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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA UNIVERZE ZA LETO 2013
Vpis: UP za študijsko leto 2013/2014 načrtuje 1625 razpisanih mest na dodiplomskem študiju, od tega
1310 mest na redne študiju in 315 mest na izrednem študiju. V primerjavi s študijskim letom
2012/2013 bo razpisanih 48 vpisnih mest manj, od tega na rednem študiju 53 mest manj, na izrednem
pa 5 mest več.
Na podiplomskem študiju UP za študijsko leto 2013/2014 načrtuje razpis 1536 (1390 magistrski 2.
stopnja (970 redni in 420 izredni) in 146 doktorski 3. stopnja) razpisanih mest. V primerjavi s študijskim
letom 2012/2013 bo razpisanih 70 mest več; na rednem študiju sicer 15 mest manj, a na izrednem
študiju 85 mest več.
Do pričetka prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v študijskem letu 2014/2015 načrtuje UP
vzpostavitev lastne visokošolske prijavno-informacijske službe (VPIS UP), ki bo delovala skladno s
smernicami sprememb prijavno-vpisnega postopka, prilagojenih njegovemu izvajanju preko eVŠ, za
kar trenutno na nacionalni ravni potekajo usklajevanja in priprave.
Razpisani študijski programi: UP bo v študijskem letu 2013/2014 razpisala 76 študijskih programov, od
tega na 1. stopnji 34, na magistrskem študiju 28 in na doktorskem študiju 14. Prvič bodo razpisani trije
magistrski študijski programi: Italijanistika in Razredni pouk, študijski program Biopsihologija pa bo
razpisan pogojno v primeru pravočasno podeljene akreditacije. Število mest na izrednem študiju se je
povečalo predvsem zaradi načrtovanega razpisa dveh programov tudi v angleškem jeziku
(Management in Turizem).
Pri načrtu razpisa doktorskih študijskih programov ni predvidenih večjih sprememb glede na preteklo
študijsko leto.
Razvoj študijskih programov: V letu 2013 so na članicah UP načrtovani naslednji programi:
- študijski programi za izpopolnjevanje: Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike (UP PEF);
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: eno- in dvopredmetni Angleški jezik in kultura (UP
FHŠ), Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica), Ergonomija (UP FENIKS članica v ustanavljanju);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Inoviranje in Transdisciplinarni študij politike (UP FM),
Biopsihologija (UP FAMNIT), Socialna pedagogika (UP PEF), Športna vzgoja in Kinezioterapija
(UP FENIKS članica v ustanavljanju).
V medsebojnem sodelovanju med članicami UP so načrtovani naslednji interdisciplinarni programi:
- študijski programi za izpopolnjevanje: Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja
italijanščine (UP PEF v sodelovanju z UP FHŠ);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Management v zdravstvu (UP FM in UP FVZ), Športna
vzgoja (UP FENIKS članica v ustanavljanju v sodelovanju z UP PEF).
Širitev študijskega področja: V letu 2013 širitev študijskih področij načrtujeta dve članici UP, in sicer:
UP FAMNIT (študijsko področje 31 – Družbene vede (psihologija) in UP PEF (študijsko področje 21 –
Umetnost).
Vseživljenjsko učenje in karierna orientacija: V letu 2013 je na področju ponudbe VŽU (programi za
izpopolnjevanje, deli študijskih programov, poletne šole, konference, tečaji itd.) predvideno povečanje
izvedenih vsebin za 48% glede na preteklo študijsko leto. Vključevanje študentov v sistem VŽU z
namenom pridobivanja dodatnih kompetenc je dolgoročna usmeritev univerze. S ciljem razvoja
kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami UP ter
intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem bo univerza v letu 2013 oblikovala Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2013/2014, ki bo vključeval dodatne aktivnosti in
zapise kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa. UP spodbuja študente,
predvsem dodiplomskih študijskih programov, da se vključijo v programe, ki jih ponuja vseživljenjsko
učenje na univerzi, saj preko le-teh pridobijo dodatne, komplementarne kompetence že v času študija,
in s tem večje možnosti pri prvi zaposlitvi. V okviru delovanja Univerzitetnega kariernega centra bodo
udeležencem predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP z namenom
pridobivanja dodatnih znanj in veščin. Slednje se bodo sistematično beležile v študentov kompetenčni
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija v obliki dodatka k že obstoječi prilogi k
diplomi.
Znanstveno-raziskovalno delo: Evalvacija izvajanja Strategije UP od 2009–2013 na področju
znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela kaže, da je UP v obdobju od 2009 do 2013 povečala
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obseg raziskovalnega dela. V letih 2009–2012 je bilo projektno financiranje stabilno, z izjemo leta
2011, ko UP beleži 25% porast števila vseh projektov glede na leto 2009, kar je zagotovilo
kontinuiranost financiranja tudi v letu 2012. Primerjava obsega projektnega in programskega
financiranja pokaže, da je UP v letih 2009–2012 uspela bistveno izboljšati razmerje v prid
stabilnejšemu financiranju raziskovalne dejavnosti, saj se je število raziskovalnih programov dvignilo
za skoraj 100% v letu 2009 glede na leto 2008. Kljub uspešnosti pa je dosedanji obseg programskega
financiranja še vedno najnižji med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami (v letu 2013 načrtujemo
prijavo 3 novih predlogov raziskovalnih programov). V zadnjih dveh letih beleži UP upad sredstev za
raziskovalno dejavnost; v okviru nacionalne sheme financiranja je to posledica restriktivnih ukrepov
Vlade RS zaradi učinkov finančne in gospodarske krize v Sloveniji. Precej uspešna pa je UP pri
pridobivanju mednarodnih projektov in že nekaj let zapored beleži porast (SLO-ITA, SLO-HR in IPA
Adriatic itd.)
Zaradi izteka navedenega programskega obdobja (2007–2013) se UP v letu 2013 z različnimi ukrepi
usmerja v strateško pridobivanje projektov tudi iz ostalih virov financiranja v okviru evropskih sredstev
(Horizon 2020, okvirni programi EU in drugi mednarodni projekti). V letu 2012 je bilo oddanih 89 prijav
na mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega dela. Glede na statistiko oddanih
prijav v letu 2013 pričakujemo pridobitev 20 novih projektov, ki so trenutno v evalvaciji. Z načrtovano
ustanovitvijo projektne pisarne na ravni UP v oktobru 2013, bo eden od temeljnih ciljev univerze tudi
usmerjenost v pridobivanje skupnih, interdisciplinarnih znanstveno-raziskovalnih projektov.
Znanstvena produkcija in znanstvena odličnost: S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v
letu 2012 po podatkih WOS objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI, v revijah z
visokim faktorjem vpliva (podatki zajeti na dan 5. 7. 2013). Trend rasti objav je viden po posameznih
letih: v letu 2004 je bilo objavljenih 7 člankov, v 2005 – 27, v 2006 – 25, v 2007 – 63, v 2008 – 91, v
2009 – 133, v 2010 – 148 in v 2011 – 131 člankov, kar sovpada z razvojem univerze in zaposlovanjem
raziskovalcev. Za spodbujanje k objavam raziskovalcev zaposlenih na UP, s ciljem doseganja višje
znanstveno relevantne produkcije, v letu 2013 pripravljamo pravilnik o dodeljevanju sredstev za objave
v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI. Načrtujemo objavo vsaj 148 člankov v indeksiranih revijah
z visokim faktorjem vpliva.
Razvoj raziskovalne odličnosti temelji tudi na mladih, zato bomo v letu 2013 nadaljevali s
podeljevanjem podoktorskih pozicij na podlagi internega razpisa (v letu 2012 je bilo financiranih 6
podoktorskih pozicij). V letu 2013 se bo usposabljajo tudi 63 mladih raziskovalcev financiranih v okviru
ARRS.
Sodelovanje z gospodarstvom in okoljem: Raziskovalna uspešnost univerze na trgu je nizka. Sicer
uspešno sodelovanje nekaterih članic z gospodarstvom ne ustvarja zadostnega prenosa znanja z
visoko dodano vrednostjo v okolje (nizko število patentov, inovacij, projektov z gospodarstvom).
V letu 2012 je UP pripravila Strategijo sodelovanja z gospodarstvom do leta 2020, v letu 2013 je
načrtovan njen sprejem. Za leto 2013 smo vključeni kot partner v konzorcij za prenos tehnologij KTT,
katerega zastopnik je Inštitut Jožef Stefan. V okviru projekta bo UP intenzivneje pristopila k izvedbi
priprave, zavarovanja ter trženja intelektualne lastnine. V letu 2012 smo pričeli s ciklusom srečanj za
predstavnike gospodarstva z raziskovalci UP, s katerim bomo nadaljevali tudi v letu 2013 (v tem času
smo organizirali štiri srečanja, na katera smo povabili g. Igorja Rauterja, direktorja Brest-pohištvo
d.o.o. Cerknica, g. Marjana Batagelja, predsednika uprave Postojnska jama d.d. Postojna in direktorja
družbe Batagel & Co. Postojna, dr. Japca Jakopina, solastnika podjetja Seaway in g. Matjaža
Kanduča, direktorja podjetja Tomos d.o.o). Namen srečanj je na neformalen način, v obliki druženja,
članice UP med seboj bolj interdisciplinarno povezati, na drugi strani pa vzpostaviti bolj intenzivno
sodelovanje z gospodarstvom. Sicer je Univerza v letu 2012 izvajala 11 projektov z gospodarstvom in
27 projektov z drugimi uporabniki znanja. V letu 2013 načrtujemo porast sodelovanja z gospodarstvom
(32 projektov) in znižanje števila projektov z drugimi uporabniki znanja (15 projektov).
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje: V letu 2013 UP načrtuje številne aktivnosti za okrepitev
mednarodne vpetosti. Prvič bo organizirala mednarodni teden – »International Week of the University
of Primorska«, v okviru katerega bo gostila predstavnike (pedagoške in strokovne sodelavce)
partnerskih univerz. S ciljem pridobivanja večjega števila tujih študentov za študij (in ne le izmenjavo)
na UP, bo izdana publikacija v angleškem jeziku z vsemi potrebnimi informacijami za študij tujcev na
UP. Potrebno je okrepiti ponudbo predmetov in študijskih programov, ki se izvajajo v angleščini, saj
bomo le na tak način lahko povečali tako število vpisanih tujih študentov kot tujih študentov na
izmenjavi na UP. V študijskem letu 2011/12 je bilo na UP na mobilnosti (vključujoč udeležence
poletnih šol članic UP) 248 tujih študentov, v tujino pa je odšlo 96 študentov UP. Načrt za študijsko
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leto 2012/13 je, da pride na izmenjavo na UP vsaj toliko tujih študentov kot leto poprej in da gre na
izmenjavo 114 študentov UP. V študijskem letu 2012/13 načrtujemo, da se bo 91 visokošolskih
učiteljev in sodelavcev UP udeležilo izmenjave v tujini, izmenjave na UP pa 95 visokošolskih učiteljev.
Na ta način sledimo trendu rasti, saj se je v študijskem letu 2011/12 izmenjave v tujini udeležilo 79
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, na izmenjavo na UP pa je prišlo 83 tujih visokošolskih učiteljev.
Večje število udeležencev načrtujemo tudi na področju mobilnosti raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev in sicer v študijskem letu 2012/13 načrtujemo, da se bo 64 raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev UP udeležilo izmenjave v tujini, izmenjave na UP pa 53 tujih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev. V študijskem letu 2011/12 se je mobilnosti raziskovalcev in strokovnih sodelavcev v tujini
udeležilo 61 udeležencev, na UP pa tovrstno mobilnost opravilo 49 udeležencev.
V letu 2013 načrtujemo 25 mednarodnih znanstvenih konferenc ali znanstvenih sestankov. Posebno
pozornost posvečamo tudi privabljanju slovenskih znanstvenikov iz tujine, ki se vračajo v domovino,
cilj je pridobiti vsaj 3 nove raziskovalce. V letu 2013 bomo oddali 4 prijave za pridobitev tujih
raziskovalcev »incoming fellowships« v okviru Marie Curie Granta 7. Okvirnega programa.
Za nadaljnje omogočanje študentskih in drugih izmenjav ter vseh ostalih aktivnosti v programih
Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus bo potrebno v letu 2013 pridobiti novo Erasmus univerzitetno
listino. UP ima sklenjenih 56 meduniverzitetnih sporazumov o sodelovanju in 11 medfakultetnih
sporazumov o sodelovanju ter 248 Erasmus sporazumov. Največ sporazumov je sklenjenih z
institucijami iz sosednjih držav (Italije, Avstrije, Hrvaške), pa tudi s Češke, Poljske in Turčije.
Sodelovanje smo okrepili tudi z institucijami s Kitajske, iz ZDA in Avstralije. Za leto 2013 se načrtuje
porast števila sklenjenih splošnih sporazumov o sodelovanju za 3%. Poleg sklepanja novih
sporazumov o sodelovanju bo potrebno pozornost posvetiti izvajanju konkretnih oblik sodelovanja. V
letu 2013 se načrtuje enako število prijav projektov s področja izobraževanja na mednarodne razpise,
po možnosti v sodelovanju več članic UP. Na podlagi prejetih obvestil o odobrenih projektih bo UP v
letu 2013 sodelovala kot partner v petih mednarodnih projektih s področja študijske dejavnosti iz EU
več v primerjavi z lanskim letom (2012: 9, 2013:14).
Kakovost: V letu 2013 bo UP aktivnosti s področja zagotavljanja in spodbujanja kakovosti delovanja še
nadgradila, predvsem v smeri spremljanja kakovosti dejavnosti univerze in izvajanja ukrepov za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti (tudi v okviru projekta »Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti
delovanja UP«). Ena bistvenih nalog bo priprava Poslovnika kakovosti, ki bo vključeval vse pomembne
in potrebne aktivnosti za zagotavljanje in spodbujanje kakovosti vseh dejavnosti univerze (tako na
ravni univerze kot tudi njenih članic), predvsem zagotavljanje t.i. »zanke kakovosti«.
Prostorski razvoj: Glede na dane finančne možnosti Univerza na Primorskem postopoma uresničuje
zastavljene cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev kot jih za svoje delovanje imata Univerza v
Ljubljani in Univerza v Mariboru. UP je v preteklem letu sprejela Srednjeročni načrt investicij s katerim
je opredelila ključne investicijske projekte za obdobje od 2012 do 2016 s katerimi s bo reševala
prostorsko problematiko vezano na pomanjkanje prostorov za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter
pri zagotavljanju novih študentskih ležišč.
Kadrovska politika in zaposlovanje: Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z
letom 2011 zmanjšalo s 752 oseb na 723 oseb oziroma z 629,1 FTE na 604,22 FTE, na dan 31. 12.
2013 pa je planira povečanje na 770 oseb oziroma na 644,91 FTE. V to število so vštete tudi dalj časa
trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški ter starševski dopust, ki ne predstavljajo stroška dela. V letu
2013 je teh oseb kar 24,35 FTE. Tako bo na dan 31. 12. 2013 dejansko število oseb v FTE 620,56.
Nove zaposlitve se bodo izvedle, če bodo pridobljeni novi projekti in zagotovljena finančna sredstva .
Finančno poslovanje: Leto 2013 je v znamenju ukrepov vlade za finančno vzdržnost javnih financ in
tudi s tem povezanimi spremembami višine sredstev za dejavnost visokega šolstva.
Kljub rebalansu proračuna RS za leto 2013 in dodatnim sredstvom za študijsko dejavnost ter
doslednemu upoštevanju določil ZUJF in ZIPRS1314, UP nima dovolj sredstev za študijsko dejavnost.
Poleg tega strmo upada število izrednih študentov, kar vpliva na nižje prihodke od šolnin.
Na likvidnostno situacijo še dodatno vplivajo neredni prilivi in večmesečne zamude pri nakazilu
sredstev za EU projekte.
V teku je sprejem novih Meril za razporejanje javnih sredstev po članicah in s tem zagotovitev
zadostnih sredstev za nemoteno izvedbo akreditiranih študijskih programov po članicah.
Notranji nadzor in načrt integritete: Rektor UP bo na predlog Službe za notranji nadzor sprejel načrt
notranjega nadzora za leto 2013. Ključna naloga v letu 2013 je izvedba postopkov notranjih kontrol v
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skladu s priporočili delovnih skupin za posamezna poslovna področja ter posledično izvedba
korektivnih kot tudi preventivnih ukrepov. Zagotovili bomo upravljanje s tveganji na UP ter dosledno
izvajanje Načrta integritete, ki ga je UP sprejela v letu 2012
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor
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2. VIZIJA
2.1 VIZIJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vizija UP je:
- izvedba študijskih programov na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim povečanjem
vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;
- dosegati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih
doseči najvišjo svetovno raven;
- s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.

