; Brigde, LLP Grundtvig; The Canadian-European Univon Conflict Analysis and Resolution
Program. V primeru odobritve projektov Multi-Medija, OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, kjer smo
vodilni partner, ter projektov Bi&BioL in EDUKA, oba Program čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013, se bodo tudi ti prihodki povečali.
Načrtovani prihodki iz trga so se v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 20%. Glavna tržna dejavnost
UP FHŠ je oddajanje prostorov v uporabo/najem. V letu 2011 bo večina prostorov zasedenih s
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predavanji in z oddajanjem predavalnic ostalim članicam UP, ki pa jim po dogovoru ne zaračunamo
tržne cene uporabnine/najema. Temu primerno so tudi prihodki nižji.
Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani v istem obsegu.
Pri plačah smo upoštevali izhodišča po Zakonu o interventnih ukrepih ter spremembi izhodišč o
načrtovanju splošne rast plač. Upoštevali smo povečanje vrednosti plačnih razredov za 0,55% za
enajst mesecev. Načrtovani odhodki za plače za izvajanje javne službe so v primerjavi s kadrovskim
načrtom zmanjšani za 21% oziroma
načrt odhodkov za plače po kadrovskem načrtu

2.133.752 EUR

načrt odhodkov po ukrepih

1.684.365 EUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zmanjšan obseg sredstev za stroške dela

449.387 EUR

Kljub racionalizacijskim ukrepom in neupoštevanju vseh predvidenih, vendar ne zagotovljenih
zaposlitev, so predvideni prihodki prenizki za zagotavljanje kvalitetne izvedbe študijskih programov.
Vzroki za manjše prihodke v primerjavi z odhodki so nižja primarna sredstva zaradi finančnega
primanjkljaja iz leta 2008 in manjše število študentov. Za UP FHŠ to pomeni, da ne bo mogoča
načrtovana izvedba študijskih programov, katere obseg je že tako skrčen do skrajne mere, in bosta
onemogočena izvedba in razvoj novih študijskih programov.
Načrtovani izdatki za blago in storitve so se v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 20%. Pri izdatkih
smo upoštevali maksimalne varčevalne ukrepe, vendar kljub temu višina teh stroškov ne zagotavlja
niti osnove za kvalitetno izvedbo študijskih programov, saj so se ti stroški morali prilagoditi sredstvom,
ki so bila s strani rektorata ponujena UP FHŠ za načrtovanje v skupnem znesku za letu 2011. Delno
kritje nekaterih osnovnih materialni stroškov predvidevamo iz sredstev mednarodnih projektov.
Pri izhodiščih za planiranje smo prav tako planirali oceno stroškov skupnih nalog v višini 84.904 EUR.
Za delež prispevka za skupne naloge smo zmanjšali vir sredstev MVZT v znesku 84.904 EUR.
Finančnih terjatev in naložb ne načrtujemo.
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UP FM

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

4.955.193

4.336.372

87,51%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

3.311.083

3.163.598

95,55%

od tega za investicije

34.067

35.380

103,85%

1.273.061

1.048.592

82,37%

371.049

124.182

33,47%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

SKUPAJ ODHODKI

5.558.107

4.788.688

86,16%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

3.495.034

3.164.828

90,55%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s
finančnimi odhodki

1.600.479

1.454.438

90,88%

3.

Investicijski odhodki

75.195

50.240

66,81%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

387.399

119.182

30,76%

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-602.914

-452.316

75,02%

Fakulteta je v finančnem načrtu za leto 2011 zajela vse prihodke in odhodke za izvajanje dejavnosti
javne službe in tržne dejavnosti, ki so predvideni v letu 2011. Skupni prihodki so načrtovani v višini
4.336.372 EUR in skupni odhodki v višini 4.788.688 EUR. Fakulteta je od prvotnega finančnega načrta
za leto 2011 za 151.257,00 EUR zmanjšala odhodke javne službe v skladu z navodili rektorata
»Popravek navodil in izhodišč za FN 2011« št. dokumenta 11-112-74/2011, prejetega dne 13. 1. 2011.
Načrtovani prihodki za izvajanje javne službe znašajo 4.212.190 EUR, od tega je proračunskih
sredstev iz sredstev državnega proračuna 3.079.769 EUR od tega je načrtovanih sredstev iz
državnega proračuna za tekočo porabo 3.044.389 EUR proračunskih sredstev in 35.380 EUR za
investicijo, namenjenih za raziskovalno dejavnost, sredstva za investicijo za študijsko dejavnost bo
načrtovala univerza za vse članice.
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 1.048.592 EUR, to so
neproračunska sredstva, ki jih fakulteta pridobiva na trgu.
Prihodki, ki jih fakulteta pridobiva na trgu z opravljanjem tržne dejavnosti, so načrtovani v višini
124.182 EUR.
V izkazu finančnega načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2011 je
načrtovanih 12% manj prihodkov v primerjavi z ocenjenim doseženim prihodkom v letu 2010.
Za pokritje odhodkov iz naslova plač, prispevkov na plače in materialnih stroškov ter investicijskih
odhodkov načrtujemo 4.669.506 EUR za izvajanja dejavnosti javne službe in 119.182 EUR za
opravljanje tržne dejavnosti, skupaj znašajo odhodki 4.788.688 EUR, kar pomeni, da je fakulteta v
finančnem načrtu znižala vse odhodke za 14% v primerjavi z oceno v letu 2010, plače in drugi izdatki
zaposlenih pa zaostajajo za oceno leta 2010 kar za 9%. Rast sredstev za plače iz naslova
napredovanja in sredstva za redno delovno uspešnost nismo načrtovali.
Po načelu denarnega toka fakulteta načrtuje, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije za izvajanje študijske dejavnosti zagotovilo 2.275.845 EUR (to je
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predvidoma 51% deleža vseh prihodkov), s katerimi ne bodo kriti odhodki iz naslova študijske
dejavnosti, ki znašajo skupaj 2.838.723 EUR, in znaša 57% delež v celotnih odhodkih.
Finančni primanjkljaj proračunskih sredstev za izvajanje dodiplomskega študijskega programa je
načrtovan v višini 562.878 EUR. Za manjkajoča sredstva za izvajanje rednega dodiplomskega
študijskega programa fakulteta pripravi sanacijski načrt, v katerem opredeli pokrivanje primanjkljaja
sredstev za izvajanje študijske dejavnosti.
Za raziskovalno dejavnost fakulteta načrtuje prihodke in odhodke v enakem znesku in so financirani iz
Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v višini 775.050 EUR in iz drugih ministrstev
in lokalnih skupnosti v višini 28.874 EUR.
Znesek neproračunskih sredstev v višini 852.083 EUR se nanaša na druga neproračunska sredstva
za izvajanje dejavnosti javne službe, to je iz sredstev za vpisne stroške in druge prispevke študentov
ter šolnine izrednega študija.
Iz izkaza računa financiranja je razvidno zmanjšanje sredstev na računu v višini 452.316 EUR, ki jih
bo fakulteta reševala v skladu s sprejetim sanacijskim programom.
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UP FAMNIT

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

1.931.884

2.327.572 120,48%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.914.173

2.217.550 115,85%

5.800

10.500 181,03%

15.711

110.022 700,29%

od tega za investicije
2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

SKUPAJ ODHODKI

1.821.891

2.741.665 150,48%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

1.194.304

1.918.391 160,63%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

529.114

812.774 153,61%

3.

Investicijski odhodki

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

2.000

0

96.473

10.500

2.000

0

109.993

10,88%

-414.093 376,47%

V splošnem delu finančnega načrta za leto 2011 UP FAMNIT načrtuje skupno 2.327.572 EUR
prihodkov, kar predstavlja tudi vse prihodke za izvajanje javne službe.
Fakulteta v letu 2011 načrtuje višje prihodke glede na leto 2010 za 20,48%. Večino prihodkov za
izvajanje javne službe UP FAMNIT načrtuje iz sredstev javnih financ, in sicer v skupni višini 2.217.550
(kar predstavlja 95% vseh prihodkov). Od tega iz državnega proračuna v višini 2.187.850 EUR (s
strani MVZT 2.054.762 EUR in ARRS 133.098 EUR za tekočo porabo in 10.500 EUR s strani MVZT
za investicije in investicijsko vzdrževanje). Iz sredstev občinskih proračunov, javnih skladov in agencij
fakulteta načrtuje skupno prihodke v višini 29.700 EUR. Poleg sredstev iz državnega proračuna
fakulteta načrtuje tudi druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe v višini 110.022 EUR (kar
predstavlja 5 % vseh prihodkov), in sicer iz naslova šolnin za izvedbo izrednega študija na drugi in
tretji stopnji, prispevkov študentov ob vpisu in drugih prispevkov za študij na področju izobraževalne
dejavnosti.
Največji delež odhodkov za izvajanje javne službe fakulteta načrtuje za stroške plač in ostalih stroškov
v zvezi z delom, in sicer 70% (1.918.391 EUR). V letu 2011 se stroški dela glede na leto 2010
povečujejo za 61%. Povečanje stroškov plač in drugih izdatkov se nanaša predvsem na povečanje
stroškov plač, ki se nanašajo na izvajanja višjih letnikov že obstoječih študijskih programov v
študijskem letu 2010/11, ki se v letu 2011 prvič izvajajo (10 mesecev) in na nove zaposlitve novih
višjih letnikov, ki se bodo prvič pričeli izvajati v študijskem letu 2011/12 (2 meseca) na prvi in drugi
stopnji.
Fakulteta načrtuje, da se bodo stroški materiala in storitev v letu 2011 glede na leto 2010 povečali za
53% in predstavljajo 30% (812.774 EUR) vseh odhodkov za izvajanje javne službe fakultete.
Povečanje stroškov blaga in storitev fakulteta načrtuje predvsem zaradi povečanega obsega študijske
dejavnosti prve in druge stopnje. Investicijski odhodki znašajo 10.500 EUR. Strukturo predvidenih
prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz.
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UP FAMNIT v letu 2011 iz naslova tržne dejavnosti po načelu denarnega toka ne načrtuje prihodkov in
odhodkov.
V letu 2011 UP FAMNIT načrtuje v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki v višini 414.093 EUR. Fakulteta pričakuje, da bo z
uveljavitvijo nove Uredbe prejela več namenskih sredstev za izvedbo študijske dejavnosti na prvi in
drugi stopnji kot je načrtovano v izhodiščih UP za pripravo finančnega načrta za leto 2011 in s tem
pokrila celoten primanjkljaj sredstev. V nasprotnem primeru pa bo fakulteta sledila sanacijskemu
programu za leto 2011.
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UP PEF

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.264.750

3.333.575

102,11%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

2.041.364

1.939.991

95,03%

od tega za investicije

0

13.000 -

1.205.717

1.392.874

115,52%

17.669

710

4,02%

SKUPAJ ODHODKI

2.975.580

3.035.731

102,02%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

2.098.969

2.158.648

102,84%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

850.549

760.373

89,40%

3.

Investicijski odhodki

8.393

116.000

1382,10%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

17.669

710

4,02%

289.170

297.844

103,00%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
C. PRIHODKOV NAD ODHODKI

V splošnem delu finančnega načrta so zajeti vsi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe in tržne
dejavnosti, v višini 3.333.575 EUR katerih izvajanje načrtuje fakulteta v letu 2011. Načrtovan je
presežek prihodkov nad odhodki in sicer v višini 297.844 EUR, od tega je proračunskih sredstev iz
sredstev državnega proračuna 1.939.991 EUR. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so
načrtovani v višini 1.392.874 EUR, to so sredstva, ki jih fakulteta pridobiva iz storitev po ceniku
(izredni študij, evropski projekti, Cmepius, Erasmus, drugi viri npr. prejete obresti na vpogled in za
vezana sredstva.) Prihodki od prodaje storitev na trgu so predvideni v višini 710 EUR in bodo
predvidoma nastali od provizij prodaje z avtomata z napitki in prigrizki.
Kljub temu, da se bodo naši prihodki od MVZT iz študijske dejavnosti glede na preteklo leto 2010
znižali, se nam v oceni 2011 prihodki zvišajo za 2 odstotka, zaradi povečanja pričakovanih prihodkov
pridobljenih iz izrednega študija. K temu bo pripomoglo povečano število študentov izrednega študija
glede na preteklo leto 2010.
Odhodki so se v letu 2011 glede na leto 2010 povečali zaradi predvidene spremembe v sistemizaciji
delovnih mest na naši fakulteti, zaradi povečanja stroškov izvajanja posameznih
študijskih
programov. Z novim študijskim letom 2011/12 bomo uvedli nove študijske programe, ki so trenutno še
v zaključni fazi akreditacij. Stroški dela in storitev se bodo tudi zaradi tega povečali.
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UP FTŠ TURISTICA

Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

2.841.281

2.875.406

101,20%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

2.002.041

2.071.079

103,45%

0

22.100

-

750.405

732.928

97,67%

88.835

71.399

80,37%
100,94%

od tega za investicije
2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

SKUPAJ ODHODKI

3.151.964

3.181.541

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

2.094.969

2.349.800

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

872.951

656.674

75,22%

3.