2.2 POVZETEK PROGRAMA REKTORJA O VIZIJI RAZVOJA UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
§1. Redefinicija identitete in poslanstva.
Potreben je premik k proaktivnemu delovanju v širšem okolju za notranjo učvrstitev univerze, s
čimer bo UP lahko uspešno razvijala svojo znanstveno domišljijo in kreativne potenciale.
§2. Prostor za mlade, ki so prihodnost sveta.
UP mora pri iskanju sprožilcev novih idej za razvoj paziti na ustrezno zastopanost in opolnomočenje
mladih ljudi.

§3. Tesnejša povezanost z gospodarstvom in okoljem nasploh.
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
(povezava z osnovnim in srednjim šolstvom, iskanje vezi z gospodarstvom, sodelovanje z lokalno
skupnostjo).
§4. Uravnotežena celota članic.
Urejeni medsebojni odnosi harmonično spetih članic so predpogoj za uspešno delovanje univerze.
Decentralizirana notranja struktura univerze bo omogočila njeno integracijo z racionalno uporabo
univerzitetne infrastrukture.
§5. Znanstvena odličnost.
Z dosledno internacionalizacijo izobraževanja in raziskovanja bo UP dosegla cilj postati znanstveno
prestižna univerza.
§6. Onkraj znanega usmerjena radovednost.
Mednarodno priznanim predavateljem in prepoznavni UP mora slediti korak pridobivanja
najperspektivnejših slovenskih in tujih študentov. Prodorna univerza mora vsebovati tudi neformalni
prostor preizkušanja najbolj nenavadnih znanstvenih idej in zamisli - imenujmo ga Svobodna
Katedra.
§7. Prostorska infrastruktura in staro mestno jedro v Kopru.
V današnjih kriznih časih je potrebno na novo premisliti smiselnost in časovno izvedljivost prostorskih
načrtov nadaljnjega razvoja univerze. Premišljena prostorska infrastruktura je pogoj za razvoj
uravnotežene in usrediščene univerze, ki zagotavlja ustvarjalni razvoj, delavnost in odzivnost,
notranjo ubranost, odličnost in mednarodno prepoznavnost.
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2.2 KLJUČNI KORAKI RAZVOJA UNIVERZE
Izobraževanje
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom ter tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu.
Razvoj usklajenega raziskovalnega in izobraževalnega dela bo povezoval UP s širšim družbenim
okoljem. Pomembno je povezovanje Univerze z osnovnim in srednjim šolstvom, ki mu lahko preko
skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov dodaja visokošolski pridih in obenem
zagotovi nenehni priliv bodočih študentov. Vpis tujih študentov bo povečan s promocijo študijskih
programov, sistematično rastjo kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela in z razvojem novih
interdisciplinarnih študijskih programov, ki bodo deloma ali v celoti izvajani v angleškem jeziku.
S spodbujanjem študentov, da si v okviru zunanje izbirnosti izberejo ne le sorodne, ampak tudi po
smeri zelo različne študijske predmete, bo študentom omogočen vpogled tudi v druga študijska
področja.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja, še posebej študent. Študente, posebno študente
podiplomskega študija, je potrebno vključevati v raziskovalno delo, ki naj bo strokovno in dosledno
mentorirano. Pri tem je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
Raziskovanje: temelj znanstvene odličnosti univerze in temelj kakovostnega pedagoškega dela
Univerza je inštitucija, katere poslanstvo ni samo podajanje znanja, temveč tudi iskanje in kreiranje
novega (kvalitetnega in relevantnega) znanja. S ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora
UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih
skozi zrelo akademsko tekmovalnost. Pri zasledovanju tega cilja je pomembno, da je univerza prostor
ljudi (raziskovalcev, predavateljev, študentov), ki imajo visoke cilje ter so pripravljeni za dosego teh
ciljev trdo delati, in da univerza vzpostavi svojevrstno partnerstvo z okoljem, ki mu pravzaprav služi
(lokalno okolje, vlada, lokalna in mednarodna industrija). Povezovanje med izobraževalnim in
raziskovalnim procesom pa seveda zagotavlja vključevanje raziskovalcev v študijski proces. Prav
zaradi tega je raziskovanje tudi temelj pedagoškega dela. Da bi UP še okrepila svojo raziskovalno
naravnanost, mora:
- preko pridobivanja mladih raziskovalcev ter zaposlovanja kvalitetnih (tujih, predvsem mladih)
raziskovalcev aktivno skrbeti za svoj raziskovalni podmladek;
- v svoje raziskovalno delo vključiti slovensko znanstveno diasporo;
- zagotoviti povečanje stabilnega deleža financiranja raziskovanja;
- aktivno sodelovati pri pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov;
- spodbujati mlajše raziskovalce, da si pridobijo raziskovalne izkušnje na najodličnejših
raziskovalnih inštitucijah v tujini (nekajmesečna vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v
tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav njihovih mentorjev s tujimi univerzami);
- povečati kvalitetno in relevantno znanstveno produkcijo (znanstveni članki, znanstvene
monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.) ter se preko le-te vzpostaviti kot globalno
referenčno vozlišče;
- prizadevati si, da na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih dosežemo najvišjo svetovno
raven.
Študijsko-raziskovalna dejavnost in okolje
UP mora, kot družbeno odgovorna institucija, doseči fluidno povezanost univerze in širšega okolja
z delovanjem v treh smereh. Prva smer je povezava s širšim okoljem preko pedagoške in raziskovalne
dejavnosti univerze. V tej smeri se je potrebno osredotočiti na osnovnošolsko in srednješolsko
populacijo. Preko skupnih inovativnih izobraževalnih in raziskovalnih pristopov lahko osnovnemu in
srednjemu šolstvu dodamo visokošolski pridih, sebi pa zagotovimo nenehni priliv bodočih študentov.
Raziskovanje jim je potrebno približati na njim jasen in privlačen način, preko poletnih šol, poljudnih in
strokovnih predavanj, itd. Druga smer je povezovanja univerze z gospodarstvom. Na področju
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univerzitetnega delovanja se dandanes v svetu največ sprememb dogaja prav na področju
sodelovanja med univerzo in industrijo. Če še nekaj desetletij nazaj industrija ni neposredno
sodelovala z univerzitetnimi raziskovalci, je danes stanje (vsaj ponekod) bistveno drugačno. Univerza
na Primorskem pri teh trendih ne sme zaostati, temveč jim mora z vso vnemo in z vsemi potenciali
slediti. Uspešnim primerom sodelovanja z industrijo iz lokalnega okolja (npr. z Luko Koper) je potrebno
smelo in drzno dodati uspešne primere sodelovanja z mednarodno industrijo. Sodelovanje z industrijo
mora preseči prevečkrat zgolj formalno aplikativne raziskovalne projekte in preiti na neformalni »Think
Tank« - skupno platformo rojevanja in udejanjanja idej, pobud ter rešitev, ki lahko vodijo h globalno
uspešni slovenski blagovni znamki. Tretja smer pa je sodelovanje z lokalno skupnostjo, za katero
mora biti univerza hitro odziven katalizator projektov pomembnih za njen razvoj.

Mednarodna dejavnost
Znanstvena odličnost se prepleta z vpetostjo univerze v mednarodne znanstvene, izobraževalne,
gospodarske, umetniške in humanitarne projekte, dejavnosti in sodelovanje, ki dvigujejo ugled
univerze v lokalnem in globalnem okolju hkrati pa prispevajo k dobrobiti celotne globalne skupnosti. S
ciljem postati znanstveno prestižna univerza mora UP drzno preizkušati svojo izobraževalno in
raziskovalno konkurenčnost v najširših svetovnih okvirih skozi zrelo akademsko tekmovalnost:
spodbuditi mora (predvsem) mlajše ljudi pri odhodih v tujino - in v ta namen polno udejanjiti koncept
sobotnega leta - in obenem vključiti tuje (visoko uveljavljene ter mlade nadebudne) strokovnjake v
svoje študijske procese. Mednarodno vpetost UP predstavlja preko mreže partnerskih visokošolskih,
znanstvenih, umetniških, raziskovalnih institucij, vladnih in nevladnih organizacij s katerimi v
enakomerni dinamiki sodeluje na področjih znanstvenega in pedagoškega dela, s pridobivanjem tujih
študentov, izmenjav študentov, gostovanju velikanov znanstvene in raziskovalne misli, ter preko
projektov povezanih z evropskimi in svetovnimi znanstveno izobraževalnimi ter gospodarskimi
institucijami v okviru delovnih praks, izmenjav, gostovanj in obiskov, raziskovalcev, študentov,
visokošolskih profesorjev, strokovnjakov in umetnikov. Izkazana dobra praksa so nekajmesečna
vsebinska usposabljanja podiplomskih študentov v tujini prek neposrednih raziskovalnih povezav
njihovih mentorjev s tujimi univerzami, inštituti in gospodarskimi institucijami. Posebno pozornost je
potrebno posvetiti tudi slovenski znanstveni diaspori in jo vključiti v domač univerzitetni prostor.
Obenem se lahko UP z organizacijo različnih izobraževalno-raziskovalnih dogodkov, mednarodnih
znanstvenih, gospodarskih in strokovnih konferenc, okroglih miz in umetniških dogodkov, vzpostavi kot
globalno referenčno vozlišče. Internacionalizacija bo zaokrožena z vzporednim izvajanjem izbranih
študijskih programov v angleškem jeziku, hkrati bo podpirala tečaje in seminarje slovenskega jezika za
tuje študente na izmenjavi in vse, ki bodo želeli spoznati slovenski jezik.

Ekonomika in finance
V smislu zagotavljanja ustreznih materialnih pogojev, ki so nujno potrebni za uresničevanje
slehernega razvojnega programa in strategije, je ključen spopad z naslednji izzivi: rast prihodkov,
namenjenih financiranju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, zagotavljanje dodatnih sredstev za
financiranje razvojnih načrtov ter vzpostavitev sistema za spremljanje stroškovne učinkovitosti
delovanja rektorata in vseh članic UP.
Način financiranja, ki je bil uveden s sprejetjem Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih
zavodov, članic univerz, in je veljaven od leta 2003, ne pogojuje financiranja visokošolskih zavodov s
cilji zagotavljanja njihove učinkovitosti in kakovosti delovanja. Ministrstvo za izobraževanje, zanost in
šport je tako pripravilo novo uredbo, ki v svoji zasnovi sicer opredeljuje način izračuna letnih sredstev
na nivoju visokošolskega zavoda, vendar hkrati dopušča univerzam oblikovanje lastnega modela
delitve sredstev. Univerza na Primorskem je sprejela model delitve finančnih sredstev, ki temelji na
pravičnosti in transparentnosti, spodbuja kakovost in zagotavlja stabilnost delovanja članic.
Na področju kadrovske politike se skoraj vse članice UP soočajo s problemom neugodnega razmerja
med številom visokošolskih učiteljev ter številom administrativnih delavcev. Zato je potrebno oblikovati
koncept kadrovske politike, ki ne bo odvisen zgolj od finančnega položaja članice, temveč od njene
dobre in učinkovite organiziranosti ter sposobnosti zagotavljanja pogojev, ki bodo spodbujali k dobrim
rezultatom in medsebojnim odnosom.
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Univerza mora skrbeti za stimulativno nagrajevanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, ki bo v
okviru zakonskih in ekonomskih možnosti prispevalo in spodbujalo akademsko kakovost in odličnost.
Odprli bomo razpravo o prednostih in slabostih izstopa zaposlenih iz sistema javnih uslužbencev, ki ga
ponuja novi nacionalni program visokega šolstva.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE UNIVERZE
3.1 POSLANSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM
V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, nacionalni
raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski regiji.
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 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.

3.2 VREDNOTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:
- svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;
- avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;
- pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega
osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;
- odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši
družbeni prostor;
- kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih
delovanja.
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4. PREDSTAVITEV UNIVERZE
4.1 ORGANIZIRANOST
Državni zbor RS je 29. 1. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem. Odlok je bil 7. 2.
2003 objavljen v Uradnem listu RS št. 13/03.
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 13/03 in spremembe) in Statut UP (Ur.l. RS,
št. 124/08-UPB1 in spremembe) 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.
NASTOPANJE UNIVERZE V PRAVNEM PROMETU
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.
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ORGANIGRAM 1: ČLANICE IN PRIDRUŽENI ČLANICI UNIVERZE NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

FAKULTETA ZA
GRAJENO OKOLJE

FAKULTETA ZA
HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

FAKULTETA ZA
MANAGEMENT

FAKULTETA ZA
MATEMATIKO,
NARAVOSLOVJE IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE

PEDAGOŠKA
FAKULTETA

FAKULTETA ZA
TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICA

FAKULTETA ZA VEDE O
ZDRAVJU

ZNANSTVENORAZISKOVALNO
SREDIŠČE

INŠTITUT ANDREJ
MARUŠIČ

UNIVERZITETNA
KNJIŽNICA

ŠTUDENTSKI DOMOVI

FAKULTETA ZA DIZAJN*

ORTOPEDSKA
BOLNIŠNICA
VALDOLTRA*

Opomba: * Pridružena članica Univerze na Primorskem.
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ORGANIGRAM 2: ORGANI UNIVERZE IN ČLANIC

ORGANI PEDAGOŠKIH IN RAZISKOVALNIH ČLANIČ

ORGANI DRUGIH ZAVODOV – ČLANIC UNIVERZE

4. PREDSTAVITEV UNIVERZE

4.1 ORGANIZIRANOST

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

13

ORGANIGRAM 3: UPRAVA UNIVERZE
REKTORAT

REKTOR
Prorektor za študijske zadeve

Prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Prorektor za mednarodno
sodelovanje

Prorektor za ekonomiko in finance

Glavni tajnik
TAJNIŠTVO
Sektor za
izobraževanje

Sektor za
mednarodno
sodelovanje
Sektor za pravne in
kadrovske zadeve

Sektor za informatiko
Samostojna služba
za kakovost

KABINET

Sektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno
ter umetniško delo

UNIVERZITETNI CENTRI
Center za razvoj
in prenos znanja

Center za mednarodno
sodelovanje

Založba Univerze
na Primorskem

Center za šport
Sektor za finance in
računovodstvo
Sektor za investicije in
investicijsko vzdrževanje
Sektor za splošne
zadeve
Samostojna služba za
nadzor

Podiplomska šola

Univerzitetne
katedre
Univerzitetna katedra za
večjezičnost in medkulturnost
Katedra za trženje in
tržno komuniciranje

Katedra za pravo

Katedra za
podjetništvo

ČLANICA
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VODSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM
TABELA 1: VODSTVO
Vodstvo
Rektor

prof. dr. Dragan Marušič

Prorektorica za študijske zadeve

izr. prof. dr. Nadja Plazar

Prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo

izr. prof. dr. Štefko Miklavič

Prorektorica za mednarodno sodelovanje

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski

Prorektor za ekonomiko in finance

izr. prof. dr. Rok Strašek

Glavni tajnik

Ingrid Kocjančič

ORGANI UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN NJIHOVA DELOVNA TELESA
TABELA 2: ORGANI
Organi
Rektor
1

1

prof. dr. Dragan Marušič

Senat

doc. dr. Dunja Bandelj (UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), Luca
Basiaco (predstavnik študentov), izr. prof. dr. Bogdana Borota (UP Pedagoška fakulteta), izr. prof. dr.
Aleksandra Brezovec (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), prof. dr. Andrej Brodnik (UP
Inštitut Andrej Marušič), Ken Cotič (predstavnik študentov), prof. dr. Mara Cotič (UP Pedagoška
fakulteta), Seit Demiri (predstavnik študentov), Anis Dulić (predstavnik študentov), prof. ddr. Mitja
Guštin (UP Znanstveno-raziskovalno središče), doc. dr. Gašper Jaklič (UP inštitut Andrej Marušič),
izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), Olga Kaliada
(predstavnica študentov), Aleš Krošl (predstavnik študentov), izr. prof. dr. Klavdija Kutnar UP
(Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), izr. prof. dr. Tonči Ante
Kuzmanić (UP Fakulteta za management), izr. prof. dr. Vida Medved Udovič (UP Pedagoška
fakulteta), izr. prof. dr. Vesna Mikolič (UP Fakulteta za humanistične študije), izr. prof. dr. Helena
Nemec Rudež (UP Fakulteta za turistične študije – Turistica), izr. prof. dr. Mateja Sedmak (UP
Znanstveno-raziskovalno središče), izr. prof. dr. Egon Pelikan (UP Fakulteta za humanistične študije),
prof. dr. Rado Pišot, (UP Znanstveno-raziskovalno središče), izr. prof. dr. Nadja Plazar (UP Fakulteta
za vede o zdravju), doc. dr. Tamara Poklar Vatovec (UP Fakulteta za vede o zdravju), prof. dr. Lenart
Škof (UP Fakulteta za humanistične študije), prof. dr. Anita Trnavčević (UP Fakulteta za
management), doc. dr. Vito Vitrih (UP Inštitut Andrej Marušič), izr. prof. dr. Janez Žibert (UP Fakulteta
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), doc. dr. Boštjan Žvanut (UP Fakulteta za
vede o zdravju)

Upravni odbor2

Vanda Rode (predstavnica ustanovitelja, predsednica UO UP), izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj
(predstavnik univerze, namestnik predsednice UO UP), Vojko Čok (predstavnik delodajalcev), dr.
Japec Jakopin (predstavnik ustanovitelja) , Tanja Marsič (predstavnica univerze), doc. dr. Gorazd
Bajc (predstavnik univerze), doc. dr. Marko Orel (predstavnik univerze), Karla Počkaj (predstavnica
študentov)

Študentski svet3

Aleksandar Tošić, predsednik ŠS UP in član ŠS UP FAMNIT (UP Fakulteta za matematiko,

Spremembe v strukturi članov Senata UP:

-

Dr. Dunja Bandelj je bila imenovana 27. 3. 2013 namesto doc. dr. Andraža Terška,
Dr. Mateja Sedmak je bila imenovana 27. 3. 2013 namesto izr. prof. dr. Aleksandra Panjeka,
Prof. dr. Roberto Biloslavo (UP FM) je funkcijo člana opravljal do 26.6.2013.
Od 26. 6. 2013 Senat šteje 30 članov, predvidoma v sredini julija bo izvoljen nov predstavnik UP FM, ki mu bo senat UP potrdil
mandat predvidoma na septembrski seji.
2
Spremembe v strukturi članov UO UP:
ga. Vanda Rode je funkcijo predsednice UO UP opravljala do 23.4.2013, prav tako ji je 23. 4. 2013 prenehal mandat kot
članici UO UP. S strani Vlade RS je bila ponovno imenovana v UO UP in ponovno izvoljena za predsednico UO UP 23. 5.
2013,
g. Bruno Korelič (predstavnik ustanovitelja) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013,
prof. dr. Livio Jakomin (predstavnik ustanovitelja) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013,
g. Vojko Čok (predstavnik delodajalcev) je funkcijo člana opravljal do 23. 4. 2013; Vlada RS je 20. 6. 2013 ponovno podala
soglasje k imenovanju Vojka Čoka za predstavnika delodajalcev v UO UP, rektor ga je s sklepom imenoval 26. 6. 2013,
UO UP mu je mandat potrdil 27. 6. 2013,
g. Japec Jakopin (predstavnik ustanovitelja) je na funkcijo člana imenovan od 23. 5. 2013.
g. Aleksander Tošić (predstavnik študentov) je funkcijo člana opravljal do 26. 5. 2013; nova predstavnica študentov Karla
Počkaj je natopila funkcijo članice 27. 6. 2013.
UO UP trenutno šteje 8 članov, Vlada RS bo imenovala še enega svojega predstavnika.
3
Konstitutivna seja ŠS UP je potekala 29. 3. 2013
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Organi
naravoslovje in informacijske tehnologije), Vito Sterle, podpredsednik in član ŠS UP FTŠ Turistica
(UP Fakulteta za turistične študije – TURISTICA), Vera Čipev, predsednica ŠS UP FHŠ (UP
Fakulteta za humanistične študije), Anis Dulič, predsednik UP FM (UP Fakulteta za management),
Semir Cerić član (UP Fakulteta za management), Olga Kaliada, predsednica ŠS UP FAMNIT (UP
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije), Jernej Medved, predsednik ŠS
UP PEF (UP Pedagoška fakulteta), Anja Valenčić, namestnica predsednika UP PEF (UP Pedagoška
fakulteta), Nermina Vilić, predsednica ŠS UP FTŠ Turistica, (UP Fakulteta za turistične študije –
TURISTICA), Mirko Ilić, predsednik ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Andrej Tratnik član
ŠS UP FVZ (UP Fakulteta za vede o zdravju), Urška Šturm, tajnica ŠS UP in članica ŠS UP FHŠ (UP
Fakulteta za humanistične študije)

REKTOR IN POSVETOVALNA TELESA REKTORJA
Rektor UP je prof. dr. Dragan Marušič, ki zastopa, vodi in predstavlja univerzo. Izvoljen je bil za
štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata 22. 11. 2011.
Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, 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
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 IN DELOVNA TELESA SENATA
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. Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev traja dve
leti, iz vrst študentov pa dve leti. Način delovanja Senata UP podrobneje določa poslovnik.
TABELA 3: KOMISIJE SENATA
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive UP (KIN UP)

izr. prof. dr. Maja Čemažar, predsednica (UP Fakulteta za
vede o zdravju)

Komisija za študijske zadeve UP (KŠZ UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar, predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

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

izr. prof. dr. Štefko Miklavič, predsednik (prorektor za
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP)

Komisije za študentske zadeve UP (KŠTZ UP)

doc. dr. Ksenija Vodeb, predsednica (UP Fakulteta za
turistične študije – Turistica)

Komisija za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, predsednica (prorektorica
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Komisija Senata
UP (KMMS UP)

Predsednik
za mednarodno sodelovanje UP)

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

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)

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

izr. prof. dr. Nadja Plazar , predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)

Disciplinska komisija UP (DK UP)

Mojca Bizjak, predsednica (UP Fakulteta za vede o zdravju)

Komisija za tutorstvo (KT UP)

izr. prof. dr. Nadja Plazar, predsednica (prorektorica za
študijske zadeve UP)
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Komisije Senata UP so posvetovalna telesa Senata UP. Njihove naloge so določene v Statutu UP,
način delovanja posamezne komisije pa podrobneje ureja poslovnik.

UPRAVNI ODBOR IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA
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 ustanovitelja, 4 predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev UP, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno-raziskovalno dejavnost in 1. predstavnika
drugih delavcev UP, predstavnika študentov ter predstavnika delodajalcev. Mandat predstavnika
študentov traja dve leti, mandat ostalih članov pa štiri leta.
TABELA 4: KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA
Komisije Upravnega odbora

Predsednik

Komisija za spremljanje izvajanja pravilnika o prispevkih in
vrednotenju stroškov UP

Barbara Morato, predsednica (predstavnica rektorata)

Statutarna komisija UP (KOST UP)

Tanja Marsič, predsednica (UP Pedagoška fakulteta)

ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet UP je predstavniški organ študentov UP. Način delovanja Študentskega sveta UP
podrobneje določajo Pravila o delu ŠS UP in ŠS članic UP. ŠS UP sestavljajo predsedniki študentskih
svetov članic po funkciji in po en predstavnik ŠS članice UP. Mandat članov traja eno leto. Sestava ŠS
UP za študijsko leto 2011/12 šteje 11 članov.

ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE UNIVERZE NAPRIMORSKEM
TABELA 5: ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Center za mednarodno sodelovanje UP (CMS UP)

izr. prof. dr. Tadeja Jere Lazanski, vodja (prorektorica za
mednarodno sodelovanje UP)

Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP)

izr. prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstvenoraziskovalno in razvojno delo

Center za šport

/ (predstojnik v imenovanju)

Založba Univerze na Primorskem (ZUP)

Alen Ježovnik, vodja (od 18. 5. 2010 do 18. 5. 2014)
doc. dr. Jonatan Vinkler, glavni urednik (od 18. 5. 2010 do
18. 5. 2014)

Podiplomska šola UP (POŠ UP)

prof. dr. Lucija Čok, predstojnica (od 21. 10. 2011 do 21. 10.
2013)
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Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost

izr. prof. dr. Sonja Starc imenovana za predstojnico 12. 2.
2013 do 12. 2. 20154

Katedra za pravo

za konstituiranje katedre je bil zadolžen prof. dr. Rado
Bohinc (sklep o ustanovitvi št. 0714-18/09)

Katedra za trženje in tržno komuniciranje

izr. dr. Aleksandra Brezovec, predstojnica (od 5. 4. 2012 do
5. 4. 2014)

Katedra za podjetništvo

/ (n.p.)
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ČLANICE IN PRIDRUŽENA ČLANICA TER ODGOVORNE OSEBE ČLANIC
UP vključuje enajst (11) članic in dve (2) pridruženi članici, in sicer (članice navajamo po zaporedju iz
Statuta UP):
Visokošolski zavodi
1. Fakulteta za grajeno okolje (UP FGO)
2. Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
3. Fakulteta za management (UP FM)
4. Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT)
5. Pedagoška fakulteta (UP PEF)
6. Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica)
7. Fakuletat za vede o zdravju (UP FVZ)
Raziskovalna zavoda
8. Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS)
9. Inštitut Andrej Marušič (UP IAM)
Drugi zavod
10. Študentski domovi (UP ŠD)
11. Univerzitetna knjižnica (UP UK)
Pridruženi članici
5
12. Fakulteta za dizajn
6
13. Ortopedska bolnišnica Valdoltra (OBV)
TABELA 6: ODGOVORNE OSEBE ČLANIC UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Članica UP

Dekan/Direktor

Prodekan/pomočnik
direktorja

Tajnik/Svetovalec
direktorja

Visokošolski zavodi
Fakulteta za grajeno okolje
(UP FGO)

doc. dr. Boštjan Bugarič, v.d.
dekana

Fakulteta za humanistične
študije (UP FHŠ)

izr. prof. dr. Irena Lazar7

/
doc. dr. Gregor Kovačič,
prodekan za študijske
zadeve

/
/

4

Do 12.2.20013 je funkcijo v. d. predstojnika opravljala prof. dr. Lucija Čok (sklep o ustanovitvi katedre, št. 0714-273/07).
26. januarja 2011 sta Univerza na Primorskem in Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD) podpisali pogodbo o pridružitvi VŠD
k univerzi. Visoka šola za dizajn se je leta 2013 preoblikovala v Fakulteto za dizajn.
6
19. marca 2013 sta Univerza na Primorskem in Ortopedska bolnišnica Valdoltra podpisali pogodbo o pridružitvi slednje k
univerzi.
7
Dekanja izr. prof. dr. Irena Lazar je nastopila funkcijo 11. 4. 2013 in 17. 5. 2013 imenovala naslednje prodekane:
doc. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve
doc. dr. Nives Zudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve
doc. dr. Gregor Pobežin, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
izr. prof. dr. Boruta Klabjan, prodekana za mednarodno sodelovanje in razvoj.
Od 1. 1. 2013 do 4. 4. 2013 je funkcijo opravljal v.d. dekana izr. prof. dr. Gorazd Drevenšek ter prodekani: izr. prof. dr. Irena
Lazar, doc. dr. Neva Čebron, doc. dr. Gregor Kovačič in doc. dr. Gregor Pobežin. Tajnik fakultete je od 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013
bila mag. Maja Bratuš Vidmar.
5
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Prodekan/pomočnik
direktorja
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

doc. dr. Nives Zudič Antonič,
prodekanja za študentske
zadeve
doc. dr. Gregor Pobežin,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
izr. prof. dr. Boruta Klabjan,
prodekana za mednarodno
sodelovanje in razvoj
Fakulteta za management
(UP FM)

prof. dr. Anita Trnavčevič,
dekanja

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal,
prodekan za izobraževanje –
študijski programi 1. in 2.
stopnje