Investicijski odhodki

104.094

114.350

109,85%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

79.950

60.717

75,94%

-310.683

-306.135

98,54%

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
C. PRIHODKOV NAD ODHODKI

112,16%

*Ocena realizacije 2010 temelji na oceni plačanih prihodkov in odhodkov do 31.12.2010. Ker
evidentiranje poslovnih dogodkov za leto 2010 v času izdelave FN 2011 še ni zaključeno, obstaja
možnost sprememb.
Obrazložitev prihodkov
1. Prihodki iz sredstev javnih financ v višini 2.071.079 EUR se nanašajo na financiranje
• študijske dejavnosti v višini 1.891.303 EUR skladno z izhodišči Univerze na Primorskem.
Od navedenega zneska se 1.566.596 EUR nanaša na financiranje dodiplomskih rednih
programov ter 324.707 EUR na financiranje rednih programov druge stopnje. Načrtuje se
3-odstotno povečanje vira,
• raziskovalne in razvojne dejavnosti v višini 46.204 EUR iz vira ARRS in drugih ministrstev
ter 111.472 EUR iz drugih sredstev iz proračuna EU,
• investicij v višini 22.100 EUR.
2. Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 732.928 EUR vsebujejo šolnine za izredni
študij (572.337 EUR), druge prispevke za študij (48.184 EUR) in obštudijsko dejavnost
(21.075 EUR) ter predviden vir za delno financiranje načrtovanih investicij (81.568 EUR).
Načrtovano znižanje prihodkov v višini 2% v primerjavi z oceno realizacije 2010 je posledica
pričakovanega nadaljnjega upadanja vpisa na izredni študij ter posledično manj prihodkov in
likvidnih sredstev iz naslova šolnin izrednih študentov.
3. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 71.399 EUR, se nanašajo na tržno
dejavnost, predvsem na prihodke iz naslova organizacije seminarjev, izobraževanj in posvetov
ter konferenc s področja turizma, založniške in druge tržne dejavnosti.
Obrazložitev odhodkov
1. Odhodki iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov za socialno
varnost v višini 2.349.800 EUR so v primerjavi z oceno realizacije 2010 višji in so izven
usmeritev za izdelavo Finančnega načrta 2011. Vzroki:
• nove zaposlitve zaradi novih programov in letnikov,

Stran 289

• povečanje vrednosti osnovnih plač zaradi uskladitve z rastjo indeksa življenjskih
potrebščin,
• usmeritev UP za prenos izvedbe dela pedagoških delavcev na podlagi avtorskih in
podjemnih pogodb na pogodbe o zaposlitvi v postavke dopolnilnega dela in dodatne
tedenske pedagoške obveznosti.
2. Z namenom obvladovanja razpoložljivih virov in ocenjenega povečanja sredstev za plače je
načrtovano pomembno znižanje izdatkov za blago in storitve. Načrtujejo se v višini 656.674
EUR. Doseganje tega zneska je odvisno izključno od uspešnosti izvajanja vseh dopustnih
varčevalnih ukrepov.
3. Investicijski odhodki v višini 114.350 EUR zajemajo opremo v višini 90.750 EUR ter
investicijsko vzdrževanje v višini 23.600 EUR. Predvideni viri so MVZT za investicijsko
vzdrževanje (delno), presežek na tržni dejavnosti ter drugi viri. Realizacija načrta investicijskih
dejavnosti je odvisna od uspešnosti pridobitve drugih virov.
4. Za izvedbo tržnih dejavnosti je načrtovanih 60.717 EUR odhodkov. Načrtovani presežek je
namenjen delnemu financiranju investicij.
Obrazložitev presežka odhodkov nad prihodki
Načrtovani presežek odhodkov nad prihodki v višini 306.135 EUR je posledica nezadostnih
proračunskih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti. Kljub dejstvu, da se je v študijskem letu
2010/11 povečal vpis rednih študentov v prve letnike, da so se izvedli vpisi v nove letnike obstoječih
programov, da se je začel izvajati nov študijski program ter da se bodo v študijskem letu 2011/12 prav
tako izvajali novi letniki, v času priprave Finančnega načrta 2011 niso predvidena dodatna
proračunska sredstva.
Ob predpostavki, da FTŠ ne bo prejela dodatnih proračunskih virov za izvajanje novih programov in
letnikov, bo potrebno zunanje zadolževanje v višini ocenjenega presežka odhodkov nad prihodki.
Vir za navedeni presežek odhodkov nad prihodki ter posledica zadolževanja, ki se odraža v povečanju
sredstev na računu, sta prikazana v izkazu računa financiranja določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka, ki je sestavni del splošnega dela finančnega načrta.
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UP VŠZI
Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt 2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

2.510.409

2.623.042

104,49%

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.892.369

1.815.950

95,96%

od tega za investicije

0

5.500 -

618.040

795.977

0

11.115

SKUPAJ ODHODKI

2.306.319

2.418.952

104,88%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

1.272.199

1.425.523

112,05%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s
finančnimi odhodki

856.644

890.307

103,93%

3.

Investicijski odhodki

177.476

103.122

58,10%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

0

0

-

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

204.090

204.090

100,00%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

B.

128,79%

UP VŠZI v letu 2011 načrtuje 1.795.718,00 EUR prihodkov iz proračunskih virov. Od tega zneska je
1.230.298,00 EUR načrtovanih za študijsko dejavnost za dodiplomski študij, 240.560,00 € za
podiplomski študij, 137.551,00 EUR sredstev za razvoj 187.309,00 EUR za raziskovalno in razvojno
dejavnost ter 5.500,00 EUR prihodkov za investicijsko vzdrževanje.
V letu 2010 se načrtuje še 790.977,00 EUR sredstev za izvajanje rednega in izrednega študija iz
drugih virov, večinoma iz šolnin in vpisnin za izredni študij (dejanske šolnine v letu 2011 v višini
586.887,00 EUR ter presežek iz leta 2010 v višini 204.090,00 EUR). Načrtovana so sredstva iz
državnega proračuna iz proračuna EU v višini 13.732,00 EUR. Sredstva bodo porabljena namensko
za izvedbo projekta MNT ERA SURFUNCTI. Načrtujemo tudi prihodke s trga v višini 11.115,00 EUR –
plačilo kotizacij dveh načrtovanih posvetov v letu 2011. Načrtujemo tudi pridobitev donacij za izvedbo
posvetov v višini 5.000,00 EUR ter 1.000,00 € iz občinskih proračunov.
V primerjavi z oceno realizacije v letu 2010 se načrtuje v letu 2011 za 153.324,00 EUR več stroškov
dela. Pri izračunu so bila upoštevana izhodišča za pripravo finančnega načrta. Upoštevane so nove
zaposlitve, predstavljene v kadrovskem načrtu za leto 2011. Stroški dela so v primerjavi s predhodnim
letom povečani za indeks 111,87% oz. 113,22%. Do povečanja stroškov bo prišlo zaradi
napredovanja zaposlenih v skladu z izhodišči za pripravo kadrovskega in finančnega načrta. Izvolitve
v višji naziv na delovnih mestih plačne skupine D so potrebne zaradi kakovostnega razvoja in
preoblikovanje šole v Fakulteto za vede o zdravju. V letu 2011 so načrtovane tudi nove zaposlitve za
potrebe uvedbe novega drugostopenjskega študijskega programa Dietetika, na katerem bomo
zaposlovali pedagoški kader z ustrezno visokim habilitacijskim nazivom.
Na postavki za izdatke za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti so načrtovani izdatki v
primerjavi z letom 2010 povečani za 33.663,00 EUR (indeks 103,93%). Stroški so povišani na skupini
kontov 4029 (indeks 101,16%) zaradi povečanega števila izvedenih mentorskih ur pri kliničnem
usposabljanju študentov dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega. Študijsko leto
2010/2011 je zadnje leto prehoda na bolonjski študijski program in se določeni predmeti iz 3. letnika
po starem študijskem programu in 2. letnika bolonjskega študijskega programa podvajajo. Povečani
so tudi izdatki za prevozne stroške in storitve (indeks 129,69%) ter izdatki za službena potovanja
(indeks 130,72%) zaradi večje načrtovane udeležbe na tujih kongresih in konferencah.
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V letu 2011 so načrtovani investicijski odhodki za 103.122,00 EUR oz. za 307.212,00 EUR. V letu
2011 imamo namen porabiti presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v višini 204.090,00 EUR.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje bomo porabljali tekom leta smotrno po prioritetah ter po
finančnih zmožnostih.
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UP ZRS
Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt
2011

%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

4.911.772

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

3.856.967

4.051.371 105,04%

od tega za investicije

5.243.888 106,76%

185.836

206.074 110,89%
997.517 141,75%
195.000

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

703.715

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

351.090

B.

SKUPAJ ODHODKI

4.911.772

5.243.888 106,76%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

3.441.989

3.632.948 105,55%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

932.857

1.074.045 115,14%

3.

Investicijski odhodki

185.836

341.895 183,98%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

351.090

195.000

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

0

0

55,54%

55,54%

Načrtovana rast vseh prihodkov v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 je povečana za 7% oz.
indeksom 107%, od tega so načrtovani prihodki iz državnega proračuna za tekočo rabo na ravni
sredstev v letu 2010, načrtovani prihodki iz proračuna za investicije pa so se povečali za 11%, v
skladu z načrtom investicij – Obnova palače Baseggio. Na povečan obseg sredstev iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU z indeksom 1199,15 v primerjavi z letom 2010 je vplival potrjen
projekt SOS kohezijskega sklada, ter nacionalno sofinaciranje projektov Pasjad, Shared Culture in
Sigma 2.
Prav tako so se povečala načrtovana sredstva iz proračuna Evropske unije z indeksom 136,30 v
primerjavi z letom 2010 na potrjenih projektih Interreg Pasjad, Shared Culture in Sigma 2, zaradi
pridobitve projekta Children's voices, ter nadaljevanje projekta Vito, ter dveh evropskih projektov
Centra za sodelovanje z gospodarstvom, Enterprice Europe Network (EEN) in Eye Gimnasium 2.
Načrtovani prihodki na trgu pa so se v primerjavi z letom 2010 zmanjšali za 44%.
Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani v istem obsegu.
Pri plačah smo upoštevali izhodišča po Zakonu o interventnih ukrepih ter spremembi izhodišč o
načrtovanju splošne rasti plač. Upoštevali smo povečanje vrednosti plačnih razredov za 0,55% za
enajst mesecev. Načrtovani odhodki za plače za izvajanje javne službe so v primerjavi z letom 2010
povečani z indeksom 105,55. Na povečan obseg je vplival kadrovski načrt novih zaposlitev na
nacionalnih projektih ARRS, sprememb delovnih mest zaradi napredovanja raziskovalcev v višje
znanstveno-raziskovalne nazive, ter uvajanja novega kadra, tako raziskovalnega kot strokovnega, na
mednarodnih projektih v izvajanju.
Načrtovani izdatki za blago in storitve so se v primerjavi z letom 2010 povečali z indeksom 115,14%.
Na povečan indeks so vplivali načrtovani izdatki za izvedbo projektov, za katere so sklenjene pogodbe
o izvedbi le-teh.
Investicijski odhodki so načrtovani v višini 341.895 EUR oz. povečani z indeksom 180,99% v
primerjavi z letom 2010. Načrtovane so investicije v Obnovo palače Baseggio 193.305 EUR iz
Ministrstva RS za kulturo, 135.821 EUR iz sredstev proračuna EU. Investicijsko vzdrževanje v višini
10.500 EUR je načrtovano iz MVZT vzdrževanje oz. prenovo poslovnih prostorov v Kopru. Nakup
opreme za FFS monitoring smo načrtovali v višini 2.269 EUR.
Načrtovani odhodki iz trga so v primerjavi z letom 2010 manjši za 44%. Pri odhodkih smo načrtovali
del odhodkov za plače za projekte, ki se pokrivajo s tržno dejavnostjo. Pri izdatkih za blago in storitve
smo načrtovali poleg izdatkov za blago in storitve tudi izdatke za opremo majhnih vrednosti.
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UP PINT
Ocena
realizacije
2010
A.

SKUPAJ PRIHODKI

715.689

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

575.804
od tega za investicije

Finančni
načrt
2011

%

1.000.734 139,83%
814.660 141,48%

29.506

34.745 117,76%
146.074 226,95%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

64.365

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

75.520

B.

SKUPAJ ODHODKI

788.888

1.000.734 126,85%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

451.573

576.043 127,56%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

237.174

319.946 134,90%

3.