Silvija Benčič, tajnik

izr. prof. dr. Andrej
Bertoncelj , prodekan za
izobraževanje – študijski
programi 3. stopnje,
izr. prof. dr. Mitja Ruzzier,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo (do 31. 12.
2012)
prof. dr. Roberto Biloslavo,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo (od 1. 1.
2013 dalje)
doc. dr. Bojan Nastav,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov
(do 30. 11. 2012)
doc. dr. Igor Stubelj,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo študentov
(od 1. 12. 2012 dalje)
Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije (UP FAMNIT)

Izr. prof. dr. Klavdija Kutnar,
dekanja

doc. dr. Martin Milanič,
prodekan za študijske
zadeve

Nataša Vraneš, tajnik

doc. dr. Marko Orel,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo
Pedagoška fakulteta (UP
PEF)

prof. dr. Mara Cotič, dekanja

izr. prof. dr. Bogdana Borota,
prodekanja za umetniško
delo

Tanja Marsič, tajnik

doc. dr. Darjo Felda,
prodekan za študijske
zadeve
izr. prof. dr. Dejan Hozjan,
prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in
doktorski študij
prof. dr. Jurka Lepičnik
Vodopivec, prodekanja za
mednarodno sodelovanje ter
kakovost in razvoj
izr. prof. dr. Vida Medved
Udovič, prodekanja za
študentske zadeve
doc. dr. Sonja Starc,
prodekanja za založništvo
Fakulteta za turistične
študije – Turistica (UP FTŠ

prof. dr. Anton Gosar, dekan

izr. prof. dr. Gordana
Ivankovič, prodekanja za

Ingrid Orel, tajnik
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Turistica)
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Tajnik/Svetovalec
direktorja

izr. prof. dr. Igor Jurinčič,
prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost
doc. dr. Aleksandra
Brezovec, prodekanja za
sodelovanje s poslovnim
okoljem
Fakulteta za vede o zdravju
(UP FVZ)

prof. dr. Andrej Cör, dekan

prof. dr. Darja Barlič
Magajna, prodekanja za
študijske zadeve

Nela Rajčič, tajnik

izr. prof. dr. Maja Čemažar,
prodekanja za raziskovalno
in razvojno delo
doc. dr. Tamara Poklar
Vatovec, prodekanja za
študentske zadeve
Raziskovalna zavoda
Znanstveno-raziskovalno
središče (UP ZRS)8

Prof. dr. Rado Pišot, direktor

dr. Mateja Sedmak,
pomočnica direktorja za
področje družboslovja

Mateja Krmelj

dr. Boštjan Šimunič,
pomočnik direktorja za
področje naravoslovja
dr. Egon Pelikan, pomočnik
direktorja za področje
humanistike
Inštitut Andrej Marušič (UP
IAM)

doc. dr. Vito Vitrih, direktor

/

Martina Marušič Kos,
svetovalka direktorja

Višnja Krečič, tajnik

Drugi zavodi
Študentski domovi (UP ŠD)

Astrid Prašnikar, direktorica

/

Univerzitetna knjižnica (UP
UK)

asist. mag. Petruša Miholič,
direktorica

/

/

Pridruženi članici
Fakulteta za dizajn

Miha Matičič, direktor
izr. prof. Nada Rožmanec
Matičič, v.d. dekanje

izr. prof. dr. Jasna Hrovatin,
prodekanja za raziskovalno
dejavnost

mag. Uroš Ferlin, tajnik

doc. Petra Bole, v.d.
prodekanje za umetniško
dejavnost
Petra Bevek, prodekanja za
mednarodno dejavnost
mag. Veronika Gruden,
prodekanja za kakovost in
družbeno odgovornost

8

Direktor prof. dr. Rado Pišot je nastopil funkcijo 20. 3. 2013 in 15. 5. 2013 imenoval naslednje pomočnike direktorja:
dr. Mateja Sedmak, pomočnica direktorja za področje družboslovja,
dr. Boštjan Šimunič, pomočnik direktorja za področje naravoslovja,
dr. Egon Pelikan, pomočnik direktorja za področje humanistike.
Svetovalka direktorja Mateja Krmelj je funkcijo nastopila 15. 5. 2013
Od 3. 10. 2012 do 19.3.2013 je funkcijo v.d. direktorja opravljal izr. prof. dr. Aleksander Panjek in naslednja pomočnika
direktorja:
izr. prof. dr. Primož Dolenc, pomočnik direktorja za finance,
Sebastjan Rosa, pomočnik direktorja za mednarodne projekte.
Svetovalka direktorja Polona Matekovič je funkcijo opravljala od 1. 11. 2012 do 23.1. 2013.
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Članica UP
Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

Prodekan/pomočnik
direktorja

Tajnik/Svetovalec
direktorja

mag. Ciril Mezek, univ. dipl.
polit., pomočnik direktorja za
poslovno upravno področje

/

Dekan/Direktor
dr. med., spec. ortoped
Radoslav Marčan, v.d.
direktorja
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Mira Šavora, univ. dipl. soc.,
dipl. m.s., pomočnica
direktorja za področje
zdravstvene nege
prof. dr. Ingrid Milošev, univ.
dipl. inž. kem., pomočnica
direktorja za znanstvenoraziskovalno in pedagoško
področje
Lilijana Vouk-Grbac, univ.
dipl. inž. živil. tehnol., QSM,
pomočnica direktorja za
področje kakovosti

ZAPOSLENI
TABELA 7: PREGLED ZAPOSLENIH (ŠTEVILO OSEB) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7

8

8

10

11

9

9

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

357

315

298

302

317

328

319

Raziskovalci- H

134

119

140

145

159

191

181

Administrativno in tehnično osebje- J

147

152

180

191

218

224

214

SKUPAJ

645

594

626

648

705

752

723

Vodstvena delovna mesta -B

TABELA 8: PREGLED ZAPOSLENIH (V FTE) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vodstvena delovna mesta -B

5,24

6,00

6,65

9,33

11,10

9,9

11,6

Visokošolski učitelji in sodelavci- D

187,17

205,30

205,18

217,29

231,39

246

245,40

Raziskovalci- H

73,96

83,10

104,12

113,49

121,15

152,80

135,63

Administrativno in tehnično osebje- J

140,66

140,20

185,55

186,43

216,10

220,43

211,60

SKUPAJ

407,03

434,60

501,50

526,54

579,70

629,1

604,22
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Univerza na Primorskem uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj Slovenije v regiji,
Evropi in svetu. Na vseh treh stopnjah študija izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante,
ki se vključujejo v trajnostni razvoj slovenskega in evropskega okolja. V sodelovanju z akterji okolja
prenaša spoznanja raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter
s tem prispeva k njenemu razvoju.
V proces dopolnjevanja obstoječih oziroma premišljenega oblikovanja novih, zanimivih in sodobnih
študijskih programov univerza vključuje uporabnike znanj, predvsem pri opredeljevanju kompetenc
diplomantov, kar je eden od poglavitnih ciljev univerze na področju izobraževanja. Pri tem je ustrezna
skrb dana ravnotežju med splošnim akademskim pristopom in potrebami okolja.
UP oblikuje vrsto študijskih predmetov in programov za izpopolnjevanje za uvajanje osnov ekonomije
in podjetniških znanj v študij naravoslovnih študijskih programov ter za uvajanje osnov naravoslovja v
študij družboslovnih in humanističnih predmetov. Ti predmeti bodo ponujeni vsem študentom UP tudi v
okviru izbirnosti. Preko premišljenega razvoja novih študijskih programov, deloma ali v celoti izvajanih
v angleškem jeziku, se bo povečeval vpis tujih študentov.
Ker je univerza skupni prostor študentov, učiteljev in raziskovalcev, je potrebno gojiti takšne odnose, v
katerih je vsak posameznik v središču delovanja. Študente, posebno podiplomskega študija,
vključujemo v raziskovalno delo, pri tem pa je posebno pomembna vloga učitelja – raziskovalca.
Univerza na Primorskem s svojimi članicami ponuja široko paleto vseživljenjskega učenja. Preko
različnih programov strokovnega usposabljanja in ponudbe delov študijskih programov, izobraževanj,
seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja dodatnih kompetenc
različnim skupinam deležnikov.
UP se zaveda pomembnosti pridobivanja dodatnih kompetenc, veščin in znanj tudi za študente, kot
dopolnitve kompetenc, pridobljenih v študijskem programu. Na ta način se zagotavlja visoko
kompetentne diplomante, ki se bodo konkurenčni ob vstopu na trg dela. Poleg tega UP ponuja
možnosti kariernega svetovanja in načrtovanja, preko katerega se lahko študenti že ob pričetku študija
ustrezno usmerijo v doseganje lastnih kariernih ciljev.
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
TABELA 9: ŠTUDIJSKA PODROČJA PO POSAMEZNIH ČLANICAH UP, RAZVRŠČENA V SKLADU Z UREDBO, KI UREJA
UVEDBO IN UPORABO KLASIFIKACIJSKEGA SISTEMA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FGO

(58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo

UP FHŠ

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina), (21)
umetnost, (22) humanistika, (31) družbene vede

UP FM

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

UP FAMNIT

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

UP PEF

(14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

UP FTŠ Turistica

(81) osebne storitve

UP FVZ

(72) zdravstvo

Opomba: članica v ustanavljanju UP Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS) ima študijska področja: (42)
vede o živi naravi, (72) zdravstvo, (81) osebne storitve ter (86) varovanje.

Dodiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2012) akreditiranih 40 dodiplomskih študijskih 1. stopnje
programov, od tega je 32 univerzitetnih ter 8 visokošolskih strokovnih študijskih programov.
Nebolonjski dodiplomski študijski programi so v izteku izvajanja, na petih programih so vpisani še
absolventi.
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TABELA 10: ŠTEVILO AKREDITIRANIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

UP FHŠ

19

12

-

-

19

12

UP FM

1

1

2

2

3

3

UP FAMNIT

8

7

-

-

8

7

UP PEF

2

2

1

1

3

3

UP FTŠ Turistica

1

1

3

3

4

4

UP FVZ

-

-

2

2

2

2

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)*

1

1

-

-

1

1

Skupaj

32

24

8

8

40

32

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1.stopnja

* UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo študijskega programa Aplikativna kineziologija, ki pa je akreditiran na
članici UP FAMNIT.

Podiplomski študij. UP ima (na dan 31. 12. 2012) akreditiranih 37 magistrskih študijskih programov
2. stopnje ter 14 doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Nebolonjski podiplomski študijski
programi so v izteku izvajanja, na štirih programih so vpisani še absolventi.
UP ima akreditirane tudi interdisciplinarne študijske programe, pri pripravi in izvedbi katerih sodeluje
več članic UP, in sicer magistrske študijske programe 2. stopnje:
- Dediščinski turizem (nosilka UP FTŠ Turistica, sodelujeta UP FHŠ ter UP ZRS),
- Upravljanje trajnostnega razvoja (nosilka UP FM, sodelujejo: UP FHŠ, UP FVZ ter UP ZRS),
- pedagoške študijske programe: Italijanistika, Slovenistika ter dvopredmetni: Zgodovina, Geografija
in Slovenistika (nosilka UP FHŠ, sodeluje UP PEF).
UP ima akreditiran skupni magistrski študijski program 2. stopnje Morska biologija (UP FAMNIT skupaj
z Univerzo v Trstu).
V postopek obravnave in akreditacije na NAKVIS je skupni magistrski študijski program 2. stopnje
Latinsko-ameriške študije, ki ga je UP FHŠ v sodelovanju s Podiplomsko šolo UP pripravila v
konzorciju Univerza na Primorskem - Slovenija, Univerza Megatrend, Beograd - Srbija, Univerza Pecz,
Pecz - Madžarska, Istituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid – Španija.
TABELA 11: ŠTEVILO AKREDITIRANIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

UP FHŠ

14

10

7

7

21

17

UP FM

8

3

1

1

9

4

UP FAMNIT

6

3

2

2

8

5

UP PEF

4

3

2

2

6

5

UP FTŠ Turistica

2

2

1

1

3

3

UP FVZ

2

2

-

-

2

2

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

DR, 3. stopnja
2012/2013

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja
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2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

ČLANICA

DR, 3. stopnja

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja

23

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)*

1

1

1

1

2

2

Skupaj

37

24

14

14

51

38

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2012) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2012.
Interdisciplinarni magistrski študijski programi 2. stopnje so všteti pri posamezni nosilki (koordinatorici) programa.
*UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo študijskega programa Aplikativna kineziologija, ki pa je akreditiran na
članici UP FAMNIT.

Študenti in diplomanti
TABELA 12: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 (na dan 30. 10. 2012)
Redni
Vsi
vpisani

Izredni

Skupaj

Vsi brez
Vsi brez
Vsi brez
absolvento Vsi vpisani absolvento Vsi vpisani absolvento
v
v
v

SKUPAJ VPISANI

5107

4088

1499

1072

6606

5160

Dodiplomski programi

3821

3132

1166

855

4987

3987

visokošolski strokovni št. programi (pred 11.
6. 2004)

15

0

17

0

32

0

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)

73

0

0

0

73

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

1975

1610

1120

841

3095

2451

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

1758

1522

29

14

1787

1536

Podiplomski programi

1286

956

333

217

1619

1173

magistrski študijski programi 2. stopnje

1286

956

128

68

1414

1024

Doktorski programi

205

149

205

149

doktorski št. programi (pred 11. 6. 2004)

33

2

33

2

doktorski študijski programi 3. stopnje

172

147

172

147

TABELA 13: ŠTEVILO DIPLOMANTOV V LETU 2012

Specialistični

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Doktorski
študijski
programi 3.
stopnje in
doktorski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

74

67

55

17

30

8

-

-

1

177

160

2

-

5

10

UP FM

323

182

18

67

50

6

UP PEF

206

186

20

-

-

-

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

1048

835

UP FAMNIT

39

UP FHŠ

UP

4. PREDSTAVITEV UNIVERZE

4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

Specialistični

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

Doktorski
študijski
programi 3.
stopnje in
doktorski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

18

-

-

-

110

4

-

-

-

-

4

-

-

-

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

UP FTŠ Turistica

185

167

UP FVZ

114
4

UP FENIKS
(članica v
ustanavljanju)*
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*UP FENIKS (članica v ustanavljanju) koordinira izvedbo študijskega programa Aplikativna kineziologija, ki pa je akreditiran na
članici UP FAMNIT.

Dislocirane enote članic
Članice UP, poleg izvajanja študijskih programov na svojem sedežu, v študijskem letu 2012/2013
študijske programe izvajajo tudi na naslednjih dislociranih enotah:
- UP FM na dislociranih enotah v Celju in Škofji Loki;
- UP FTŠ Turistica na dislocirani enoti v Ljubljani;
- UP PEF na dislociranih enotah v Slovenskih Konjicah, Ljutomeru ter na Ptuju;
- UP FVZ na dislocirani enoti v Novi Gorici.
UP PEF ima tudi dve dislocirani enoti, na katerih ne izvaja pedagoškega procesa (Murska Sobota in
Nova Gorica).