Investicijski odhodki

32.379

64.745 199,96%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

67.762

40.000

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-73.199

0

40.000

52,97%

59,03%

UP PINT ocenjuje, da bo v letu 2010 izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 73.199 EUR.
Presežek odhodkov je posledica zamika financiranja projektov financiranih predvsem iz ostalih
sredstev proračuna EU, sredstva za nastale stroške v letu 2010 bo UP PINT prejel v letu 2011. V
splošnem delu finančnega načrta za leto 2011 UP PINT načrtuje skupno 1.000.734 EUR prihodkov,
od tega za izvajanje javne službe prihodke v višini 960.734 EUR (kar predstavlja 96 % vseh
prihodkov) in 40.000 EUR (kar predstavlja 4 % vseh prihodkov) za izvajanje tržne dejavnosti. V letu
2011 UP PINT po načelu denarnega toka ne načrtuje presežka odhodkov nad prihodki.
Večino prihodkov za izvajanje javne službe UP PINT načrtuje iz sredstev javnih financ (85 %), in sicer
sredstva iz državnega proračuna s strani MVZT (119.648 EUR) in ARRS (466.286 EUR) in sicer za
tekočo porabo v skupni višini 585.934 EUR. Od tega za znašajo prihodki za investicije in investicijsko
vzdrževanje v višini 34.745 EUR (sredstva s strani ARRS in MVZT). Poleg sredstev iz državnega
proračuna fakulteta načrtuje tudi sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračun Evropske unije
in ostala sredstva in proračuna Evropske unije v skupni višini 374.800 EUR.
V skladu s povečanjem prihodkov se v letu 2011 povečujejo tudi odhodki. Največji delež odhodkov za
izvajanje javne službe predstavljajo stroški plač in ostali stroški v zvezi z delom in sicer 60 % (576.043
EUR). Stroški materiala in storitev so sorazmerni z obsegom obstoječe ter načrtovano povečane
raziskovalno razvojne dejavnosti in predstavljajo 33 % (319.946 EUR) vseh odhodkov za izvajanje
javne službe inštituta v letu 2011. Investicijski odhodki predstavljajo 7 %. Strukturo predvidenih
prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz.
UP PINT načrtuje povečanje prihodkov in odhodkov v letu 2011, glede na leto 2010, zaradi projektov,
ki so se pričeli izvajati šele v drugi polovici leta 2010 in se bodo v letu 2011 izvajali v večjem obsegu.
Stroški dela, blaga in storitev so načrtovani po dejanskih stroških in v skladu z že načrtovanimi stroški
odobrenih projektov v letu 2010, ki se izvajajo tudi v letu 2011. Prihodki in odhodki so načrtovani v
skladu s potrjenimi finančnimi načrti posameznih projektov. Sicer pa načrtuje UP PINT v letu 2011
zmanjšanje števila zaposlenih v plačni skupini J, in sicer za 3 %, kljub povečevanju raziskovalne
dejavnosti.
V finančnem načrtu niso upoštevani prihodki in odhodki za projekte, ki so še v postopku prijave. UP
PINT v letu 2011 iz naslova tržne dejavnosti po načelu denarnega toka ne načrtuje presežka
odhodkov nad prihodki.
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UP ŠD
Ocena
realizacije
2010

Finančni
načrt 2011

%

557.580

134,92%

A.

SKUPAJ PRIHODKI

413.259

1.

Prihodki iz sredstev javnih financ

118.111

248.767

210,62%

od tega za investicije

59.287

183.550

309,60%

198.599

105,81%

2.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

187.691

3.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

107.457

110.214

102,57%

B.

SKUPAJ ODHODKI

544.498

586.102

107,64%

1.

Odhodki za izvajanje javne službe iz naslova stroškov dela

103.471

131.097

126,70%

2.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe s finančnimi
odhodki

144.466

128.568

89,00%

3.

Investicijski odhodki

196.859

218.550

111,02%

4.

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

99.702

107.887

108,21%

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-131.239

-28.522

21,73%

V letu 2011 planiramo 35% več prihodkov kot v letu 2010. Takšno povečanje je posledica planiranega
investicijskega vzdrževanja za leto 2011, in sicer v višini 183.550€. Planirali smo tudi, da bomo dosegli
pri MVZT več sredstev za plačilo dela pisarne za ŠD, kot smo jih v letu 2010.
Tudi odhodke smo UP ŠD planirali za 7% več kot lani, in sicer:
- stroške storitev so za 12% večji kot lani, predvsem zaradi višjega zneska investicijskega
vzdrževanja, saj UP ŠD pričakujejo, da bodo dobili več sredstev; bistveno pa se zniža postavka za
računovodske storitve, saj bomo zaposlili delavko in prekinili pogodbo z zunanjim servisom,
- stroški dela se v finančnem načrtu za leto 2011 povečajo za 27% v primerjavi z letom 2010, saj se
je s porodniškega dopusta vrnila tajnik članice, ki je v letu 2010 delala samo 4 mesece, v letu
2011 pa bo strošek 12 njenih plač; na podlagi sklepa Kolegija dekanov in direktorjev UP z dne 14.
12. 2009 in predloga vodstva UP bomo UP ŠD zaposlili enega delavca, ki bo prevzel dela
računovodstva in druga potrebna dela ter ukinili zunanje storitve, in
- stroški materiala ostajajo na isti ravni kot v letu 2010.
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7.1.2

Načrt računa finančnih terjatev in naložb

V tem obrazcu Univerza na Primorskem prikazuje dana posojila in prejeta vračila danih posojil.
Univerza na Primorskem ni v letu 2010 odobravala posojil in tudi v letu 2011 ne namerava dajati
posojil. Ravno tako se v obeh letih niso spreminjala stanja naložb.

7.1.3

Načrt računa financiranja

V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov so prikazani najeti krediti in njihova vračila.
V letu 2010 UP ni najemala kreditov, ravno tako niso v plačilo zapadle obveznosti iz tega naslova. V
letu 2011 je načrtovano dodatno zadolževanje UP za potrebe sofinanciranja investicij v višini
5.397.166 EUR.
UP je leta 2007 najela v skladu z Zakonom o poroštvu RS za obveznosti UP iz naslova kreditov,
najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih pogojev (Ur. l. RS št.29, z dne
21.03.2006), dolgoročni kredit pri Banki Koper v višini 2.845.694 EUR, katerega glavnica se bo začela
odplačevati leta 2014.
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7.2

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Posebni del finančnega načrta je sestavljen iz naslednjih tabel:
»Finančni načrt Univerze na Primorskem 2011 Posebni del«,
»FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011 - UNIVERZITETNA KNJIŽNICA«
»Načrt nakupa opreme za leto 2011«
»Načrt investicij«
»Načrt investicijskega vzdrževanja«
»Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja« .
Obrazložitev posebnega dela finančnega načrta
Tabelo »Finančni načrt 2011, Posebni del« sestavljajo prihodki in odhodki za študijsko in obštudijsko
dejavnost, razvojne naloge, nacionalno pomembne naloge, raziskovalno in razvojno dejavnost,
knjižnično dejavnost, dejavnost študentskih domov, investicije in investicijsko vzdrževanje ter drugi
prihodki in odhodki javne službe, ki se primarno financira iz proračunskih sredstev.
Pri načrtovanju izdatkov smo upoštevali splošna ekonomska izhodišča zapisana na začetku tega
poglavja.
Ne glede na predvidene spremembe Uredbe pri oceni sredstev za študijsko dejavnost izhajamo iz
trenutno veljavnih predpisov ter predpostavk, in sicer:
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti Univerze na Primorskem
št. 0221-26/08 z dne 8.12.2008 (v nadaljevanju: Merila) se ne spremenijo, pri čemer vhodni
parametri iz uredbe za razdelitev sredstev znotraj UP ostanejo enaki kot v l. 2010,
- proračun za visoko šolstvo za l. 2011 se ne spremeni in sredstva za študijsko dejavnost in
plačna nesorazmerja ostanejo v višini iz leta 2010,
- sredstva UP za študijsko dejavnost ostanejo na ravni sredstev v l. 2010,
- število diplomantov na študijskih programih UP se bistveno ne spremeni glede na l. 2010,
- ni sredstev za korekcije.
Tako smo za razporejanje ocenjenih sredstev državnega proračuna s strani MVZT za študijsko
dejavnost po namenih za leto 2011, v skupni vrednosti 12.265.433 EUR, v skladu z Merili, sredstva za
študijsko dejavnost razporedili za namene in v višini, kot sledi:
- Neposredna sredstva članic za študijsko dejavnost, po študijskih programih 1. stopnje, so bila
načrtovana v skladu s podatki o številu vpisanih študentov v š.l. 2010/2011, ki jih je UP
posredovala MVZT, in ob predpostavki, da se število diplomantov v l. 2010 ni spremenilo.
Ocenjena normativna sredstva po članicah za leto 2011 znašajo 3.558.484 EUR.
- Osnovna sredstva članic so v skladu z 8. členom Meril izračunana ob upoštevanju faktorja x iz
4. odstavka 8. člena, ki je določen tako, da se pridobljena sredstva za študijsko dejavnost iz 3.
člena Meril izenačijo z vsoto razporejenih sredstev za študijsko dejavnost iz 4. člena Meril. Za
leto 2011 je x 0,5075, zato ocenjena osnovna sredstva članic UP v letu 2011 znašajo
4.574.572 EUR.
- Sredstva za univerzitetni šport so za leto 2010 načrtovana v višini 85.000,00 EUR.
- Za razvojna sredstva UP je v skladu z 12. členom Meril UP namenjen del pridobljenih
sredstev za študijsko dejavnost v višini 1.100.000 EUR za naslednje namene:
a) spodbujanja kakovosti, ugleda in razvojne perspektive UP;
b) spodbujanja razvoja novih študijskih programov in področij, ki so za UP posebnega
pomena;
c) druge namene, ki prispevajo k razvoju in uresničevanju strategije UP.
V LPD 2011 članice planirajo sredstva za razvoj kot da bi ostali kriteriji za razdelitev teh
sredstev enaki kot v letu 2010; upoštevaje, da se 10% sredstev razporedi v Sklad za razvoj
UP.
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7.2.1

Študijska dejavnosti po študijskih programih 2. stopnje se načrtuje v skladu z Merili glede na
število vpisanih študentov (brez upoštevanja študentov z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza
najmanj drugi stopnji) in študijsko skupino programa druge stopnje. UP sredstva v višini
2.054.250 EUR razporedi članicam glede na omenjene kriterije, pri čemer v skladu z 2.
odstavkom 16. člena Meril dejansko razporeditev sredstev zmanjša za delež pokrivanja
skupnih nalog UP.
Sredstva za plačna nesorazmerja so načrtovana glede na simulacijo in izhodišča MVZT in
MF v višini 236.029 EUR (samo prva in druga četrtina).
V navedenih zneskih niso upoštevana sredstva za delovanje rektorata UP po 36.členu Meril
UP, ki so načrtovana za leto 2011 v višini 742.099 EUR.

Finančni načrt Univerze na Primorksem 2011 Posebni del

Vsi načrtovani prihodki v tabeli znašajo 37.236.833 EUR, odhodki pa 40.084.657 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki znaša 2.847.823 EUR in ga beležimo pri dodiplomskem študiju, pri študijskih
programih druge stopnje, pri dejavnosti študentskih domov in pri investicijah.
Načrtovani prihodki MVZT za dodiplomski študij v višini 10.115.435 EUR in odhodki v višini
10.641.784 EUR so na večini članic izravnani. Negativno razliko v višini 526.349 izkazujeta UP FM
(416.816) in UP VŠZI (109.533 EUR). UP VŠZI bo izkazano negativno razliko pokrila iz drugih virov.
Načrtovani prihodki MVZT za študijske programe 2. stopnje znašajo 2.055.657 EUR, odhodki pa
2.110.110 EUR. Negativno razliko v višini 54.453 EUR izkazujeta UP FM (14.805 EUR) in UP VŠZI
(39.648 EUR). UP VŠZI bo izkazano negativno razliko pokrila iz drugih virov.
Do razlike med prihodki in odhodki MVZT v višini 17.707 EUR prihaja tudi pri dejavnosti študentskih
domov, vendar je ta razlika v celoti pokrita iz drugih virov.
Razlika med prihodki in odhodki v postavki obštudijska dejavnost znaša 16.708 EUR in je nastala
zaradi realizacije odhodkov po denarnem toku v letu 2011.
Načrtovani prihodki MVZT za investicije in investicijsko vzdrževanje znašajo 4.730.158 EUR,
načrtovani odhodki pa 6.357.380 EUR. Nastala razlika v višini 1.627.222 EUR je posledica prilivov
MVZT za investicije v decembru 2010, ki bodo porabljeni v letu 2011.

7.2.2

Finančni načrt za leto 2011 – Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem

V finančnem delu LPD 2011 za univerzitetno knjižnico navajamo oceno finančnih in kadrovskih
posledic ustanovitve nove članice Univerzitetne knjižnice UP (UK UP), ob predpostavki, da bo s
spremembo Odloka o ustanovitvi UP potrjena ustanovitev nove članice, ta pa bi nato lahko z
mesecem februarjem pričela z izvajanjem dejavnosti.
Osnova za specifikacijo finančnega dela LPD je ocena finančnih posledic ustanovitve UK UP iz dopisa
MVZT z dne 24.11.2010. Predlagana kadrovska sestava (2 zaposlena 50% in en zaposleni 100%) ter
višina sredstev za plače zaposlenih (59.795,92 EUR), opremo (14.312,21 EUR) in materialne stroške
poslovanja (8.400 EUR) predstavljajo zgolj 10% sredstev, ki smo jih na UP načrtovali v načrtih dela
UK UP. Skupni znesek odobrenih sredstev MVZT je 76.077 EUR, medtem ko je skupen znesek, ki ga
je za izvajanje dejavnosti članice UK UP predvidela univerza 771.868,23 EUR (od tega 443.335,23
EUR za plače, 131.310 EUR za opremo ter 197.223 EUR za materialne stroške). Podrobneje je
struktura finančnega načrta pojasnjena v besedilu LPD. Odobrena sredstva nikakor ne bodo
zadostovala za izvajanje tistih dejavnosti UK UP, ki so za univerzitetne knjižnice zakonsko predpisane
in prav tako ne omogočajo vzpostavitve nove članice univerze v skladu z internimi pravnimi akti.
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7.2.3

Načrt nakupa opreme za leto 2011

Navedeno opremo v tabeli načrt nakupa opreme članice UP in rektorat potrebujemo za svoje
delovanje in je njena nabava prikazana po virih sredstev in prioritetah. Opremo bomo v letu 2011
nabavili v skladu z zagotovljenimi sredstvi v višini 426.825 EUR. V finančnem načrtu za leto 2011 je
vseh izkazanih potreb za 718.308 EUR za izvajanje študijske dejavnosti in 35.000 EUR za delovanje
študentskih domov.

7.2.4

Načrt investicij

V letu 2011 načrtujemo nadaljevanje investicij:
−
v Univerzitetnem kampusu Livade – izgradnja študentih domov, objeta B in dokončanje
izgradnje in oprema objekta A,
−
v Univerzitetni kampusu Sonce – dokumentacija ter pričetek izgradnje študentih domov ter
objektov UP PEF, UP FM in UP FGO,
−
Objekt na ulici Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja – izdelava dokumentacije,
−
Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK – nadaljevanje prenove,
−
Rekonstrukcija objekta III. na Cankarjevi 5 v Kopru – izdelava dokumentacije,
−
Servitski samostan – izdelava dokumentacije.
V letu 2011 načrtujemo za nadaljevanje zgoraj navedenih investicij odhodke v višini 12.442.110 EUR
in za pripravo investicijske dokumentacije odhodke v višini 80.000 EUR. Iz proračuna RS – MVZT
bomo pridobili sredstva v višini 5.959.994 EUR v decembru 2010 in v letu 2011 za nadaljevanje
investicij v obeh kampusih (vključen tudi poračun sredstev MVZT v višini 1.099.924 EUR zaradi
rebalansa proračuna v letu 2010). S strani Ministrstva za kulturo se bo za izvedbo GOI posegov za
ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih in izvedbo konservatorskorestavratorskih posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih vsebin na kulturnih spomenikih za obnovo
Borilnice zagotovilo 193.305 EUR in s programa Shared Culture pa 135.821 EUR. Iz drugih virov
bomo pridobili 5.649.213 EUR, od tega načrtujemo pridobitev poroštvenega kredita v višini 5.397.166
EUR.

7.2.5

Načrt investicijskega vzdrževanja

V skladu z zagotovljenimi viri MVZT za investicijsko vzdrževanje visokih šol načrtujemo porabo
130.681 EUR. Od tega smo v decembru 2010 prejeli 34.152 EUR. Sredstva MVZT za investicijsko
vzdrževanje študentskih domov so načrtovana v višini 183.550 EUR.
Članice UP načrtujejo odhodke v višini 51.500 EUR iz lastnih sredstev za investicijsko vzdrževanje.
Preostale načrtovane aktivnosti iz naslova investicijskega vzdrževanja se izvedejo v primeru, da se
zagotovijo dodatna finančna sredstva.
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7.2.6

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
EU
Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU:
7. OP, Cmepius in drugi projekti
iz pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Delež
Razlika med prihodkov v Sestava
Sestava
prihodki in
odhodkih prihodkov odhodkov
odhodki
(indeks)
(indeks)
(indeks)
-2.855.151
92,78
98,46
100,26
-2.248.870
88,83
48,02
78,97
0
100,00
13,20
0,00
0
100,00
0,91
0,00
0
100,00
0,14
0,00

Prihodki
36.663.713
17.881.907
4.913.668
340.057
52.852

Odhodki
39.518.864
20.130.777
4.913.668
340.057
52.852

1.287.439

1.287.439

0

100,00

3,46

0,00

4.133.066

3.507.647

625.419

117,83

11,10

-21,96

1.853.364

1.843.364

10.000

100,54

4,98

-0,35

6.201.360
573.120
37.236.833

7.443.060
565.793
40.084.657

-1.241.700
7.327
-2.847.824

83,32
101,29
92,90

16,65
1,54
100,00

43,60
-0,26
100,00

Za leto 2011 načrtujemo, da bomo za izvajanje javne službe pridobili sredstva v višini 36.663.713
EUR in iz trga sredstva v višini 573.120 EUR. Skupaj znašajo prihodki UP 37.236.833 EUR. Od tega
znaša delež sredstev MVZT 48%.
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 39.518.864 EUR in iz trga v višini 565.793
EUR. Skupaj znašajo odhodki 40.084.657 EUR.
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8

PRILOGE

8.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
8.1.1

Načrt prihodkov in odhodkov UP po načelu denarnega toka

ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za AOP
3

REALIZACIJA 2009

OCENA REALIZACIJE
2010

FINANČNI NAČRT 2011

FN 2011 /
Ocena realizacije
2010

4

5

6

7=6/5

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)

401

31.062.348

27.991.104

31.839.668

113,75%

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)

402

30.031.216

26.947.608

31.266.548

116,03%

A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

403

24.396.325

21.507.375

24.608.395

114,42%

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

23.906.419

20.999.235

23.135.632

110,17%

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

18.740.407

18.770.973

18.138.765

96,63%

del 7400

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicijo

406

5.166.012

2.228.262

4.996.867

224,25%

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
(408+409)

407

35.171

39.350

52.852

134,31%

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

35.171

9.350

52.852

565,26%

del 7401

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

0

30.000

0

0,00%

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja
(411+412)

410

0

0

0

-

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja tekočo porabo

411

0

0

0

-

del 7402

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412

0

0

0

-

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij
(414+415+416+417)

413

301.408

34.000

21.000

61,76%

del 7403

Prejeta sredstva izjavnih skladov za tekočo porabo

414

300.773

34.000

21.000

61,76%

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

0

-

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

635

0

0

-

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

0

0

0

-

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

0

-

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije

419

153.327

434.790

1.398.911

321,74%

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421 do 430)

420

5.634.891

5.440.233

6.658.153

122,39%

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

421

5.105.485

3.978.988

4.133.066

103,87%

del 7102

Prejete obresti

422

13.818

3.362

2.525

75,10%

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki

423

0

0

0

-

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

125.950

366.081

775.670

211,88%

72

Kapitalski prihodki

425

0

0

0

-

730

Prejete donacije iz domačih virov

426

43.050

950

5.000

526,32%

731

Prejete donacije iz tujine

427

14.964

0

0

-

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

0

0

-

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

312.680

1.090.852

1.741.892

159,68%

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

430

18.944

0

0

-

del 740

741
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2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432 do 436)

431

1.031.132

1.043.496

573.120

54,92%

del 7130

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

987.065

1.014.054

541.905

53,44%

del 7102

Prejete obresti

433

14.511

12.000

3.000

25,00%

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

434

29.556

17.442

17.100

98,04%

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki

435

0

0

0

-

del 7141

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

436

0

0

11.115

-

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)

437

28.072.607

29.636.786

40.084.657

135,25%

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)

438

27.164.855

28.601.338

39.559.661

138,31%

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440 do 446)

439

13.112.360

14.992.353

16.201.348

108,06%

del 4000

Plače in dodatki

440

11.207.064

13.003.857

13.955.756

107,32%

del 4001

Regres za letni dopust

441

314.480

351.276

403.616

114,90%

del 4002

Povračila in nadomestila

442

944.573

1.142.463

1.309.909

114,66%

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

440.975

301.467

293.787

97,45%

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

55.003

75.989

55.209

72,65%

del 4005

Plače za delo nerezidenzov po pogodbi

445

0

0

0

-

del 4009

Drugi izdatki zaposlenim

446

150.265

117.301

183.071

156,07%

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448 do 452)

447

2.018.850

2.283.907

2.490.919

109,06%

del 4010

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

1.030.721

1.150.370

1.267.175

110,15%

del 4011

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

449

819.400

935.036

1.015.121

108,56%

del 4012

Prispevki za zaposlovanje

450

6.985

7.849

8.557

109,02%

del 4013

Prispevki za porodniško varstvo

451

11.985

12.879

13.872

107,71%

del 4015

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na
podlagi ZKDPZJU

452

149.759

177.773

186.194

104,74%

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe
(454 do 463)

453

7.969.673

7.365.208

7.560.812

102,66%

del 4020

Pisarniški in splošni material in storitve

454

2.038.544

1.855.793

1.848.146

99,59%

del 4021

Posebni material in storitve

455

496.043

520.792

525.271

100,86%

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

497.850

535.275

548.736

102,51%

del 4023

Prevozni stroški in storitve

457

78.628

103.620

109.851

106,01%

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

719.904

665.142

705.636

106,09%

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

236.138

355.475

346.736

97,54%

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

531.624

395.148

395.184

100,01%

del 4027

Kazni in odškodnine

461

0

15.350

350

2,28%

del 4028

Davek na izplačane plače

462

0

0

0

-

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

3.370.942

2.918.613

3.080.902

105,56%
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403

D. Plačila domačih obresti

464

60.172

6.547

20.950

319,99%

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

0

-

410

F. Subvencije

466

0

0

0

-

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

0

-

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

0

-

413

I. Drugi tekoči domači transferi

469

0

0

0

-

J. Investicijski odhodki
(371 do 480)

470

4.003.800

3.953.323

13.285.632

336,06%

4200

Nakup zgradb in prostorov

471

2.214.441

1.064

0

0,00%

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

34.282

0

20.000

-

4202

Nakup opreme

473

1.117.330

602.187

334.654

55,57%

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

8.186

41.726

19.950

47,81%

4204

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

303.213

2.187.641

8.925.098

407,98%

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

271.310

377.832

365.731

96,80%

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

0

-

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

15.497

17.078

23.187

135,77%

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor,
investicijski inženiring

479

39.541

725.795

3.597.012

495,60%

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

480

0

0

0

-

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA
TRGU
(482+483+484)

481

907.752

1.035.448

524.996

50,70%

del 400

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu

482

155.513

147.789

162.430

109,91%

del 401

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

483

23.399

20.059

21.912

109,24%

del 402

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu

484

728.840

867.600

340.654

39,26%

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)

485

2.851.305

0

0

-

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

486

0

1.645.682

8.244.989

501,01%
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Kazalec
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

Enota
javna služba
javna služba indeks
na trgu
na trgu indeks

REALIZACIJA 2009

OCENA REALIZACIJE
FINANČNI NAČRT 2011
2010
-1.653.730
-8.293.113
94,22
79,04
8.048
48.124
100,78
109,17

v EUR
indeks
v EUR
indeks

2.866.361
110,55
123.380
113,59

Delež prihodkov javne službe v vseh prihodkih
indeks
Delež prihodkov na trgu v vseh prihodkih
indeks
Razlika med prihodki državnega proračuna in odhodki
za izvajanje javne službe
v EUR

96,68
3,32

96,27
3,73

98,20
1,80

-3.258.436

-7.602.103

-16.424.029

Delež odhodkov javne službe v vseh odhodkih
Delež odhodkov na trgu v vseh odhodkih

indeks
indeks

96,77
3,23

96,51
3,49

98,69
1,31

% prispevkov za socialno varnost v plačah

indeks

15,97

15,74

16,11

Prihodki za investicije skupaj
Razlika med investicijskimi prihodki in investicijskimi
odhodki

EUR

5.166.012

2.258.262

4.996.867

EUR

1.162.212

-1.695.061

-8.288.765

474
63.357
57.310

533,2
50.539
53.641

599,1
52.189
66.032

31.922

32.401

31.201

7584

4751

4517

Število zaposlenih po delovnih urah iz izkaza prihodkov
in odhodkov - AOP 892 za 2009; za 2010 in 2011
ocena št. zaposlenih na dan 31.12. v % zaposlitve iz
programa dela
Prihodki za izvajanje javne službe na zaposlenega
EUR
Odhodki za izvajanje javne službe na zaposlenega
EUR
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek
na plače na zaposlenega
EUR
*Število vseh študentov brez absolventov
**Število vseh dodiplomskih študentov brez absolvenotv
Prihodki za izvajanje javne službe na študenta
Odhodki za izvajanje javne službe na študenta
Plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki in davek
na plače na študenta
Izdatki za blago in storitve JS na študenta

EUR
EUR

6864
3.960
3.582

3757
5.672
6.020

3512
6.922
8.758

EUR
EUR

1.995
1.051

3.636
1.550

4.138
1.674

Prejeta sredstva iz državnega proračuna na
dodiplomskega študenta brez absolventov

EUR

3.483

5.589

6.588
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8.1.2

Načrt računa finančnih terjatev in naložb UP
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8.1.3

Načrt računa financiranja UP
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8.2

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
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8.2.1

Finančni načrt Univerze na Primorskem 2011 Posebni del

OCENA
PROGRAMI / NAMENI

Zap. št.