4. PREDSTAVITEV UNIVERZE

4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

25

PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Univerza na Primorskem s svojimi članicami ponuja široko paleto možnosti vseživljenjskega učenja.
Preko različnih programov strokovnega usposabljanja, delov študijskih programov in posameznih
predmetov, izobraževanj, seminarjev, tečajev, delavnic in drugih dejavnosti nudi možnosti pridobivanja
dodatnih znanj in spretnosti različnim skupinam deležnikov. Pri ponudbi vseživljenjskega učenja
sodeluje UP s sorodnimi organizacijami in z gospodarstvom iz lokalnega okolja in širše.
S ciljem razvoja kakovostne ponudbe vseživljenjskega učenja, prenosa dobrih praks med članicami
UP ter intenzivnejšega sodelovanja z družbenim okoljem je univerza v letu 2012 sprejela pravila in
vzpostavila mrežni sistem vseživljenjskega učenja. Izdala je tudi prvi Katalog ponudbe
vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem 2012/2013, ki ga bo v prihodnje razširila z dodatnimi
aktivnostmi in zapisom kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob zaključku programa. UP spodbuja
študente, predvsem dodiplomskih študijskih programov, da se vključijo v programe, ki jih ponuja
vseživljenjsko učenje na univerzi, saj preko le-teh pridobijo dodatne, komplementarne kompetence že
v času študija, in s tem večje možnosti pri prvi zaposlitvi.
Ne nazadnje predstavlja vseživljenjsko učenje univerzi izziv za prihodnja leta, saj predstavlja ponudba
širši javnosti enega od alternativnih virov dodatnih finančnih sredstev. Univerza se bo usmerila v
pripravo ponudbe programov vseživljenjskega izobraževanja za domače in tuje okolje ter v krepitev
sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja preko vključevanja in izvedbe različnih
projektov.
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov
Študijski programi za izpopolnjevanje so oblika vseživljenjskega učenja, in so namenjeni predvsem
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja. Kdor opravi vse obveznosti po
študijskem programu za izpopolnjevanje ali po delu študijskega programa za pridobitev izobrazbe,
dobi potrdilo, ki je javna listina.
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju
Na UP izvajamo na podlagi razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije programe za potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
Poletne šole
Poletne šole so namenjene vsem, ki želijo pridobiti nova ali poglobiti že osvojena znanja z različnih
področij. Nudijo preplet izobraževalnih dejavnosti, druženja in aktivnega preživljanja časa ter
spoznavanja različnih aktualnih tematik. Članice UP pripravljajo poletne šole iz svojih vsebinskih in
študijskih področij.
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja
V okviru vseživljenjskega učenja UP ponuja tudi različne druge dogodke, ki so namenjeni tako
študentom in zaposlenim na univerzi kot tudi širši javnosti. Različni tečaji, seminarji, delavnice, tabori,
okrogle mize, idr. so priložnost za širjenje posameznikovih obzorij, za pridobivanje dodatnih znanj in
spretnosti. Prav tako pa tovrstna ponudba vseživljenjskega učenja udeležencem prinaša višjo stopnjo
kompetentnosti, ki je pomemben pozitiven dejavnik pri sodobnih hitro spreminjajočih se zahtevah trga
dela.
UP FTŠ Turistica je nosilka dveh certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije, in sicer turistični
informator in turistični animator.
V poglavju 7.1.2 Programi vseživljenjskega učenja so podrobneje podani novo načrtovani programi
ter načrt izvedbe aktivnosti. Podrobnejši pregled najdete v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost,
tabela VŽU.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Raziskovalna in razvojna dejavnost Univerze na Primorskem poteka na članicah, in sicer na
osrednjima raziskovalnima inštitutoma UP ZRS in UP IAM ter na fakultetah UP FM, UP FHŠ, UP
FAMNIT, UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP FVZ, kar omogoča povezovanje raziskovalnega in
pedagoškega dela in s tem prenos znanstveno-raziskovalnih podlag v nove in obstoječe študijske
programe. Članice uspešno sodelujejo pri izvajanju posameznih raziskovalnih programov in projektov,
kar še posebej udejanjata UP FHŠ in UP FAMNIT na podlagi sporazumov o sodelovanju – prvi z UP
ZRS, drugi z UP IAM.
Raziskovalno delo se izvaja v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, temeljnih in aplikativnih
projektov ter projektov Ciljnih raziskovalnih programov, na mednarodnem področju pa v okviru
bilateralnega sodelovanja in promocij znanosti, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, in v okviru evropskih in drugih mednarodnih programov. Na dan 31. 12. 2012 je bilo na
UP zaposlenih 181 raziskovalcev v obsegu 135,63 FTE (plačna skupina H), v letu 2013 načrtujemo
190 raziskovalcev v obsegu 141,33 FTE. Na UP se je v okviru članic UP FM, UP FAMNIT, UP FVZ,
UP PEF, UP ZRS in UP IAM v letu 2012 usposabljalo 63 mladih raziskovalcev, sedem jih je zaključilo
usposabljanje s pridobitvijo doktorata znanosti, ena mlada raziskovalka pa usposabljanja ni zaključila,
v letu 2013 se bo na UP skupaj usposabljalo 63 mladih raziskovalcev, od tega bo 7 novih, katerih
zaposlitev je predvidena v oktobru 2013.
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
V okviru članic je registriranih 16 raziskovalnih skupin s 484 registriranimi raziskovalci (podatek na dan
31. 12. 2012).
TABELA 14: RAZISKOVALNE SKUPINE UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Članica
UP

Šifra
ARRS

Ime raziskovalne skupine

Raziskovalna področja

FHŠ

Inštitut za medkulturne študije UP
FHŠ

5.00.00 - Družboslovne vede

1822-001

FM

7097-001

Inštitut za raziskovanje in svetovanje
v managementu

5.04.00 - Družboslovne vede /
Upravne in organizacijske vede

6.00.00 - Humanistične vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)
46
67

5.02.00 - Družboslovne vede /
Ekonomija
5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
FAMNIT

2790 -001

Raziskovalna skupina UP FAMNIT

1.01.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Matematika

71

2.07.00 – Tehniške vede /
Računalništvo in informatika
PEF

2158-001

Inštitut za edukacijske, informacijske
in matematične vede

1.00.00- Naravoslovno-matematične
vede

48

2.00.00 - Tehniške vede
5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede
FTŠ
Turistica

1718-001

Turizem

5.02.00 Družboslovne vede /
Ekonomija

45

5.02.02 Družboslovne vede /
Ekonomija / Poslovne vede
FVZ

2413-001

Raziskovalna skupina UP FVZ

3.00.00 Medicinske vede

30

5.00.00 Družboslovne vede
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Članica
UP

Šifra
ARRS

ZRS

1510-002

ZRS

1510-003

Raziskovalna področja

Ime raziskovalne skupine

Inštitut za sredozemske humanistične
in družboslovne študije

6.00.00 - Humanistične vede

Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in
oljkarstvo

4.03.01 - Biotehniške vede /
Rastlinska produkcija in predelava /
Kmetijske rastline

27

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2012)
17

5.00.00 - Družboslovne vede
8

1.04.05 - Naravoslovno-matematične
vede / Kemija / Analizna kemija
4.06.05 - Biotehniške vede /
Biotehnologija / Rastlinska
biotehnologija
ZRS

1510-004

Inštitut za biodiverzitetne študije

1.03.00 - Naravoslovno-matematične
vede / Biologija

10

ZRS

1510-005

Inštitut za dediščino Sredozemlja

6.00.00 - Humanistične vede

10

7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
ZRS

1510-006

Inštitut za jezikoslovne študije

6.05.00 - Humanistične vede /
Jezikoslovje

8

6.00.00 - Humanistične vede
5.00.00 - Družboslovne vede
ZRS

1510-007

Inštitut za kineziološke raziskave

5.10.00 - Družboslovne vede / Šport

18

5.01.00 - Družboslovne vede / Vzgoja
in izobraževanje
5.00.00 - Družboslovne vede
ZRS

1510-008

Inštitut za zgodovinske študije

6.01.00 - Humanistične vede /
Zgodovinopisje

25

6.00.00 - Humanistične vede
ZRS

1510-009

Inštitut za geografske študije

6.12.00 – Humanistične vede /
Geografija

5

ZRS

1510-010

Pravni inštitut

5.05.00 - Družboslovne vede / Pravo

4

IAM

1669-001

Raziskovalna skupina UP IAM

1.00.00 - Naravoslovno-matematične
vede

72

3.00.00 - Medicinske vede

(in 7 tehničnih
sodelavcev)

4.00.00 - Biotehniške vede
7.00.00 - Interdisciplinarne raziskave
16

SKUPAJ

484

Raziskovalni programi in projekti
TABELA 15: RAZISKOVALNI PROGRAMI
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

P1–0078**

Biodiverziteta (UP ZRS)

P1–0285

Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (UP IAM)

P3–0384*

Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora (UP FAMNIT)

P5–0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)

P5–0381

Kineziologija za kakovost življenja (UP ZRS)

P6–0272

Sredozemlje in Slovenija (UP ZRS)
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Šifra ARRS
P6–0279**
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Naslov
Območja kulturnega stika v integracijskih procesih (UP ZRS)
Raziskovalni programi v soizvajanju

P1–0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični
optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju (UP IAM)

P2–0250

Metrologija in biometrični sistemi (UP IAM)

P2–0266

Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj (UP FM)

P3–0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (UP FVZ)

P4–0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP FVZ)

P5–0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi (UP PEF)

P6–0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike (UP PEF)

* Raziskovalni program je bil sprejet v financiranje z novim programskim obdobjem in se izvaja od 1. 1. 2013.
** Raziskovalna programa sta se izvajala do 31. 12. 2012.

V letu 2013 so bil na Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009–2013, ki ga je 31. 5. 2013
objavil ARRS, s strani UP v evalvacijo predloženi trije (3) predlogi novih raziskovalnih programov in
sicer s področja humanistike, managementa in naravoslovja.
V letu 2013 bo UP izvajal 39 temeljnih, 11 aplikativnih in 8 podoktorskih nacionalnih raziskovalnih
projektov. Projekti Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) so se v letu 2012 zaključili, v letu 2013 pa
se na morebitnem novem javnem razpisu CRP predvideva izvajanje novih projektov.
TABELA 16: NACIONALNI PROJEKTI
Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

36

22

14

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

7

7

-

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

13

8

5

PROJEKTI CRP

16

8

9

72

45

27

Vrsta raziskovalnega projekta

SKUPAJ

TABELA 17: MLADI RAZISKOVALCI V LETU 2012
Članica UP
Število mladih raziskovalcev

UP FM

UP FAMNIT

UP PEF

UP FVZ

UP ZRS

UP IAM

SKUPAJ

13

1

1

2

37

9

63*

*Upoštevani so tudi mladi raziskovalci, ki so usposabljanje zaključili med letom.

Univerza je v letu 2012 izvajala 11 projektov z gospodarstvom in 27 projektov z drugimi uporabniki
znanja, v letu 2013 načrtujemo porast sodelovanja z gospodarstvom (32) in znižanje števila projektov
z drugimi uporabniki znanja (15).
TABELA 18: PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI UPORABNIKI ZNANJA (GOSPODARSTVO, LOKALNE
SKUPNOSTI, ITD.)
Skupaj leto
2012

Matični

Partnerski

FAMNIT

1

1

-

FM

1

1

-

FTŠ Turistica

1

1

-

ZRS

10

10

-

IAM

1

1

-

14

14

-

FM

7

7

-

ZRS

3

3

-

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Članica UP

Lokalne skupnosti

SKUPAJ
Gospodarstvo
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Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Članica UP

29

Skupaj leto
2012

Matični

Partnerski

1

1

-

11

11

-

IAM
SKUPAJ
Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva

FM

4

4

-

Drugi uporabniki znanja

ZRS

23

23

0

27

27

0

SKUPAJ

V letih 2012 in 2013 je Univerza izvajala naslednje mednarodne raziskovalno-razvojne projekte:
1. 7. Okvirni program EU: UP sodeluje kot partner v 7 projektih (v letu 2013 je pridobila nov projekt);
2. Strukturni skladi EU (5 projektov): SOS – STRES, ODSOTNOST, STISKA, IDO PRIMORSKE,
Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju, KC Class in e-Turist – Elektronski mobilni
turistični vodnik (v 4 nastopajo UP FTŠ Turistica, UP PEF, UP ZRS in UP IAM kot vodilni partnerji,
v 1 pa še UP IAM kot soizvajalec – KC CLASS);
3. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013: 6 strateških projektov (na 2
strateških projektih je vodilni partner UP ZRS – SIGMA 2 in SHARED CULTURE; na 4 pa članice
UP FHŠ, UP FM, UP ZRS in UP IAM sodelujejo kot partnerji – e-health, PArSJAd, JEZIK LINGUA,
Know Us) in 13 standardnih projektov (na 2 projektih je vodilni partner UP ZRS – PANGeA,
BioDiNet; na 1 projektu je vodilni partner UP REKTORAT- LIVING LANDSCAPE, na 1 projektu je
vodilni partner UP FM - NUVOLAK , na 9 projektih pa UP FHŠ, UP FM, UP PEF, UP FVZ, UP
ZRS, UP FAMNIT in UP IAM sodelujejo kot partnerji – TRANS2CARE, SAFEPORT, SIIT, MACC,
S.HO.W., EDUKA, T-LAB, ENERGYVILLAB, SHARTEC);
4. Program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013: v letu 2012 in 2013 so se
izvajali 3 projekti (UP FHŠ je bil vodilni partner na projektu – Heritage Live, na katerem sodeluje
tudi UP ZRS; UP ZRS je sodeloval še na 3 projektih – ZOOB, DIVA, in FIDES.);
5. Program čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic 2007–2013: v letu 2012 so članice UP sodelovale
pri 7 projektih, in sicer UP ZRS je sodeloval kot partner pri 5 projektih (F.L.A.,NETCET,
EX.PO.AUS, Roof of Rock in WELLFOOD, zadnji 4 projekti so bili pridobljeni v letu 2012), UP IAM
je v letu 2012 pričel kot partner sodelovati na projektu TISAR, UP FTŠ Turistica pa s
sodelovanjem na projektu ZeroWaste;
6. Program za konkurenčnost in inovacije (EC CIP): UP ZRS sodeluje v 4 projektih, pri enem
projektu je UP ZRS vodilni partner (UHO: Poslušamo podjetja / Let us listen to SMEs), v ostalih
projektih UP ZRS sodeluje kot partner (EEN2 - EIC & IRC Slovenia -2, SLO-INNO-BOOST, EEN
3 - EIC & IRC services in support of business and innovation in Slovenia);
7. Članice so v letu 2012 in 2013 izvajale še 9 mednarodnih projektov: UP ZRS je sodeloval kot
vodilni partner na 4 projektih (1 projekt programa EC Directorate General Civil Justice, 1 projekt
programa EC Directorate General Employment and Social Affairs and Inlusion, 1 projekt
Education, Audivisonal and Culture Executive Agency, 1 projekt programa COST), in kot projektni
partner na 2 projektih programa Jugovzhodna Evropa (Vito in ClusterPoliSEE- Smarter Cluster
Policies for South East Europe). UP FM kot vodilni partner v okviru programa Centralna Evropa
izvaja 1 projekt (CEBBIS). UP FVZ kot partner izvaja projekt programa MNT ERA.NET (Surfuncti).
UP IAM pa je v letu 2012 sodeloval kot vodilni partner na projektu PROMISE v okviru Exacutive
Agency for Health and Connsumer (EAHC).
TABELA 19: MEDNARODNI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVANJA
Članica UP

Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

UP

1

1

-

UP FHŠ

2

-

2

UP FM

3

1

2

UP FAMNIT

1

-

1

UP PEF

1

-

1

UP FTŠ Turistica

1

-

1

UP FVZ

1

-

1

UP ZRS

7

4

3

Vrsta mednarodnega projekta

Programa čezmejnega sodelovanja
Slovenija–Italija 2007–2013
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Članica UP

Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

2

-

2

19

6

13

UP FHŠ

1

-

1

UP FM

3

-

3

UP IAM

2

-

2

6

-

6

UP ZRS

5

-

5

UP FTŠ Turistica

1

-

1

UP IAM

1

-

1

Vrsta mednarodnega projekta

UP IAM
SKUPAJ

7. Okvirni program EU (7. OP)

SKUPAJ
Jadranski čezmejni program IPA 20072013
SKUPAJ
OP IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013

7

7

UP FHŠ

1

1

-

UP ZRS

4

-

4

5

1

4

**

SKUPAJ
Central Europe Programme

UP FM

1

-

1

MNT ERA.NET

UP FVZ

1

-

1

COST

UP FVZ

1

-

1

Okvirni program za konkurenčnost in
inovativnost (CIP)

UP ZRS

3

1

2

Evropski program znanstvenih in tehničnih
raziskav (COST)

UP ZRS

1

1

-

Programi Evropske komisije

UP ZRS

2

2

-

Kohezija

UP ZRS

1

1

-

Program Kultura

UP ZRS

1

1

-

Program Jugovzhodna Evropa

UP ZRS

2

-

2

EU Public Health Agency, DG Sanco

UP IAM

1

-

1

14

6

8

UP

1

1

-

UP PEF

1

1

-

UP FTŠ Turistica

1

1

-

UP IAM

2

1

1

5

4

1

SKUPAJ

Strukturni skladi EU nacionalni projekti*

SKUPAJ
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*Projekti so delno financirani iz Evropske unije (Kohezijski sklad, Evropski socialni sklad).
** UP FHŠ nastopa kot vodilni partner, UP ZRS pa kot partner v istem projektu.

V letu 2012 je bilo oddanih 89 prijav na mednarodne razpise s področja raziskovalnega in razvojnega
dela, glede na oddane prijave v letu 2013 pričakujemo pridobitev 20 novih projektov (trenutno so v fazi
evalvacije). V letu 2013 smo, poleg ostalih, na Program čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic oddali
prijavo kot vodilni partner v konzorciju, v skupni vrednosti 5 mio EUR, projekt je v 2. fazi evalvacije. Na
programu Slovenija–Hrvaška čakamo na rezultate evalvacije 3 projektov, od tega enega kot vodilni
partner.
Za spodbujanje raziskovalcev na UP v letu 2013 pripravljamo pravilnik o dodeljevanju sredstev za
spodbujanje raziskovalcev za objave v indeksiranih revijah SCI, SSCI in A&HCI. Iz spodnje tabele 21
je razviden trend rasti objav, kar sovpada z rastjo zaposlenih na UP.
Za razvoj raziskovalno-razvojne dejavnosti v letu 2013 načrtujemo predvsem spodbujanje mlajših
raziskovalcev (do 35 let), da si zagotovijo razvoj raziskovalne kariere. Tako je bilo v letu 2012
podeljenih 6 podoktorskih pozicij, ki omogočajo razvoj mlajšega raziskovalca in članice na
znanstveno-raziskovalnem in razvojnem področju. V letu 2013 načrtujemo podelitev vsaj 6
podoktorskih pozicij.
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Pomembni raziskovalni dosežki v letu 2012
V letu 2012 je Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki prejel prorektor za znanstvenoraziskovalno delo Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Štefko Miklavič, ki mu je bilo v letu 2013
podeljeno tudi priznanje Primorski um. Sicer je za leto 2012 to priznanje prejel tudi prof. dr. Borut Likar
z UP FM.
V letu 2012 sta nagrado za raziskovalne in razvojne dosežke za leto 2012 prejela izr. prof. dr. Maja
Čemažar, za področje naravoslovja, in prof. dr. Štefan Bojnec za področje družboslovja, ki po
metodologiji SICRIS, kot že v letu 2012, za zadnje petletno obdobje dosega največje število zbranih
točk na področju ekonomije v Sloveniji.
Na dogodkih v organizaciji ARRS, ki so potekali od decembra 2012 do marca 2013, so bili v
predstavitvah izjemnih znanstvenih dosežkov za leto 2011 po izboru Znanstvenoraziskovalnih svetov
ved ARRS predstavljeni znanstveni dosežki s področij naravoslovnih, tehniških, medicinskih,
biotehniških, družboslovnih in humanističnih ved ter interdisciplinarnih raziskav. Za Univerzo na
Primorskem so bili kot taki prepoznani: doc. dr. Boštjan Šimunič (družboslovne vede), prof. dr. Jože
Pirjevec, prof. dr. Milan Bufon in prof. dr. Lenart Škof, vsi iz humanističnih ved.
V letu 2012 so registrirani raziskovalci po metodologiji SICRIS dosegli 19.361,01 točk po Z1.
Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov za zadnjih 10 let v letu 2012 skupno znaša 13.748
citatov. V letu 2013 načrtujemo od 3% do 5% rast znanstvene produkcije po novi metodologiji
spremljanja, ki je bila sprejeta v 2012.
TABELA 20: RAZISKOVALNA USPEŠNOST V LETU 2012

Raziskovalna uspešnost v letu 2012 po članicah UP
UP FAMNIT UP FVZ
UP PEF
UP FHŠ

UP FM

SICRIS - Z1

4424,64

NADPOVP
CITATI

UP IAM

UP ZRS

519,95

399,53

2790,50

2398,35

3836,62

4561,42

2035,48

296,71

281,97

1250,00

383,81

1282,67

2214,17

5591,00

1507,00

187,00

152,00

147,00

4841,00

1134,00

Turistica

UP

430,00 19361,01
0,00

7.744,81

189,00 13748,00

S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v letu 2012 v WOS objavljenih 144 člankov v
kategorijah SCI, SSCI in A&HCI v revijah z visokim faktorjem vpliva (podatki zajeti na dan 5. 7. 2013),
v letu 2013 načrtujemo 148 takih objav.
TABELA 21: ŠT. OBJAV V INDEKSIRANIH REVIJAH SCI, SSCI IN A&HCI OD 2004-2012

Leto
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Št. Objav
7
27
25
63
91
133
148
131
144
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4.4 MEDNARODNA DEJAVNOST
Cilje UP na področju mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja ter ukrepe za njihovo
doseganje določa Program internacionalizacije UP 2010-2013. To področje delovanja na ravni
univerze pokriva Sektor za mednarodno sodelovanje UP, ki sodeluje z mednarodnimi pisarnami članic
univerze.
Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje obsega odnose s slovenskimi in tujimi univerzami. Od
ustanovitve je UP sklenila sporazume o sodelovanju s 17 slovenskimi institucijami ter s 56 tujimi
univerzami. Na medfakultetni ravni pa je sklenjenih 11 sporazumov o sodelovanju in 248 Erasmus
sporazumov.
TABELA 22: PREGLED SKLENJENIH SPORAZUMOV NA RAVNI UP
Nacionalni sporazumi

Št. sporazumov

Evro-Sredozemska univerza (EMUNI Univerza), Vse slovenske univerze in MORS, Sklad Si.voda,
zavod za čiste in zdrave vode, Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani,
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Konzorcij slovenskih
univerz – znanje in inovativnost za Pomurje, Srednja tehniška šola Koper, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Slovenska znanstvena fundacija, Nacionalni inštitut za biologijo (za
področje bioinformatike), Univerza v Mariboru in Univerza v Novi Gorici, Univerza v Mariboru,
Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut Ljubljana, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
Mestna občina Ptuj in Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj, Nacionalni inštitut za
biologijo

17

Mednarodni sporazumi

Država (št.
sporazumov)

Univerza Griffith (Queensland)

Avstralija (1)

Univerza v Celovcu, Univerza Leoben (Montanuniversität Leoben)

Avstrija (2)

Univerza v Mostarju, Univerza v Sarajevu, Univerza v Zenici, Univerza v Tuzli, Univerza v Bihaču,
Univerza Vzhodno Sarajevo
Univerza na Cipru

Bosna in Hercegovina
(6)
Ciper (1)
Čile (1)

Univerza Mayor

Črna Gora (1)

Univerza Mediteran (Podgorica)
Univerza Mikkeli

Finska (1)

Univerza v Mostarju, Univerza v Sarajevu, Univerza v Zenici, Univerza v Tuzli, Univerza v Bihaču,
Univerza Vzhodno Sarajevo

Hrvaška (5)

Institute of Public Enterprise, Osmania University Campus

Indija (1)

Narodna in študijska knjižnica v Trstu (SLORI), Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu (NŠK),
Univerza v Moliseju, Univerza v Benetkah, Univerza v Vidmu, Univerza v Trstu, Univerza v
Macerati, Univerza v Bariju,Univerza za tujce v Perugi, Univerza za tujce v Sieni, European
Academy of Bozen/Bolzano (EURAC)

Italija (11)

Univerza v Haifi

Izrael (1)

Univerza Beijing Jiaotong, Peking

Kitajska (1)

Univerza AAB

Kosovo (1)

Univerza Daugavpils

Latvija (1)

Vzhodna univerza Jukatana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,
Campus Ciudad de México

Mehika (2)

Tehnično-humanistična akademija v Bielsko-Biali, Univerza Krakowska Szkoła Wyższa im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Univerza Adam Mickiewicz

Poljska (3)

Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work

Rusija (1)

Univerza uporabnih ved Megatrend, Univerza Privredna Akademija, Univerza Singidunum,
Univerza v Nišu, Univerza EDUCONS, Univerza v Novem Sadu

Srbija (7)

Univerza Jaen

Španija (1)

Državna univerza za uporabne znanosti Kaohsiung, Univerza Kun Shan, Univerza Shu-te,
Univerza za znanost in tehnologijo Lungwha

Tajvan (4)
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ZDA (5)

Poleg ohranjanja in krepitve obstoječih odnosov s partnerskimi institucijami, mednarodno sodelovanje
obsega vzpostavitev novih stikov oziroma 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, raziskovalcev in
strokovnega osebja, sodelovanje na različnih mednarodnih konferencah, kongresih in simpozijih ter
članstvo in sodelovanje v mednarodnih združenjih in organizacijah.
UP je vključena v 14 mednarodnih mrež oziroma združenj, posamezne članice pa skupno v 28.
TABELA 23: PREGLED ČLANSTEV UP V NACIONALNIH OZIROMA MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH/MREŽAH
Združenje / mreža

Število včlanitev

Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS), Konzorcij slovenskih univerz – znanje in
inovativnost za Pomurje, Evropska zveza univerz – European University Association (EUA),
Rektorska konferenca Alpe-Jadran (AARC), Podonavska rektorska konferenca (DRC), EuroMed
Permanent University Forum, UNIMED, Mreža mediteranskih univerz za trajnostni razvoj, Alliance
of Central European Universities (ACEU), Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.), The
Mediterranean Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for
Sustainable Development (ESD), Evro-sredozemska Univerza (EMUNI Univerza), Children's
Identity and Citizenship European Association (CiCea), ALpe Adria Danube universities INitiative
(ALADIN), ALUm – Adriatic Linked Universities

14

UP aktivno vlogo na mednarodnem področju udejanja tudi prek projektnega sodelovanja, predvsem
na področju čezmejnih programov. Evropski projekti so zelo pomemben vir za pridobivanje dodatnih
sredstev financiranja, prepotrebnih za razvoj infrastrukturnih pogojev na področju mednarodne,
raziskovalne in študijske (skupni študijski programi) dejavnosti, povezovanje univerze z okoljem in
razvoj novih partnerstev z gospodarstvom ter za razvoj kadra.
V okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Erasmus univerza omogoča izmenjave
študentov (tako za opravljanje dela študija kot obvezne študijske prakse), visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja. Na nacionalni ravni se mobilnost študentov izvaja na podlagi sporazuma z
Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici, mobilnost visokošolskih učiteljev
pa na podlagi dogovora o sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici. Mobilnost
raziskovalcev se izvaja predvsem v sklopu bilateralnih projektov.
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
TABELA 24: PREGLED PROSTOROV V UPORABI
Število enot

Vrsta prostora
Predavalnica

80

Laboratorij

7

Kabinet

83

Knjižnica in čitalnica

8

Računalniška učilnica

14

Pisarna

119

Sejna soba

16

Parkirišče (m2)

2.349

TABELA 25: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA STAVBAH IN DELIH STAVB
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

Število

V lasti (v m2)

V najemu (v m2)

Stavbna pravica
(v m2)
840

Stavbe

8

11.024

1.008

Deli stavb (etažna lastnina)

49

3.938

480

Deli stavb (posamezni prostori, v
kolikor ni etažna lastnina)