FINANČNI

OCENA
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
REALIZACIJE

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

MVZT

1

2

AOP PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

3

4

401

404

27.991.104 15.140.361
29.636.786 16.756.861
-1.645.682 -1.616.500

AOP PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI ZA TEKOČO PORABO
SKUPAJ ODHODKI ZA TEKOČO PORABO
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA TEKOČO PORABO

405

25.542.148
25.683.463
-141.315

AOP PRIHODKI

SKUPAJ PRIHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
SKUPAJ ODHODKI ZA INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
SKUPAJ RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI ZA INVESTICIJE…

A

AI

Druga
ministrstva

5

6

7

8

404

404

407

419

5.322.768
5.261.361
61.407
405

13.181.715
13.732.348
-550.633
406

536.106
541.346
-5.240
405

5.086.457
5.025.050
61.407
406

2.448.956
1.958.646
3.953.323
3.024.513
-1.504.367 -1.065.867

Cenik storitev
Ostala
univerze:
Sredstva iz
sredstva iz
sredstva od
državnega
proračuna
prodaje blaga
proračuna iz
EU: 7. OP,
in storitev iz
sredstev
Cmepius in
naslova
proračuna EU
drugi projekti
izvajanja javne
iz pror. EU
službe

Občinski
proračunski
viri

39.350
47.665
-8.315
408

502.801
508.041
-5.240
406

9

421

318.187
370.217
-52.030
419

9.350
17.665
-8.315
409

3.978.988
3.474.535
504.453
421

318.187
370.217
-52.030
419

Drugi viri

Trg

10

11

429

410+413+418+42
2 DO 428+430

1.207.455
1.357.256
-149.801
1.205.982
1.314.655
-108.673

402.121
390.653
11.468
410+413+418+42
2 DO 428+430

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

MVZT

12

404.073
781.093
-377.020
410+413+418+42
2 DO 428+430

429

3.793.119
3.288.666
504.453

NAČRTOVANI
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV
PRIHODKI /

431

1.043.816
1.046.452
-2.636

13

14

401

404

37.236.833 17.881.907
40.084.656 20.130.777
-2.847.823 -2.248.870

431

405

1.042.416
1.036.168
6.248

421

429

236.311
236.311
0

33.305
33.305
0

30.000
30.000
0

0
0
0

185.869
185.869
0

1.473
42.601
-41.128

1.952
390.440
-388.488

1.400
10.284
-8.884

25.581.400
26.769.990
-1.188.590

431

Druga
ministrstva

15

16

17

404

404

407

4.913.668
4.913.668
0
405

13.151.749
13.773.397
-621.648
406

406

11.655.433
4.730.158
13.314.666
6.357.380
-1.659.233 -1.627.222

340.057
340.057
0
405

4.842.533
4.842.533
0

Cenik storitev
Ostala
univerze:
Sredstva iz
sredstva iz
sredstva od
državnega
proračuna
prodaje blaga
proračuna iz
EU: 7. OP,
in storitev iz
sredstev
Cmepius in
naslova
proračuna EU
drugi projekti
izvajanja javne
iz pror. EU
službe

Občinski
proračunski
viri

18

408

144.483
144.483
0
406

19

419

52.852
52.852
0

421

1.287.439
1.287.439
0
419

52.852
52.852
0
409

4.133.066
3.507.646
625.420
421

783.662
783.662
0

Trg

20

21

22

429

410+413+418+42
2 DO 428+430

431

1.853.364
1.843.364
10.000

6.201.360
7.443.060
-1.241.700
410+413+418+42
2 DO 428+430

429

3.932.444
3.292.164
640.280

Drugi viri

1.687.543
442.048
1.677.543
1.677.279
10.000 -1.235.231
410+413+418+42
2 DO 428+430

573.120
565.793
7.327
431

544.086
526.077
18.009

419

421

429

71.135
71.135
0

195.574
195.574
0

0
0
0

503.777
503.777
0

200.622
215.482
-14.860

165.821
165.821
0

5.759.312
5.765.781
-6.469

431

29.034
39.716
-10.682

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST + UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA

11.812.055
12.269.003
-456.948

10.942.708
11.402.474
-459.766

0
0
0

0
0
0

1.800
1.800
0

0
0
0

864.916
862.098
2.818

1.431
1.431
0

1.200
1.200
0

0
0
0

11.201.669
12.583.975
-1.382.306

10.200.435
10.736.784
-536.349

0
0
0

0
0
0

300
300
0

0
0
0

994.685
696.841
297.844

1.000
1.000
0

5.249
1.149.050
-1.143.801

0
0
0

ŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI
ŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI PRIHODKI
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI ODHODKI
DODIPLOMSKI REDNI PROGRAMI RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

15.823.506
15.875.341
-51.835
11.727.055
12.194.003
-466.948

12.140.792
12.697.080
-556.288
10.857.708
11.327.474
-469.766

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1.800
1.800
0
1.800
1.800
0

0
0
0
0
0
0

3.676.365
3.171.912
504.453
864.916
862.098
2.818

1.431
1.431
0
1.431
1.431
0

3.118
3.118
0
1.200
1.200
0

0
0
0
0
0
0

15.819.390
17.030.140
-1.210.750
11.116.669
12.488.975
-1.372.306

12.173.725
12.754.527
-580.802
10.115.435
10.641.784
-526.349

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

300
300
0
300
300
0

0
0
0
0
0
0

3.636.716
2.996.436
640.280
994.685
696.841
297.844

1.000
1.000
0
1.000
1.000
0

7.649
1.277.877
-1.270.228
5.249
1.149.050
-1.143.801

0
0
0
0
0
0

1
1a

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Plače

7.537.300
7.434.063

6.993.112
6.893.065

0
0

0
0

0
0

0
0

544.188
540.998

0
0

0
0

0
0

7.483.056
7.377.530

6.615.982
6.516.128

0
0

0
0

0
0

0
0

117.645
117.163

0
0

749.429
744.239

0
0

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače v decembru 10

6.937.888

6.419.880

0

0

0

0

518.008

0

0

0

6.793.980

5.996.470

0

0

0

0

85.036

0

712.474

0

1a2

Sredstva za redno napredovanje

1a3

Sredstva za nove zaposlitve

1a4

Sredstva za delovno uspešnost

1a5

Sredstva za sindikalne zaupnike

1a6

Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij

1b
2

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca

2a

Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Regresirana prehrana
Prevoz na delo in z dela
Regres za letni dopust
Odpravnine ob upokojitvi
Jubilejne nagrade
Drugo
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za opremo
Izdatki za blago in storitve za izvajanje študijske dejavnosti
Podjemne pogodbe za izvajanje študijske dejavnosti
Izdatki za delovanje Računalniškega centra UL:

3
3a
3b
3c
3č
3d
3e
4
5
4a
4b
4c
4c1
5c2
4č

Izdatki za blago in storitve Računalniškega centra UL
Oprema za Računalniški center UL

izdatki za Individualno raziskovalno delo - IRD:

4č1

Izdatki za blago in storitve IRD

5č2

Izdatki za opremo IRD

4e

Drugo skupaj:

4e1

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI

4e2
5e2

Drugi izdatki za blago in storitve: __________________________
Druga oprema:__________________________

27.495

0

0

0

0

2.523

0

0

0

18.465

18.393

0

0

0

0

72

0

0

0

50.311

44.928

0

0

0

0

5.383

0

0

0

221.878

199.178

0

0

0

0

1.404

0

21.296

0

255.391

30.018

240.307

0

0

0

0

15.084

0

0

0

281.411

240.291

0

0

0

0

30.651

0

10.469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160.455

160.455

0

0

0

0

0

0

0

0

61.796

61.796

0

0

0

0

0

0

0

0

103.237
1.196.017
1.196.017
952.496
211.660

100.047

0

0

0

0

3.190

0

0

0

0

0

0

0

482

0

5.190

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

87.138
87.138
50.569
6.891
11.862
16.298
0
112
15.406
180.203
0
154.409
17.082
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.431
0
1.431
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.200
0
1.200
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

105.526
1.192.194
1.192.194
1.084.776
233.640

99.854

1.108.879
1.108.879
901.927
204.769

1.053.355
1.053.355
899.786
210.090

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

18.873
18.873
106.848
7.209
62.618
9.805
0
2.324
24.892
453.475
0
447.669
4.451
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000
0
1.000
0
0

119.966
119.966
78.142
16.341
35.124
10.117
1.672
739
14.149
201.513
0
198.277
3.236
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

413.659

401.797

0

0

0

0

212.963
2.469
10.798
100.947
2.508.190
158.828
2.120.049
351.989
35.000
0
35.000
19.770
19.770
0
140.210
16.382
0

196.665
2.469
10.686
85.541
2.323.556
158.828
1.961.209
334.907
35.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.800
0
1.800
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

123.828

487.638

389.896

0

0

0

0

220.767
6.899
12.608
59.526
2.072.661
0
1.790.480
262.802
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
300
0
300
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

11.541

0

0

0

0

8.229

0

0

0

11.541

0

0

0

0

8.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139.727
15.899
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

483
483
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

240.689
8.571
15.671
98.567
2.728.949
0
2.437.726
270.489
0
0
0
10.229
10.229
0
10.505
10.505
0

123.828

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

0

0

0

0

1.229

0

0

9.000

0

0

0

0

1.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.379
10.379
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

126
126
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A II

1
2
3
4

IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE PRIHODKI
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE ODHODKI
IZREDNI PROGRAMI 1. in 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

A III

REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE PRIHODKI
REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE ODHODKI
REDNI PROGRAMI 2. STOPNJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

1
2
3
4
A IV

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. PRIHODKI
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. ODHODKI
PROGRAMI za STARE PODIPLOMSKE ST. in NOVO 3. ST. RAZLIKA MED PRIH. IN ODH.

1
2
3
4
B

BI

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST PRIHODKI
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ODHODKI
OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
UNIVERZITETNI ŠPORT PRIHODKI
UNIVERZITETNI ŠPORT ODHODKI
UNIVERZITETNI ŠPORT RAZLIKA

1
2
3
4
B II

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV PRIHODKI
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV ODHODKI
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV RAZLIKA

4a
4b
4c
4č
4d
C

Izdatki za blago in storitve za tekmovanje študentov in sodelovanje na natečajih
Izdatki za blago in storitve za ekskurzij ein strokovne oglede
Izdatki za blago in storitve za okrogle mize in predavanja
Izdatki za blago in storitve za raziskovalne naloge in publikacije
Drugi izdatki za blago in storitve:
RAZVOJNE NALOGE PRIHODKI
RAZVOJNE NALOGE ODHODKI
RAZVOJNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI

1
2
3
4

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

1.886.286
1.392.627
493.659

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.884.368
1.390.709
493.659

0
0
0

1.918
1.918
0

0
0
0

1.757.878
1.404.607
353.271

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.755.478
1.402.207
353.271

0
0
0

2.400
2.400
0

0
0
0

685.215
108.692
100.343
498.377

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

685.215
108.692
100.343
496.459

0
0
0
0

0
0
0
1.918

0
0
0
0

736.038
117.057
94.029
457.483

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

736.038
117.057
94.029
455.083

0
0
0
0

0
0
0
2.400

0
0
0
0

1.516.306
1.602.828
-86.522

1.195.296
1.281.818
-86.522

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

321.010
321.010
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.503.121
2.682.776
-179.655

2.055.657
2.110.110
-54.453

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

447.464
446.239
1.225

0
0
0

0
126.427
-126.427

0
0
0

729.075

121.090
19.295
40.201
140.424
606.071
598.095
7.976

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1.377.430

176.952
28.199
58.255
182.833
439.089
451.149
-12.060

0
0
0
0
0
0
0

75.061
11.971
7.285
32.110
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

29.801
4.566
25.591
538.137
21.075
21.075
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

131.297
21.123

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

38.833

0

0

0

0

0

262.529
112.783
129.491
-16.708
85.000
95.000
-10.000

2.633
91.708
108.416
-16.708
85.000
95.000
-10.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

131.297
21.123
38.833
259.896
21.075
21.075
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

20.650
3.252
1.098

20.650
3.252
1.098

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

70.000

70.000

0

0

0

0

27.783
34.491
-6.708

6.708
13.416
-6.708

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
21.075
21.075
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3.300
3.300
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
21.075
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
15.750
15.750
0

0
0
0
0
0
200
200
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
15.750

0
0
0
200

607.985

0

0

0

0

116.630

97.335

0

0

0

0

135.077
622.046
693.859
685.883
7.976

94.876
481.622
87.788
87.788
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

40.208
6.417

10.407
1.851

0
0

0
0

0
0

0
0

27.104

1.513

0

0

0

0

612.154
112.783
96.075
16.708
85.000
75.000
10.000

74.017
91.708
75.000
16.708
85.000
75.000
10.000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

20.650
3.252
1.098

20.650
3.252
1.098

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.125.417

0

0

0

0

219.214

179.044

0

0

0

0

220.073
866.059
441.722
453.782
-12.060

154.533
651.116
2.633
2.633
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

50.000

50.000

0

0

0

0

27.783
21.075
6.708

6.708
0
6.708

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
21.075
21.075
0

0
0
0
0
21.075
184.982
181.224
3.758

0
0
0
0
0
142.636
142.636
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
29.834
29.834
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
3.758
0
3.758

0
0
0
0
21.075
0
0
0

0
0
0
0
0
8.754
8.754
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

3.000
3.500
2.244
1.000
24.747
160.561
160.561
0

3.000
3.500
2.244
1.000
3.672
141.311
141.311
0

31.364
4.981

31.364
4.981

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

5.369

5.369

0

0

0

0

141.653

103.065

0

29.834

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
0

0
0

0

0
0
0
8.754

41.889
6.647

3.226

0
0
0
0

41.889
6.647

3.226

106.656

87.406

0

3.300

0

0
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Č

Č1
1
2
3
4
Č2
1
2
3
4
Č3
4
Č4
1
2
3
4
D

1
2
3
4
E

1
2
3
4
F

1
2
3
4
G

1
2
3
4
H

1
2
3
4

G

NACIONALNO POMEMBNE NALOGE PRIHODKI
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE ODHODKI
NACIONALNO POMEMBNE NALOGE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Visokošolska prijavno-informacijska služba

34.158
34.158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.158
0
0
0
34.158
8.124.815
8.216.521
-91.706
4.426.891
704.157
420.567
2.664.906
0
0
0
0
0
0
0
246.515
247.937
-1.422
77.782
14.414
11.275
144.466
558.155
575.262
-17.107
0
0
0
575.262
457.234
456.945
289
99.646
16.204
15.240
325.855

0
19.969

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7.921

0
6.268

0
0

0
0

727.786
727.786
0
478.020
75.453
80.392
93.921
0
0
0
0
0
0
0
58.824
69.877
-11.053
35.712
5.750
0
28.415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.086.457
5.025.050
61.407
3.476.039
553.508
313.321
682.182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

406.594
411.834
-5.240
217.006
34.826
6.584
153.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66.373
66.373
0
0
0
0
66.373
0
0
0
0
0
0
0

7.550
15.865
-8.315
6.664
1.066
585
7.550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

314.429
370.217
-55.788
76.389
12.129
3.647
278.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.500
1.500
0
0
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.258
86.258
0
0
0
0
86.258
0
0
0
0
0
0
0

963.037
1.071.710
-108.673
137.573
21.605
7.150
905.382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226.492
226.492
0
0
0
0
226.492
0
0
0
0
0
0
0

34.600
16.055
18.545
10.654
1.715
530
3.156
0
0
0
0
0
0
0
187.691
178.060
9.631
42.070
8.664
11.275
116.051
176.712
193.420
-16.708
0
0
0
193.420
0
0
0
0
0
0
0

582.862
576.504
6.358
24.546
3.855
8.358
539.745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.320
2.719
-399
0
0
0
2.719
457.234
456.945
289
99.646
16.204
15.240
325.855

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI
2.448.956
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI
3.794.495
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
-1.345.539

1.958.646
2.865.685
-907.039

236.311
236.311
0

33.305
33.305
0

30.000
30.000
0

0
0
0

185.869
185.869
0

1.473
42.601
-41.128

1.952
390.440
-388.488

1.400
10.284
-8.884

2.569.553

0
163.271
22.598
0
0

0
42.601
0
0
0

280.578
97.162
12.700
0
0

0
10.284
0
0
0

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

Skrb za slovenščino
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

Skrb za slovenščino - najemnine za tuje lektorje
Izdatki za blago in storitve

Skrb za slovenščino - poletne šole in seminarji
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST PRIHODKI
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ODHODKI
RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KJNIŽNICE JS PRIHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KJNIŽNICE JS ODHODKI
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KJNIŽNICE JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS PRIHODKI
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV JS ODHODKI
DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
DRUGO - DEJAVNOST JS PRIHODKI
DRUGO - DEJAVNOST JS ODHODKI
DRUGO - DEJAVNOST JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve
TRŽNA DEJAVNOST PRIHODKI
TRŽNA DEJAVNOST ODHODKI
TRŽNA DEJAVNOST RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Izdatki za blago in storitve

Investicije
Oprema
Investicijsko vzdrževanje
Priprava investicijske dokumentacije
Intervencijska sredstva

2.913.436
553.909
327.150
0
0

19.969
19.969
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7.921
7.921
0
0

6.268
6.268
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.969

0

0

0

0

7.921

6.268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33.305

30.000

0

4.280

236.311

0

0

0

291.852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48.110
48.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.110
1.696
273
239
45.902
8.127.082
8.127.082
0
4.603.053
730.037
435.768
2.358.224
82.508
82.508
0
42.869
6.804
10.123
22.712
261.056
259.665
1.391
99.555
17.942
13.600
128.568
674.527
657.819
16.708
0
0
0
657.819
292.623
274.614
18.009
91.437
14.008
15.177
153.992

24.000
24.000
0
0

0
0
0
0

200
200
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

11.861
11.861
0
0

12.049
12.049
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24.000

0

200

0

0

11.861

12.049

0

0

1.696

0

0

0

0

0

0

0

0

273

0

0

0

0

0

0

0

0

239
21.792

0
0

0
200

0
0

0
0

0
0

0
12.049

0
11.861

0
0

579.711
579.711
0
373.537
59.254
44.218
102.702
76.077
82.508
-6.431
42.869
6.804
10.123
22.712
65.217
82.924
-17.707
35.712
5.750
0
41.462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.842.533
4.842.533
0
3.308.353
524.220
319.759
690.201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

90.284
90.284
0
34.275
5.507
0
50.502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.699
50.699
0
0
0
0
50.699
0
0
0
0
0
0
0

44.152
44.152
0
3.276
527
340
40.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.400
8.400
0
0
0
0
8.400
0
0
0
0
0
0
0

783.662
783.662
0
256.469
40.628
20.170
466.395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

62.334
62.334
0
0
0
0
62.334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.458
200.458
0
0
0
0
200.458
0
0
0
0
0
0
0

1.474.494
1.474.494
0
571.610
91.082
45.308
766.494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
190.000
10.000
0
0
0
190.000
0
0
0
0
0
0
0

9.764
9.764
0
5.690
915
0
3.159
6.431
0
6.431
0
0
0
0
195.839
176.741
19.098
63.843
12.192
13.600
87.106
203.855
197.147
6.708
0
0
0
197.147
0
0
0
0
0
0
0

240.148
240.148
0
49.843
7.904
5.973
176.428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.115
11.115
0
0
0
0
11.115
292.623
274.614
18.009
91.437
14.008
15.177
153.992

11.655.433
4.730.158
13.314.666
6.357.380
-1.659.233 -1.627.222

71.135
71.135
0

195.574
195.574
0

0
0
0

503.777
503.777
0

200.622
215.482
-14.860

165.821
165.821
0

5.759.312
5.765.781
-6.469

29.034
39.716
-10.682

12.442.110
426.825
365.731
80.000

5.959.994

0
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0
71.135

193.305
2.269

0

503.777

0

135.821

5.649.213

0

33.155

0

0

135.482

30.000

115.068

39.716

314.231

0

0

0

0

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000
30.000
0

0
0
0

1.500
0
0

0
0
0

8.2.2

Mesec

Konto
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Finančni načrt za leto 2011 – Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem

Povprečna
Število
plača na
zaposleni
zaposleneg
h
a
redni
a
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00

b=1/a
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76
€ 1.156,76

Skupaj
bruto
osebni
dohodki
413300
1
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.841,72
3.843,51
3.843,51
42.262,50

Drugo
Stroški (obrazloži
Osebni
Redni
Skupaj izdatki
tev se
za
prejemki materialni
za blago in
literatur doda k
skupaj
stroški
storitve
opombam
o
)
413300
413300
413300
413302 413300 413302
413302
8
9
11
12
13
10=6+…+9
14=11+12+13
350,00
0,00
350,00
700,00
750,75
700,00
700,00
795,87
700,00
700,00
762,03
700,00
1.730,00
700,00
2.503,31
700,00
700,00
784,59
700,00
700,00
773,31
700,00
700,00
626,67
700,00
700,00
773,31
700,00
700,00
762,03
700,00
700,00
829,71
700,00
762,03 1.050,00
1.050,00
1.730,00
0,00 10.123,61 8.400,00
0,00
0,00
8.400,00

Prispevki Davek na Skupaj Skupaj plače, Prehrana Prevoz
Regres
delodajalc izplačane prispevki prispevki in
med
na delo in za letni
a
plače
in davek
davek
delom
z dela
dopust
413301
413301
413301
2
3
4=2+3
0,00
0,00
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,52
618,81
618,81
618,81
618,81
6.804,26
0,00 6.804,26

5=1+4
0,00
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.460,24
4.462,32
4.462,32
49.066,76

413300
6

413300
7

214,32
259,44
225,60
236,88
248,16
236,88
90,24
236,88
225,60
293,28
225,60
2.492,88

536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
536,43
5.900,73

Jubilejne
nagrade
in drugo
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Oprema

4307
15

7.156,11

3.578,05
3.578,05
14.312,21

Skupaj
plače in
osebni
prejemki
413300
16=1+10
0,00
4.592,47
4.637,59
4.603,75
6.345,03
4.626,31
4.615,03
4.468,39
4.615,03
4.603,75
4.673,22
4.605,54
52.386,11

Sredstva za
Skupaj
premije
Skupaj
izdatki za kolektivnega
prispevki
Skupaj
SKUPAJ
blago in
dodatnega
in davek
storitve pokojninskeg
a zavarovanja
413301
413302
4133
vsi konti
17=4
18=14
19
20=16+17+18+1921=15+19
0,00
350,00
350,00
350,00
618,52
700,00
55,05
5.966,04 5.966,04
618,52
700,00
55,05
6.011,16 13.167,27
618,52
700,00
55,05
5.977,32 5.977,32
618,52
700,00
55,05
7.718,60 7.718,60
618,52
700,00
55,05
5.999,88 5.999,88
618,52
700,00
55,05
5.988,60 5.988,60
618,52
700,00
55,05
5.841,96 5.841,96
618,52
700,00
55,05
5.988,60 9.566,65
618,52
700,00
55,05
5.977,32 5.977,32
618,81
700,00
55,05
6.047,08 9.625,13
618,81 1.050,00
55,05
6.329,40 6.329,40
6.804,26 8.400,00
605,55
68.195,92 82.508,13

8.2.3

Načrt nakupa opreme za leto 2011
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8.2.4

Načrt investicij
Viri sredstev pri investicijah v letu 2011 (v EUR)

Projekt

ŠD Koper
Kampus Sonce

ŠD Univerzitetni
kampus Livade

NRP 3211-080010:
Univerzitetni
kampus Livade

NRP 3211-022415: Objekt
Drevored 1. maja
9, Izola –
nadomestna
gradnja
Palača Baseggio
v Kopru Borilnica, Center
beneške kulture
CBK –
rekonstrukcija *

NRP 3211-080012
Univerzitetni
kampus Sonce

Namen

Ocenjena
vrednost
investicije v
EUR

Projektna in
investicijska
dokumentacija,
gradbeno dovoljenje,
razpis za izbor
izvajalca GOI, JZP

Obdobje
investicije

MVZT

RS - poroštva

MVZT koncesije

ARRS, TIA,
JAPTI, JAK

Druga
ministrstva

Občinski
proračunski viri

Prejeta
sredstva iz
državnega
pror. iz
sredstev pror.
EU

Cenik storitev
univerze

7. OP, Cmepius
in drugi
projekti iz pror.
EU

Skupaj vrednost
investicije v
letu 2011

Trg

8.693.383

2010-2013

350.000

185.000

535.000

14.460.465

2010-2012

367.000

1.220.800

1.587.800

51.923.763

2009-2016

2.690.763

2.763.171

Izdelava projektne
dokumentacije,
pridobitev gradbenega
dovoljenja

1.249.783

2010-2012

0

50.000

Izvedba GOI del,
uporabno dovoljenje

1.663.160

2009-2013

0

60.484.505

2009-2013

2.552.231

1.430.242

5.959.994

5.649.213

2011

20.000

0

20.000

2010-2011

30.000

0

30.000

Priprava proj.
dokumentacije in
pridobitev GD za ŠD
145
Dokončanje GOI del,
uporabno dovoljenje,
nabava pohištvene in
tehnološke opreme za
objekt A, Projektna in
inestciska
dokumentacija,
gradbeno dovoljenje za
objekt B, izvedba GOI
del

Izdelava projektne in
investicijske
dokumentacije,
gradbeno dovoljenje,
razpis za izvajalca GOI
del, uvedba v delo in
izvedba zemeljskih del
in temeljenja za PeF,
FM in FGO

138.475.059

SKUPAJ

0

503.777

5.957.711

50.000

193.305

135.821

329.126

3.982.473

0

0

193.305

0

503.777

0

135.821

0

12.442.110

Investicijska in projektna dokumentacaija

Priprava
dokumentacije

Priprava in preverjanje
dokumentacije za
investicije izven
programa investicij
(Servitski samostan)

Investicijska
Cankarjeva 5,
dokumentacija,
Koper, 3. stavba projektna
rekonstrukcija
dokumentacija
investicijska
investicijska
dokumentacija
dokumentacija VŠZI
VŠZI
SKUPAJ

20.000

1.200.000

30.000
1.250.000

2011

30.000
50.000

0

0

0

0
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0

0

30.000

30.000
0

0

80.000

8.2.5
Š t.
p r io r .