19

1.103

49.608

16.065

51.096

SKUPAJ

76

840

68.001

Prostorska problematika UP
Že od ustanovitve UP pestijo težave, povezane s pomanjkanjem primernih prostorov za izvajanje
pedagoške in raziskovalne dejavnosti.
Članici UP FAMNIT in UP IAM za izvajanje svoje dejavnosti nimata lastniških prostorov ali vsaj
prostorov v brezplačnem najemu, zato je UP pričela z aktivnostmi za nakup objektov.
Prav tako primanjkuje študentskih ležišč, zato se načrtuje izgradnja novih bivalnih kapacitet za
študente, obenem pa se, skupaj z lokalnimi partnerji išče primerne takojšnje rešitve za nastanitve
študentov.
UP PEF in UP FM delujeta v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru v 1. stavbi ter v stavbah, 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
resornim ministrstvom ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve o uporabi omenjenih prostorov, ki jo je
sprememba odloka predvidevala. Lastništvo se na podlagi 13. člena ZVISa tako še ni preneslo na UP.
UP FM primanjkuje prostorov za izvajanje pedagoške dejavnosti zato najema nadstropje v poslovnem
objektu na Trgu Brolo.
UP FVZ deluje v prostorih Splošne bolnišnice Izola na naslovu Polje 42, Izola, ki prav tako nima
rešenega lastniškega vprašanja.
Lastništva in najemi nepremičnin so razvidna iz naslednjih preglednic v Excelovi prilogi »Načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem«:
Tabela 1: Lastna Zemljišča
Tabela 2: Lastne stavbe in deli stavb
Tabela 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).
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4.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UNIVERZA
UP aktivno deluje v smeri:
- večjega povezovanja gospodarstva z izobraževalnimi in raziskovalnimi članicami (uvajanje
inovativnih študijskih programov, ki bodo temeljili na znanstveni odličnosti, interdisciplinarnemu
pristopu, mednarodni prepoznavnosti),
- štipendiranja najbolj perspektivnih študentov,
- spodbujanje znanstveno-raziskovalnega dela na področjih, ki so osnova dolgoročnega
družbenega razvoja,
- povečanja družbene pomembnosti in učinkovitosti raziskovalne in razvojne dejavnosti z
vzpostavljanjem
mrežnega povezovanja raziskovalnih organizacij na področju znanosti,
izobraževanja in gospodarstva,
- pospeševanja meddisciplinarnega sodelovanja,
- razvijanja človeških virov za razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti,
- čezmejnega sodelovanja (projekti kot npr. Program čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija
2007-2013, Jadranski čezmejni program IPA 2007-2013, OP IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013
idr.)
- mednarodnega povezovanja na področju izobraževanja in raziskovanja,
- razvoja sodelovanja s podjetji, organizacijami zavodi in ustanovami na področju managementa in
drugih poslovnih okolij, turizma, varovanja zdravja, zdravstvene preventive in nege ter javnega
zdravja, kulture in kulturne dediščine, naravne dediščine in okolja itd.
Družbeno okolje na regionalni in državni ravni
Na področju izobraževanja UP sodeluje z preostalimi 3 slovenskimi univerzami na področju
medsebojnega akademskega sodelovanja (izvajanje pedagoške dejavnosti, recenzij, mentorstvo na
doktorskem študiju, nacionalna mobilnost, itd.). Pomembna skrb je namenja promocijski dejavnosti
študijskih programov in sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami.
Od leta 2004 dalje je UP vključena v Rektorsko konferenco Republike Slovenije (RK RS), v okviru
katere slovenske univerze izvajajo različne oblike sodelovanja, ki vključujejo obravnavo vprašanj v
zvezi z visokošolskim izobraževanjem ter znanstveno-raziskovalnim delom, finančnih vprašanj
skupnega pomena in zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, ter posredovanje skupnih stališč
pristojnim državnim institucijam in javnostim.
UP ima sklenjene sporazume o sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici in Univerzo
Emuni ter z naslednjimi raziskovalnimi inštituti, zavodi in centri: Inštitutom za narodnostna vprašanja,
Kemijskim inštitutom Ljubljana, Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije, Inštitutom Jožef Stefan,
Nacionalnim inštitutom za biologijo, Slovenskoa znanstvenoa fundacijoa, Zavodom za varstvo kulturne
dediščine Slovenije in Znanstveno-raziskovalnim centromer Slovenske akademije znanosti in
umetnosti.
Pomemben vzvod povezovanja gospodarstva in izobraževanja predstavlja Štipendijski sklad UP.
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. Vplačana sredstva v štipendijski sklad UP so bila v prvem letu delovanja
(študijsko leto 2008/2009) najvišja (125.030,00 EUR). V študijskem letu 2009/2010 je bilo vplačanih
sredstev v višini 63.700,00 EUR, v študijskem letu 2010/2011 63.300,00 EUR. Na podlagi prejetih
sredstev je UP do sedaj podelila skupno 149 štipendij najbolj perspektivnim študentom UP.
Na področju gospodarstva se članice UP povezujejo z organizacijami iz različnih gospodarskih panog
in poslovnih okolij, in sicer v turizmu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu, IKT sistemi, logistiki,
prehrambeni industriji idr. na področju negospodarstva pa sodelujejo z vzgojno izobraževalnimi zavodi
(vrtci in osnovnimi šolami), zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi (večje slovenske bolnišnice,
zdravstvenimi domovi, domovi upokojencev itd.).
Ključni gospodarski in drugi partnerji sodelovanja v regiji so obalne in južnoprimorske občine, Luka
Koper, d.d., Istrabenz, holdinška družba d.d., Banka Koper d.d. in druga številna podjetja ter
organizacije, v katerih študenti lahko opravljajo študijsko prakso oziroma praktično usposabljanje.
Neposredno povezavo z gospodarstvom udejanja UP prek Centra za razvoj in prenos znanja UP
(CRPZ UP), ki združuje in koordinira obstoječe mehanizme sodelovanja univerze z gospodarstvom:
Svet zaupnikov UP, ki svetuje in sodeluje z univerzo pri načrtovanju in uresničevanju njene poslovne,
izobraževalne in znanstvene uspešnosti; Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na
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področju naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in
inkubator Primorske (UIP), ki je podjetniški inkubator, namenjen začetnemu podjetniškemu preverjanju
idej študentov, raziskovalcev in profesorjev; CSG – Center za sodelovanje z gospodarstvom na UP
ZRS.
V letu 2012 je UP izvajala 27 projektov v sodelovanju z gospodarstvom oz. drugi uporabniki znanja
(šteti so tudi aplikativni projekti (so)financirani s strani ARRS). Podrobnejši podatki o sodelovanju so
predstavljeni v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost (tabela 18: projekti v sodelovanju z
drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.).
Družbeno okolje na mednarodni ravni
Od svojega nastanka do danes je UP sklenila 56 meduniverzitetnih bilateralnih sporazumov o
sodelovanju, od tega 3 v letu 2004, 4 v letu 2005, 9 v letu 2006, po 5 v letu 2007 in 2008, 4 v letu
2009, 7 v letu 2010, 5 v letu 2011, v letu 2012 14. Sodelovanje s tujimi visokošolskimi institucijami
poteka na podlagi krovnih sporazumov, pogodb skupnega izvajanja projektov (zlasti v okviru 7. OP,
programov teritorialnega in čezmejnega sodelovanja ter drugih programov EU) in posameznih pogodb
o študijskih izmenjavah v okviru programa mobilnosti VŽU-Erasmus.
UP je članica Evropske zveze univerz (European University Association – EUA), Rektorske
konference Alpe-Jadran (Rectors' Conference of the Universities of the Alps Adriatic Region – AARC)
in Podonavske rektorske konference (Danube Rector's Conference – DRC), Združenja mediteranskih
univerz za trajnostni razvoj s poudarkom na izobraževanju za trajnostni razvoj (The Mediterranean
Universities Network for Sustainable development (SD) focusing on Education for Sustainable
Development (ESD)), Združenja sredozemskih univerz (Mediterranean Universities Union - UNIMED),
ter drugih.
Na področju izobraževanja je cilj UP razvijati skupne študijske programe s tujimi univerzami.
Transnacionalno izobraževanje predstavlja eno osrednjih področij, tako z orodji kot z vsebinami,
internacionalizacije univerz. UP je vlogo transnacionalnega izobraževanje priznala in jo predvidela v
svojem Programu internacionalizacije UP 2010-2013, s poudarkom na podiplomskih programih.
V ta namen je bila leta 2009 ustanovljena Podiplomska šola UP. Zlasti pomemben je razvoj
magistrskega in strukturiranega doktorskega študija na meduniverzitetni in mednarodni ravni in sicer
na nivoju zagotavljanja kritične mase profesorjev, študentov in raziskovalcev, horizontalnega
povezovanja znanstvenih disciplin kot tudi povečanja razpoložljive opreme in njene najbolj smotrne
uporabe. V treh letih od ustanovitve je bil v okviru Podiplomske šole načrtovan razvoj 5 skupnih
študijskih programov (2 programa na 2. stopnji in 3 programi na 3. stopnji), 1 skupni študijskih program
2. stopnje je v zaključnem postopku akreditacije na NAKVIS.
Od ustanovitve beležimo trend naraščanja mobilnosti incoming študentov, incoming in outgoing
profesorjev ter outgoing strokovnih sodelavcev. Večina mobilnosti se izvede v okviru programa
Vseživljenjsko učenje (VŽU) – Erasmus. V okviru slednjega je število incoming študentov naraslo s
155 v študijskem letu 2010/2011 na 197 v študijskem letu 2011/2012. Pri številu outgoing študentov je
zaznati padec, ki pa je sorazmerno majhen: z 92 v študijskem letu 2010/2011 na 89 v študijskem letu
2011/2012,
Število outgoing profesorjev je v porastu. V študijskem letu 2011/2012 je na izmenjavo v tujino odšlo
54 profesorjev UP, v študijskem letu 2010/2011 pa 47. Upoštevajoč vse programe mobilnosti narašča
tudi število incoming profesorjev (s 74 v študijskem letu 2010/2011 na 97 v študijskem letu
2011/2012), čeprav je v okviru programa VŽU-Erasmus prišlo do majhnega padca – 37 gostujočih
profesorjev v študijskem letu 2011/2012, kar je 10 manj v primerjavi s študijskim letom 2010/2011, ko
je na UP gostovalo 47 profesorjev iz tujine.
Število gostujočih strokovnih sodelavcev narašča (2010/2011:8; 2011/2012: 10), a je še vedno
sorazmerno nizko. Z namenom spodbuditve njihovih gostovanj na UP bo v letu 2013 organiziran tudi
prvi mednarodni teden UP (International Week of the University of Primorska), ki bo potekal med 13. in
17. majem. Potrebno se je zavedati, da je povišanje incoming mobilnosti tesno povezano z
vprašanjem namestitvenih kapacitet, ki jih je na UP še vedno premalo.
Na področju raziskovanja UP sodeluje in se povezuje z velikim število partnerjev iz mednarodnega
okolja. V letu 2012 je UP izvajala skupaj 56 mednarodnih projektov, od tega je v 17 projektih
sodelovala kot nosilec in v 39 kot partner. Raziskovalno delo v mednarodnem okolju poteka tudi v
okviru projektov bilateralnega sodelovanja z Belgijo, Dansko, Finsko, Slovaško, Madžarsko, Hrvaško,
Črno Goro, Avstrijo, Ukrajino, Turčijo, Rusijo, Indijo, Korejo, ZDA in Argentino. Z namenom promocije
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slovenske znanosti in znanja v tujini je bilo na javnem razpisu ARRS v letu 2012 sprejetih v
sofinanciranje 20 aktivnosti za promocijo slovenske znanosti v Makedoniji, Španiji, Švici, Nemčiji,
Izraelu, Iranu, Čilu, Kanadi, Mehiki, Južni Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji (od tega 19 na UP IAM).
Podrobnejši podatki o mednarodnem sodelovanju in mednarodnih projektih so predstavljeni v poglavju
4.4 Mednarodno dejavnost in v poglavju 4.3 Raziskovalna in razvojna dejavnost.
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP in njene članice že od svoje ustanovitve leta 2003 dalje namenjajo posebno pozornost skrbi za
kakovost svojega delovanja. Najpomembnejši elementi kakovosti so:
- oblikovanje ter spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic;
- oblikovanje in sprotno spremljanje enotnih vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje
kakovosti univerze;
- evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav;
- spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti študija;
- spremljanje mnenj déležnikov;
- uvajanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom;
- zavzemanje za enake možnosti za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi;
- skrb za zaposlene, spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo ter
vključevanje zaposlenih v odločanje;
- strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja;
- redni posveti in delavnice s področja kakovosti;
- članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni;
- obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic,
UP ima vrsto internih pravnih aktov, ki zagotavljajo kakovost delovanja univerze, kot na primer:
Pravilnik o tutorskem sistemu na UP, Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na UP, Pravilnik o
izvajanju študentske ankete na UP itd. Članice so torej primorane delovati skladno z navedenimi
internimi pravnimi akti in izvajati vse aktivnosti, ki jih ti akti predvidevajo (npr: priprava individualnih
študijskih programov za študente s posebnimi potrebami, izvedba razpisa za tutorje študente, izvedba
anketiranja itd.). Prav zaradi obveznosti izvajanja aktivnosti, ki so določene v internih pravnih aktih, te
aktivnosti v poglavju 7.11 (Razvoj in skrb za kakovost) niso posebej izpostavljene. Članice pa so jih
lahko izpostavile v svojih letnih programih dela.
V letu 2013 bo UP navedene aktivnosti še nadgradila, predvsem v smeri spremljanja kakovosti
dejavnosti univerze in izvajanja ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti (tudi v okviru projekta
»Razvijanje kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP«). Ena bistvenih nalog bo priprava Poslovnika
kakovosti, ki bo vključeval vse pomembne in potrebne aktivnosti za zagotavljanje in spodbujanje
kakovosti vseh dejavnosti univerze (tako na ravni univerze kot tudi njenih članic), predvsem
zagotavljanje t.i. »zanke kakovosti«.
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UNIVERZA
UP je razpolagala v letu 2012 s prihodki po bilančnem toku v višini 25.892.994 EUR, izkazovala jih
je po vrstah in namenih glede na dejavnost, na katero se nanašajo.
Sodila za delitev prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo
in z internimi akti.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2012 odpadlo 98%
prihodkov na javno službo in 2 % na tržno dejavnost (podatki iz letnega poročila za leto 2012).
Prihodki po denarnem toku so v letu 2012 znašali 24.927.788 EUR. Po razčlenitvi prihodkov iz
naslova javne službe in tržne dejavnosti, je v letu 2012 odpadlo 97,87% prihodkov na javno službo in
2,13 % na tržno dejavnost (podatki iz letnega poročila za leto 2012).
TABELA 26: PREGLED PODATKOV IZ IZKAZA PO DENARNEM TOKU (LETO 2012)
Realizacija 2012

DELEŽ %

A.

SKUPAJ PRIHODKI

24.927.788

100,00%

1

Prihodki za izvajanje javne službe

24.396.205

97,87%

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

18.724.073

75,11%

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

5.625.955

22,57%

2

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

531.583

2,13%

B.

SKUPAJ ODHODKI

28.015.546

100,00%

1

Odhodki za izvajanje javne službe

27.450.720

97,98%

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

18.156.973

64,81%

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne
službe

6.758.357

24,12%

c.