Načrt investicijskega vzdrževanja
Za p .
št.

1
1

1
2

1

3

2

4

4

5

5

6

6

7

7

8

3

9

5

10

4

11

2

12

3

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1.

20

2.

21

3.

22

O p is in v r s t a d e l

in te r ve n c ijs k a ive s tic ijs k a vz d r ž e a ln a d e la ( S k la d )
o b n o va d o tr a ja n ih in s ta la c ij
V g r a d ite v o k n a v d e k a n a tu , k e r d e lo vn i p r o s to r n im a
o k e n in p o s le d ič n o n a r a vn e g a p r e z r a č e va n ja
P r e d e la va h id r o f o r ja z in s ta la c ijo p r e to č n e p u m p e z a
u r a vn a va n je tla k a p o ž a r n e vo d e v n o tr a n jih h id r a n tih
P r e d e la va s te k le n ih vr a t v d e k a n a tu iz va r n o s tn ih
r a z lo g o v - z a k le p a n je iz o b e h s tr a n i
P r o tis o n č n a z a š č ita » s ve tlo b n e g a ja š k a « in d r u g ih
p r o s to r o v v 4 . n a d s tr o p ju z a r a d i b o ljš e iz r a b e
e n e r g ije *
P r o tis o n č n a z a š č ita p r e h o d o v v k n již n ic o v 2 . in 3 .
N a d s tr o p ju z a r a d i b o ljš e iz r a b e e n e r g ije *
P r e d e la va d ve h vh o d o v v f a k u lte to . M o n ta ž a d o d a tn ih
d r s n ih vr a t . Z a r a d i r a c io n a ln e jš e iz r a b e e n e r g ije .
P r e p r e č e va n je iz g u b e to p le g a , o z ir o m a h la d n e g a
zr a ka .*
in ve s tic ijs k a vz d r ž e va ln a d e la z a u r e d ite v p is a r n e
k a d r o vs k e s lu ž b e , vo d je k n již n ic e in r e f e r a ta
U r e d ite v d o s to p a z a in va lid e ( V e lik a p r e d a va ln ic a ,
C a n k a r je va 5 )
Za m e n ja va p o lk e n v r a č u n a ln iš k i u č iln ic i*
S a n a c ija z id u z a r a d i vd o r a vla g e v k n již n ic i U P F M in
UP P E F*
To p lo tn a s a n a c ija ta l in z id u v r e f e r a tu z a š tu d e n ts k e
z a d e ve
z a m e n ja va d o tr a ja n ih r a d ia to r je v v I I . n a d s tr o p ju
p r iz id k a
M e n ja va ta ln ih o b lo g v o b s to je č ih p r e d a va ln ic a h
f a k u lte te ( s u k c e s ivn o iz va ja n je d o viš in e z a g o to vlje n ih
s r e d s te v)
Za m e n ja va r a d ia to r je v, o k e n in vr a t ( p r e d a va ln ic e ,
h o d n ik i) ( s u k c e s ivn o iz va ja n je d o viš in e z a g o to vlje n ih
s r e d s te v)
P r e u r e d ite v o b s to je č e g a s k la d iš č n e g a p r o s to r a v
p r e d a va ln ic e ( p o ve č a n je p r o s to r s k ih k a p a c ite t z a
iz va ja n je š tu d ijs k e d e ja vn o s ti f a k u lte te ) *
U r e d ite v o b s to je č e g a p o d s tr e š ja in p r id o b ite v n o vih
p r o s to r o v z a p o tr e b e k n již n ic e TE M E N A *
Za m e n ja va o b s to je č ih e le k tr o - in in te r n e tn ih vo d o v,
m e n ja va lu č i*
S a n a c ija o d to č n ih c e vi in o d to k o v v a tr iju f a k u lte te
o b n o vo
s is te m a
o g r e va n ja
v p r e d a va ln ic a h
in
k a b in e tih
Za m e n ja va p r e o s ta lih s ta r ih o k e n in z u n a n jih vr a t

O b d o b je

Č la n ic a

V ir i s r e d s t e v z a IV D n e p r e m ič n in in o p r e m e v le t u 2 0 1 1 ( v E U R )
P r e je t a
s r e d s t v a iz
C e n ik
A R R S , T IA , D r u g a
O b č in s k i
drž avnega
s t o r it e v
M V ZT
J A P T I, J A K m in is t r s t v a p r o r a č . v ir i p r o r . iz
u n iv e r z e
sredstev
pror. EU
5.139
5.500

2011
2011

sku paj
r e k to r a t

2011

UP FHŠ

7.000

2011

UP FHŠ

2.000

2011

UP FHŠ

900

2011

UP FHŠ

2011

UP FHŠ

2011

UP FHŠ

2011

UP FHŠ

7. O P,
C m e p iu s in
drugi
D r u g i v ir i
p r o je k t i iz
pror. EU

2.600

2011

UP FM

2011

UP FM

2011

UP FM

2011

UP FM

5.500

2011

UP FM

7.300

2011

U P F A M N IT

5.500

2011

U P F A M N IT

5.000

2011

U P F A M N IT

2011

U P F A M N IT

2011

U P F A M N IT

2011

UP P E F

4.500

0

2011

UP P E F

5.500

4 .5 0 0

2011

UP P E F

1 4.500
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4.

23

2

24

3

25

4

26

1

27

4.

28

3.

29

2.

30

1

31

5.

32

1

33

1

34

1

35

1

36

1

37

2

38

1

39

2

40

2

41

3

42

4

43

5
6

44
45

7

46

8

47

Sanacija in barvanje fasade v višini 3 m
Postavitev zaščitne ograje za zagotovitev varnosti
študentov pri vstopu iz glavne ceste v šolo in ograje,
ki bi ogradila šolsko dvorišče in bi s tem onemogočila
direkten dostop študentov na glavno cesto –
nadaljevanje z inv. deli
Ureditev podpornega zidu ob peš poti do šole, ter
postavitev ograje, ki bi preprečila padec študentov v
globino, ki je urejeno z lesenim dotrajanim podestom
Ureditev in asfaltiranje parkirišča ob šoli (cca 2.000
m2). Šola v bližini nima parkirišča, ki bi ga lahko
študentje ali zaposleni uporabljali*
Dograditev ventilov in pogonov na obstoječ sistem
regulacije
konvektorjev za
zmanjšanje
porabe
električne energije
Zamenjava tlakov v prostorih dekanata in amfiteatralni
predavalnici v 3. nadstropju
Optimizacija
prezračevanja
v
amfiteatralni
predavalnici
Ureditev dodatnega prostora v pritličju šole za
potrebe študentskega sveta
Izvedba GOI del za preureditev čitalnice v delovne
kabinete
Predelava prostora s pleskarskimi deli
zagotovitev varnosti uporabnikov prostorov na delu
stavbe s postavitvijo preklad in novimi tlaki dokončanje del
znižanje energetskih stroškov na delu stavbe z
vzpostavitvijo novih inštalacij in toplotno izolacijo dela
stavbe – dokončanje del *
zamenjava dotrajanih vhodnih vrat, delna sanacija
tlaka in ometov v pritličju prostorov za zagotovitev
varnosti uporabnikov prostorov (tudi študentov) in
znižanje energetskih stroškov*
priprava sanitarne tople vode za potrebe sanitarij
sanacija stene in instalacijska predelava napeljave
elektrike in drugih priključkov za postavitev pulta za
ureditev laboratorija
zamenjava notranjih vrat
Energetska
sanacija
postavitev
sončnih
sprejemnikov za pripravo sanitarne tople vode ŠD
portorož
Energetska sanacija ŠD Portorož in ŠD Koper izolacija v skladu z veljavnimi predpisi in energetsko
sprejemljiva priprava tople sanitarne vode
Sanacija - priprava ene sobe in kopalnice v ŠD
Portorož za ljudi s posebnimi potrebami.
Postavitev delilnikov porabljene toplote v ŠD Portorož
Vgradnja merilnikov porabljene električne energije v
ŠD Portorož
Postavitev delilnikov porabljene toplote v ŠD Koper
Sanacija varnostne ograje v ŠD Koper
Vgradnja merilnikov porabljene električne energije v
ŠD Koper
Hidroizolacija in toplotna izolacija ravne strehe v ŠD
Koper
SKUPAJ
Plačilo računov za IVD po pogodbi iz leta 2010
SKUPAJ

2011

UP PEF

2011

UP Turistica

2011

UP Turistica

0

80.000

2011

UP Turistica

0

100.000

2011

UP Turistica

2011

UP VŠZI

2011

UP VŠZI

2011

UP VŠZI

2011

UP VŠZI

2011

UP VŠZI

2011

UP ZRS

2011

UP ZRS

5.500

3.500

3.500

1.500

7.000

16.600

16.600

5.500

5.600

0

0

0

0

0

0

0

28.000

0

5.000

13.000

13.000

7.000

14.500

20.000

0

0

4.900

0

20.000

5.600

0

4.900

700

0

10.800

2011

UP ZRS

2011

UP PINT

500

500

2011

UP PINT

350

350

2011

UP PINT

1.140

1.140

2011

ŠDP

63.000

63.000

2011

ŠDP in
ŠDK

47.000

47.000

2011

ŠDP

9.500

9.500

2011

ŠDP

4.900

4.900

2011

ŠDK

10.500

10.500

2011
2011

ŠDK
ŠDK

3.500
7.500

3.500
7.500

2011

ŠDK

6.150

6.150

2011

ŠDK

31.500

31.500

280.079
34.152
314.231

0

0

0

0

0

0

51.500

0

0

0

0

0

0

0

51.500

0
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331.579
34.152
365.731

644.770

8.2.6

Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2011 po virih financiranja

Vir
Javna služba skupaj
MVZT
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
EU
Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe
Ostala sredstva iz proračuna EU:
7. OP, Cmepius in drugi projekti
iz pror. EU
Drugi viri
Trg
Skupaj

Oznaka
AOP za
prihodke

Delež
Razlika med prihodkov v Sestava
Sestava
prihodki in
odhodkih prihodkov odhodkov
odhodki
(indeks)
(indeks)
(indeks)
-2.855.151
92,78
98,46
100,26
-2.248.870
88,83
48,02
78,97
0
100,00
13,20
0,00
0
100,00
0,91
0,00
0
100,00
0,14
0,00

407

Prihodki
36.663.713
17.881.907
4.913.668
340.057
52.852

Odhodki
39.518.864
20.130.777
4.913.668
340.057
52.852

419

1.287.439

1.287.439

0

100,00

3,46

0,00

421

4.133.066

3.507.647

625.419

117,83

11,10

-21,96

429
422 DO
428+430

1.853.364

1.843.364

10.000

100,54

4,98

-0,35

6.201.360
573.120
37.236.833

7.443.060
565.793
40.084.657

-1.241.700
7.327
-2.847.824

83,32
101,29
92,90

16,65
1,54
100,00

43,60
-0,26
100,00

402
404
404
404

431
401
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8.2.7

Pregled prihodkov z trga

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)
Vir sredstev

Prihodki od gospodarskih
družb in samostojnih
podjetnikov (definicija ZGD)
Prihodki od jav nega sektorja
v Slov eniji
Prihodki od najemnin za
poslov ne in druge prostore
Prihodki od gospodarskih
družb iz tujine
Drugi prihodki iz
mednarodnih projektov
Drugo:
Skupaj:

Prihodki v EUR
Vrednost
Indeks

345.781

60,33

15.615

2,72

28.218

4,92

3.000

0,52

180.506
573.120

0
31,5
99,99
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8.2.8

Predvideni finančni načrt za leto 2011 za novi fakulteti (ni vključeno v finančni načrt UP)

Stran 319

9

POVZETEK LETNEGA PROGRAM DELA 2011 VŠD (pridružena članica)

Poslanstvo in vizija zavoda
Iz želje, da bi slovenskemu visokošolskemu prostoru ponudili moderen, evropsko primerljiv študij je
leta 2005 nastala Visoka šola za Dizajn v Ljubljani. Temeljni cilj našega visokošolskega strokovnega
študijskega programa je usposobiti oblikovalce s strokovnimi znanji, potrebnimi za pripravo inovativnih
dizajnerskih rešitev, ki bodo povečale možnosti prodora in razvoja slovenskega oblikovanja.
Danes šolo obiskuje 326 študentov (171 redno vpisanih, 109 izredno, 46 absolventov), ki se po
sistemu bolonjskega dodiplomskega študija izobražujejo na katedrah – smereh Notranje opremljanje,
Vizualne komunikacije ter Tekstilije in oblačila. Visoko šolo za dizajn sestavlja kolektiv akademsko in
praktično usposobljenih predavateljev (17 redno zaposlenih in 25 zunanjih pogodbenih sodelavcev).
Predvideni prihodki zavoda v letu 2011, se bodo predvidoma pokrili z odhodki in sicer v višini
1.543.000 eur.
Prostorski pogoji - Lokacije Visoke šole za dizajn (skupaj 1.728m2):
Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana 1.784,5m2
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana 250m2
Studio Dob, Ulica 7 avgusta 1A, 1233 Dob 150m2

Znanstveno-raziskovalne podlage
Razvojno raziskovalna dejavnost Visoke šole za dizajn je usmerjena v spremljanje svetovnih trendov
na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah. Raziskuje potrebe slovenskega
gospodarstva in obrti, razvija nove proizvode in blagovne znamke, znotraj ekspertnih
multidisciplinarnih timov iz vrst slovenskih in tujih strokovnjakov iz akademske in gospodarske sfere.
Njeni cilji je postati vodilna raziskovalna institucija za razvoj inovativnih izdelkov iz obnovljivih virov in
tako prispevati k konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob spodbujanju prehoda v nizkoogljično
družbo.
Vzporedno z izvajanjem študijskega programa, Visoka šola za dizajn, gradi in izvaja vse potrebne
atribute povezane s pedagoško-znanstvenimi dejavnostmi, ki vključujejo: znanstveno dokumentacijo,
znanstveno-raziskovalno delo, habilitiranje v visokošolske in znanstvene nazive visokošolskih učiteljev
ter mednarodno-znanstveno izmenjavo znanja.
Poseben poudarek bo na organiziranju razvojno raziskovalnega dela po principu »D'school« in sicer
znotraj razredov in laboratorjev, kjer bodo delovale skupine, sestavljene iz interdisciplinarnih in
multidisciplinarnih študentskih in mentorskih timov.
Raziskovalno razvojni dosežki, ki so podlaga za uspešno izvajanje podiplomskega magistrskega
študijskega programa, se objavljajo v domači in tuji periodiki, na pomembnih mednarodnih in domačih
kongresih, posvetovanjih ter razstavah.

Umetniška dejavnost
Umetniška dejavnost predstavlja sodelovanje na projektih z izrazitim umetniškim, izraznim in
konceptualnim pristopom pri katerem se dizajn uveljavlja kot družbeno angažirano področje delovanja
in izobraževanja. Zaradi svojega poslanstva, ki v srži prežema celoten pedagoški in študijski proces
na Visoki šoli za dizajn, je umetniško delovanje vključeno v vse predstavitve, razstave, raziskave,
publikacije in javno pojavnost.
V letu 2011 bomo predvidoma izpeljali naslednje dogodke:
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1. OBJAVA PROJEKTOV GIDE »MULTY LOCAL COMMUNITY« V LETNI PUBLIKACIJI
Z znanstvenimi prispevki avtorjev doc. Nade Matičič, mag. Jasne Kralj Pavlovec, dr. Nike Grabar, dr.
Steva Diskina in doc. Lenke Kavčič. Izid februar 2011

2. RAZSTAVA PROJEKTOV »TO EXHIBIT« V OKVIRU SKUPINE GIDE V MAGDEBURGU,
NEMČIJA
Zasnova razstave ob 100 letnici rojstva urbanista, arhitekta in oblikovalca Eda Mihevca
Zasnova razstave največjega slovenskega industrijskega oblikovalca Nika Kralj
3. OBLIKOVANJE PREDSTAVITVENIH BROŠUR POSAMEZNIH PROJEKTOV KATEDRE

4. OBLIKOVANJE MOBILNE PREDSTAVITVENE RAZSTAVE VŠD

5. VITRINA MAXI
6. DELAVNICE, VABLJENI PREDAVATELJI, MEDNARODNI WORKSHOPI
Interdisciplinarna delavnica študentov NO in TO pod mentorstvom doc. Lenke Kavčič, doc. Petre Bole,
doc. Ingrid Huljev: SHOW ME YOUR DREAM
Mednarodna delavnica »DEN« Oblikovanje prostora v prostoru; Organizatorja: Visoka šola za dizajn,
Slovenski etnografski Muzej, Ljubljana
Mednarodna delavnica » Creativity for Local Enterprises« v okviru skupine GIDE (Group for
International Design Education), Magdeburg, Nemčija, februar 2011
Mednarodna delavnica ob začetku akademskega leta 2011/12

7. MESEC OBLIKOVANJA: NEW ROLES, RULES AND RULERS
DOGODEK VŠD
DESIGN V MESTU
EXPO
ODER 180

8. SODELOVANJE Z GZS – ZDRUŽENJE ZA PAPIRNO IN PAPIRNO PREDELOVALNO
INDUSTRIJO

9. ZNANSTVENI SESTANEK A.L.I.C.E. 2011
Z namenom promocije in ozaveščanja pomena in vloge oblikovanja v razvoju trajnostne družbe in
oblikovanja kot interdisciplinarnega intelektualnega procesa, ki je usmerjen k uporabi in aplikaciji
znanstvenih in raziskovalnih rezultatov v končne produkte, je Visoka šola za dizajn iz Ljubljane v
okviru mednarodne znanstvene izmenjave in sodelovanja ustanovila 2010 Interdisciplinarno
mednarodno umetniško platformo A.L.I.C.E., ki bo imela novembra 2011 svojo drugo konferenco

10. IZDAJA ZBORNIKA POVZETKOV ZNANSTVENIH PRISPEVKOV NA MEDNARODNEM
SESTANKU A.L.I.C.E.
11. MEDNARODNA RAZSTAVA PROJEKTOV A.L.I.C.E.
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Predstavljeni projekti vseh treh kateder VŠD – NO, VK, TO in sodelujočih akademij v projektu
A.L.I.C.E.
12. POHIŠTVENI SEJEM AMBIENTA
13. SODELOVANJE NA PROJKETU CRADLE TO CRADLE NETWORK:
Inerreg IV projekt 10 evropskih regij, ki se bori za zmanjševanje porabe surovin, manjše
onesnaževanje in spodbujanje inovativnega in ekonomskega razvoja.
GLAVNA PODROČJA: vladna politika
Prostorsko načrtovanje in razvoj
Industrija
Gradbeništvo
OSNOVNI PRINCIPI IN IZHODIŠČA:
ODPADEK =HRANA
UPORABA SOLARNE ENERGIJE – vseh obnovljvih virov energije
SPOŠTOVANJE RAZLIČNOSTI – promocija in združevanje bioloških,
kulturnih in konceptualnih razlik

14. RAZSTAVA O NIKU KRALJU
15. RAZSTAVA O EDU MIHEVCU
16. RAZSTAVA ČAR LESA
17. DESIGN WEEK

18. SODELOVANJE NA AKTUALNIH MEDNARODNIH OBLIKOVALSKIH NATEČAJIH,
FORUMIH, PROMOCIJAH, RAZSTAVAH,…
19. OBLIKOVANJE IN PROIZVODNJA LASTNIH PRODUKTOV POD BLAGOVNO ZNAMKO
VŠD

20. IZDAJA SKRIPT IN UČBENIKOV ZA POSAMEZNE PREDMETE
Razstava projektov v študentski varni hiši SRCE, natečaj YOUNG-CREATIVE-CHEVROLET, prijava
za sodelovanje na projektih Evropske prestolnice kulture 2012 Maribor, natečaj in festival
MAGDALENA, predstavitev na Univerzi na Primorskem

Vizija
Visoka šola za dizajn na mednarodni rani razvija inovativno in raziskovalno kulturo in nove pristope
razmišljanja pri ustvarjanju novih smernic v oblikovanju. S hitrim odzivom na potrebe ter smernice
mednarodnih trgov, orientiranostjo na konkretne rezultate oblikovalskih rešitev, podajanju
multidisciplinarnih znaj ter z inovativno- kreativnim pristopom želi prispevati oz soustvarjati razvoj
oblikovanja med slovenskimi podjetji ter jih spodbujati, da bi uvajali nove, konkurenčne izdelke.
Področja razvoja:
1. Razvojno raziskovalno umetniška dejavnost:
•

Spremljanje svetovnih trendov na področju dizajna, znanosti o materialih in tehnologijah.
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•

Evidentiranje potreb slovenskega gospodarstva in obrti pri razvoju novih blagovnih znamk in
proizvodov.

•

Oblikovanje ekspertnih multidisciplinarnih timov iz vrst slovenskih in tujih strokovnjakov iz
akademske in gospodarske sfere.

•

Priprava idejnih študij in prototipov novi izdelkov z vidika estetike, funkcionlanosti, tehnološke
izvedljivosti, ekološke neoporečnosti in tržne zanimivosti.

•

Publiciranje izsledkov in primerov dobre prakse.

2. Izobraževanje
Osnovanje t.i. »trikotnikov znanja« je ena izmed prioritet razvoja Visoke šole za dizajn. Preko
raziskovalnih nalog in praktičnih del se tako študente usmerja v kreativno oblikovalsko okolje.
Posledično izobraževalni proces aktivno deluje in krepi vezi z gospodarstvom in raziskovalnimi
inštitucijami, kar dolgoročno zagotavlja mreže povezovanj med nosilci in porabniki znanja.
3. Svetovanje in storitve za gospodarstvo in obrt
•

Izvajanje učne prakse v industriji.

•

Prenos in integracija specialističnih strokovnih znaj s področja dizajna, materialov, tehnologij
in marketinga.

•

Sodelovanje pri raziskavah trga in spremljanju sodobnih svetovnih trendov.

•

Interdisciplinarno ekspertno svetovanje na področju razvoja novih izdelkov z vidika dizajna,
materialov, tehnologij in tržne privlačnosti.

•

Humanitarni projekti

Naši cilji
•

Povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva z ustvarjanjem dodane vrednosti v
oblikovanju in tehnološki izvedbi izdelkov.

•

Razvijati sisteme in koncepte in inovativne, izvirne ter tržno zanimive izdelke iz različnih
materialov v skladu z najnovejšimi svetovnimi trendi z visoko dodano tehnološko vrednostjo v
skladu s pomembnimi spremembami in trajnostnim razviojem.

•

Zadovoljiti razvojnim potrebam malih podjetij po oblikovanju unikatnih in maloserijskih
izdelkov, kot tudi velikim proizvodnim sistemom individualiziranih masovnih produktov za
specifičen segmente trga.

•

Uveljavljati domača oblikovalska imena in produkte ter intenzivnejše uvajanje blagovne
znamke »Created and Made in Slovenija«

•

Patenti in modeli-zaščita intelektualnih pravic

•

Plasirati naše znanje in inovacije v druge evropske države.

•

V sodelovanju z članicami Univerze na Primorskem pripravljati nove magistrske in doktorske
programe, iskati sinergije in povezave predvsem na področju humanistike, managementa in
turistike, ter implementacija idej v konkretne interdisciplinarne projekte za povečanje
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Programski cilj je nuditi študentom nadgradnjo dodiplomskega izobraževanja. Prvi korak je postavitev
in akreditacija 2. stopnje.
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Kaj je naša prednost?


Smo odprta šola brez postavljenih omejitev. Inovativne ideje, razumen načrt in dobro
načrtovano izvajanje so naša prednost, ki jo bomo izkoriščali v prihodnosti.



Odprtost navzven in sodelovanje z gospodarstvom, z industrijo. Interdisciplinarni projekti s
povezovanjem vseh smeri študija nas vodijo do celostnih rešitev predlaganih projektov.



Pedagoški delavci, ki vsak na svojem področju spremljamo aktualno stanje v naših strokah, ter
znanja inovativnih novosti vključujemo v pedagoški proces.



Prednost šole je pripravljenost vseh sodelujočih k samo-evalvaciji in realizaciji zadanih ciljev,
spodbujanje nadpovprečnih študentov z dodatnim angažiranjem in nalogami, ki oblikujejo
študente-presežke v oblikovanju.
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10 SEZNAM OKRAJŠAV
AK UP: AMERIŠKI KOTIČEK KOPER
ARRS: JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CEEPUS: CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CJMK UP: CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CRP: CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CRJM: CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CRPZ: CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CSG: CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CŠ UP: CENTER ZA ŠPORT UP
EEN: ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EHEA: EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
EILC: ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
ERA: EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
ERC: EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUA: EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FTE: FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
IBŠ: INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
IDS: INŠTITUT ZA DEDIŠČINO SREDOZEMLJA UP ZRS
IJŠ: INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
IKARUS: INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
ISHDŠ: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
ISKO: INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
IZŠ: INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KIN UP: KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KMMS UP: KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ NIT: KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
KOST UP: STATUTARNA KOMISIJA UP
KP UP: KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KSSK UP: KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KŠTZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KŠZ UP: KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KZRD UP: KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LLP: LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LPD: LETNI PROGRAM DELA
MF: MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MG: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MJU: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MKGP: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE
MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MOK: MESTNA OBČINA KOPER
MVZT: MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MZZ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
NFM: NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM
OBV: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
RCRP: REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
SZ UP: SVET ZAUPNIKOV UP
ŠOUP: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠS UP: ŠTUDENTSKI SVET UP
UO UP: UPRAVNI ODBOR UP
UIP: UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UP: UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAMNIT: FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE KOPER
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UP FHŠ: FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER
UP FM: FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER
UP FTŠ Turistica: FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE PORTOROŽ - Turistica
UP PEF: PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
UP PINT: PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE KOPER
UP ŠD: ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
UP VŠZI: VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA
UP ZRS: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER
ZSPDSLS: ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZVKD: ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZVIS 2006: ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
7. OP: 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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