Investicijski odhodki

2.475.387

8,84%

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

60.003

0,21%

2

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

564.826

2,02%

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
PRIHODKOV NAD ODHODKI

-3.087.758
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo visoko
šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna zakonodaja
idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP. Pri svojem delovanju pa UP uporablja
tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter drugih pravnih oseb
(statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur.l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I-162/125, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 Odl.US: U-I-186/1234, 46/2013-ZIPRS1314-A, 47/2013-ZOPRZUJF ),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1,
126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006
Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200,
U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008,
58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13,
8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012
Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF, 104/2012-ZIPRS1314, 20/2013 Odl.US: U-I-128/11-18,
46/2013, 46/2013 ),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005
Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10,
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US:
U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009
Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur.l.RS, št. 21/2013),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji
(MKPVKE; Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.), 109/2012),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur.l. RS, št. 12/1996 (23/1996
popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I-68/98-42,
108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005, 98/2005UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008,
22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009
popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl.US:
U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 14/2013),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013-UPB5),
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Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US:
U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2,
139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16, 47/2013
Odl.US: U-I-240/10-15)

Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011)
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012, 35/2013)
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006)
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Ur. l. RS, št.
1/2010, 20/2013)
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008 in
97/2010, 46/2012)
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012)
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur.l. RS, št. 127/2004, 107/2008)
- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006)
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005)
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011)
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003)
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004)
- Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004)
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011)
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZVis; Ur.l. RS, št. 67/1993, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998
Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1,
63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16,
78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012)
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur.l. RS, št. 47/1998, št. 55/2003, 83/2003UPB1, 61/2006, 87/2011, in (97/2011 popr.))
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur.l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012)
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur.l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012, 12/2013)
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur.l. RS, št. 88/2010, 64/2012)
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Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur.l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006)
Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005)
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012, 7/2013)
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998)
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008)
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012)
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010)

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013)
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010)
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011)
- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011)
d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006,
112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A)
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005)
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, )
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (
Ur.l.RS, št. 40/2013).
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011)
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 52/2006, 51/2008)
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur.l. RS, št.
4/2011 (40/2011 popr.), 40/2013)
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012)
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012)
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005)
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006)
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011)
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur.l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.))
e) RAZVOJNI DOKUMENTI UP
- Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015
- Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013
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Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014
Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije
Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013
Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013
PRAVNE PODLAGE UP

Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur.l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011)
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur.l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006,
21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012)
Interni pravni akti
Splošno
Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
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 uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih 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 sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja za zaposlene na Univerzi na Primorskem
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
Kadrovsko področje
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
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Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
Pravilnik 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
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 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
- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- 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 tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- 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 in Seznam področij za izvolitev v naziv
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Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
- Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
- Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
- Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
- 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 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
- Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
- 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
- Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem
Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
Članice UP imajo v skladu Statutom in internimi pravni akti tudi svoje interne pravne akte.
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6. USMERITVE IN CILJI
6.1 DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI9
Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu (leto in vrednost)

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 0

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 3

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja
Razvoj mednarodnih
študijskih programov
Vključevanje tujih
predavateljev v proces
izvajanja študijskih
programov UP
Mednarodna promocija
študijskih programov UP za
namene vpisa tujih
študentov

Zagotavljanje spodbudnega
raziskovalnega okolja

Ustvariti infrastrukturne in
druge pogoje za ustrezno
raziskovalno delo

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila objav v
nacionalnih in mednarodnih
znanstvenih revijah (v letu
2011 = 233)

Povečanje števila objav za
5%

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila
raziskovalnih programov,
projektov na nacionalni in
mednarodni ravni (v letu
2011 = 197)

Povečanje števila prijav na
raziskovalne programe in
projekte na nacionalni in
mednarodni ravni za 10%

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
ustrezno raziskovalno okolje

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

Omogočanje dodatnih
možnosti poklicnega razvoja
za raziskovalno kariero tudi
s podoktorskim statusom

Spodbujanje sobotnega leta
in mednarodnega
uveljavljanja raziskovalcev
(usposabljanja v tujini)

Obravnava in sprejem
internega predpisa za
izvajanje sobotnega leta.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

Sodelovanje na področju
raziskav in razvoja v
evropskih okvirnih programih
in okvirih evropskega
raziskovalnega sveta: 7
projektov v 7 OP.

Povečanje sodelovanje na
področju raziskav in razvoja
v evropskih okvirnih
programih in okvirih
evropskega raziskovalnega
sveta za 10%

Širitev mreže s strateškimi
partnerji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM.

Izoblikovanje utečenega
sistema sprotnega
obveščanja strokovnih služb
o nastalih spremembah na
mednarodnih raziskovalnih
projektih in programih v
okviru pogodb med univerzo
in drugimi partnerji/financerji

Vzpostavljen sistem
obveščanja članic in drugih
zainteresiranih

Sistemsko obveščanje članic

Uvedba enotnega in
transparentnega sistema
vrednotenja / ocenjevanja
raziskovalnega dela
raziskovalcev na ravni, ki
upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Vzpostavljen sistem
enotnega in transparentnega
sistema vrednotenja /
ocenjevanja raziskovalnega
dela raziskovalcev na ravni,
ki upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Implementacija priporočil in
uskladitev ter priprava
metodologije

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Spodbujanje prijavljanja
projektov

9

Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009–2013 se izteka v letu 2013. UP pripravlja novo strategijo za
obdobje 2014–2020, v kateri bodo opredeljeni novi strateški oziroma dolgoročni cilji. Skladno s tem bodo vrednosti sedanjih
dolgoročnih strateških ciljev ustrezno ovrednotene.
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze.

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
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Ciljna vrednost kazalnika v
letu (leto in vrednost)

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

Spodbujanje in priznavanje
različnih oblik poklicne
mobilnosti raziskovalcev
(mednarodna, nacionalna in
medsektorska mobilnost)*

Nadaljevanje dobrih praks
spodbujanja in priznavanja
in uvajanje novih oblik, ki še
niso implementirane
(nacionalna in mednarodna
primerjava)

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Enake naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu UP

Reorganizacija strokovnih
služb na ravni UP,
usklajevanje in specializacija
dela ter učinkovita raba
informacijske podpore

Združevanje enakih nalog za
članice na nivoju UP

Sedanje nastanitvene
kapacitete Študentskih
domov UP ne pokrivajo
potreb po študentskih
ležiščih

Povečanje števila
študentskih ležišč in dvig
bivanjskih razmer študentov
UP primerljivih z ostalima
dvema javnima univerzama

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter izboljšano
stanje na obstoječih ležiščih

Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2011/2012:

Povečanje izbirnosti med
članicami – komplementarne
izbirnosti na 10%

Učinkovita promocija
izbirnosti med članicami,
predstavitev študijskih
področij in ponujenih
predmetov članic.

Ureditev financiranja
raziskovalne dejavnosti
univerz na državni ravni*

Stabilno financiranje
raziskovalne dejavnosti

Sprejem ustreznih predlogov
in ukrepov

Uskladitev notranjih
predpisov na področju
raziskovalne dejavnosti v
okvirih Kodeksa in Listine
raziskovalcev

Usklajeni predpisi na
področju raziskovalne
dejavnosti v okvirih Kodeksa
in Listine raziskovalcev

Priprava in uskladitev
predpisov

Ureditev vprašanja
intelektualne lastnine na
Univerzi na Primorskem in
vzpostavitev sistema za
zaščito avtorskih pravic

Sistemsko urejeno
vprašanje s predpisom o
intelektualni lastnini in zaščiti
avtorskih pravic

Priprava predpisa glede
intelektualne lastnine

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2011:

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2015: ohranitev deleža

Spodbujanje udeležba na
strokovnih izobraževanjih in
izpopolnjevanjih zaposlenih
organiziranih v obliki
internega in eksternega
izobraževanja

Povečanje števila prijav na
razpise za dodatno
sofinanciranje
izpopolnjevanja
raziskovalcev za 5% in
okrepljeno sodelovanje z
gospodarstvom – povečanje
števila projektov z
gospodarstvom za 5%

Spodbujanje števila prijav

- 12 študentov na 1. stopnji,
ki so si izbrali predmete iz
drugih članic UP.

Evalvacija in analiza ter
vpeljava dobrih praks
(nacionalna in mednarodna
raven)

Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2012/13:
- 51 študentov (1. in 2.
stopnja) si je izbralo
predmete, ki so matični na
drugi članici

Izvajanje ustreznih ukrepov
(prijave na projekte in druge
možnosti za pridobivanje
finančnih virov)

- 40% od vseh zaposlenih

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja.

Spodbujanje prijav na javne
razpise za pridobitev
dodatnih sredstev
namenjenih sofinanciranju
izpopolnjevanja
raziskovalcev, krepitev
sodelovanja z
gospodarstvom:
- 51 projektov z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja.
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu (leto in vrednost)

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

Študijsko leto 2011/2012:
vpisanih skupno 143 tujih
študentov, na vseh treh
stopnjah študija.

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami v tujini

Oblikovanje enotne
strategije promocije
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti in raziskovalnih
rezultatov Univerze na
Primorskem

Sprejeta enotna strategija
promocije znanstvenoraziskovalne dejavnosti in
raziskovalnih rezultatov
Univerze na Primorskem

Analiza stanja in priprava
strategije

Število incoming študentov
2010/11:128

Povečanje mobilnosti
študentov za 10%

Potrditi doseženo
srednjeročno stopnjo rasti
mednarodne mobilnosti
2004/05-2008/09:

Povečanje vpisa tujih
študentov na 10%

Število outgoing študentov,
2010/11: 84
Število mobilnih profesorjev
outgoing 2010/2011: cca. 30

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30%

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10
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Izvedba aktivnosti
pridobivanja
najperspektivnejših tujih
študentov, ki se bodo
vpisovali na študijske
programe članic UP in se
vključevali v raziskovalno
dejavnost.

- izvedba informativnih
dogodkov in predstavitvenih
delavnic o mobilnosti
- distribucija predstavitvenih
brošur UP

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za
30%

- predstavitev programov na
spletni strani UP
- redno informiranje
študentov in zaposlenih UP
o možnostih izmenjave
- povečati mrežo partnerskih
institucij za sodelovanje

Posamezne članice UP
izvajajo posamezne
predmete v angleškem
jeziku:

Povečati število članic, ki
izvajajo predmete v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

- študijsko leto 2011/2012:
47 predmetov

Ponuditi izvajanje celotnega
študijskega programa v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

Povečati obseg predavanj in
študijskih programov v
angleškem jeziku in/ali
drugih tujih jezikih

Nuditi štipendije za študij
tujih študentov na UP s
poudarkom na študentih z
območja Jugovzhodne
Evrope:
- v sodelovanju s Sektorjem
za pravne zadeve UP
določiti pravno formalne
pogoje za ustanovitev
sklada oz. za vključitev v
obstoječi Štipendijski sklad
UP
- nabor informacij o
možnostih štipendiranja tujih
študentov
- sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih študentov
s partnerskimi univerzami
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6.2 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2013
V skladu s 4. členom pogodbe, ki sta jo podpisali Univerza na Primorskem in pristojno ministrstvo za
visoko šolstvo (št. pogodbe 3211-12-000003) 20.12.2012 ter pozivom slednjega je Univerza na
Primorskem pripravila:
- vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za obdobje 2011–2013 za ukrepa 3. in 33 iz
ReNPVŠ11–20 (priloga k pogodbi o financiranju št. 3211-12-000003),
- predlog priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013,
- kratkoročne prednostne cilje Univerze na Primorskem v letu 2013.
OBRAZLOŽITEV: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2012 je Univerza na Primorskem na
zahtevo pristojnega ministrstva izbrala dva ukrepa iz RESOLUCIJE o Nacionalnem programu
10
visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11–20) , in sicer:
- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj,
- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za
daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.
Za oba navedena ukrepa je Univerza na Primorskem opredelila ustrezne dolgoročne cilje za obdobje
2011–2013, v sklopu navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezne kratkoročne cilje za leti 2012 in
2013. Za leto 2012 je Univerza na Primorskem že pripravila poročilo o realizacij kratkoročnih ciljev za
leto 2012 in določila kratkoročne cilje za leto 2013, kot JE prikazano v spodnji tabeli.
TABELA 27: CILJI IN KAZALNIKI UP ZA UKREPA 3 IN 33 IZ ReNPVŠ11–20 ZA LETO 2013
Področje

IZOBRAŽEVALNA
DEJAVNOST

MEDNARODNO
SODELOVANJE

Cilji UP 2011-2013

Kazalnik

Odličnost v izobraževanju in ponudbi
študijskih programov – inovativni študijski
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20)

Interdisciplinarni študijski programi, ki jih
oblikuje in izvaja več članic UP

Nadgradnja ponudbe vseživljenjskega
učenja in karierne orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Skupna ponudba vseživljenjskega učenja

Širitev sodelovanja z domačimi in tujimi
visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi
institucijami ter v okviru združenj in mrež
(33. ukrep ReNPVŠ11-20)

Št. sklenjenih meduniverzitetnih sporazumov

Št. in delež visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) UP
na izmenjavah v tujini
Povečanje (mednarodne in nacionalne)
mobilnosti študentov in kadra (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Št. in delež raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na
visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in
ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu
Št. učiteljev, ki koristi sobotno leto
Sodelovanje članic UP v programu CEEPUS

RAZVOJ IN SKRB ZA
KAKOVOST

Nadgraditi transparentnost generičnih
kompetenc na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Transparentnost generičnih kompetenc
diplomantov UP

SKUPNE UPRAVNE
NALOGE (kadrovska,
finance in informatizacija)

Reorganizacija strokovnih služb za
učinkovito izvajanje dejavnosti članic
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20)

Oblikovanje skupnih služb na ravni univerze

Cilji in kazalniki opredeljeni pod ukrepoma 3 in 33 iz ReNPVŠ11–20 (tabela 27) so usklajeni in
vključeni v KRATKOROČNE PREDNOSTNE CILJE UNIVERZE V LETU 2013 (tabela 28), ki jih je
potrdilo pristojno ministrstvo, in cilje poglavja 7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH na način,
da je zagotovljena preglednost, sledljivost in primerljivost podatkov v Letnem programu dela
univerze/članice in priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013.

10

RESOLUCIJA o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20), Uradni list RS, št. 41/2011, je
objavljena na povezavi http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201141&stevilka=1974.
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TABELA 28: KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE V LETU 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na nacionalne razpise

Število prijav na
nacionalne razpise

110

125

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
za prijavo na
mednarodne razpise
(s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela)

Število prijav na
mednarodne razpise

89

94

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
nacionalnih razpisih

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

57

70

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
mednarodnih razpisih
(s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela)

Število pridobljenih
mednarodnih
projektov

19

20

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

19.361,01

19.941,84

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A')
(NADPOVP)

7.744,81

7.977,15

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice
(CITATI)

13.748

14.160,44

Spodbujanje
raziskovalcev in

Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice

297*/144 po
metodologiji WoS

3% povečanje glede
na leto 2012: 148
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(ČLANKI)

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
objavam znanstvenih
monografij

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

57

58

Ustrezna podpora in
motiviranje
raziskovalcev ter
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov in podpora
pri organizaciji
konferenc

Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

Število organiziranih:

Število organiziranih:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 13

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 15

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

Vzpostavitev
kontaktov z
raziskovalci v tujini z
namenom
predstavitve
raziskovanega dela

Število raziskovalcev,
ki se vračajo v
domovino in
sodelujejo z UP

12

13

Izvajanje potrebnih
aktivnosti za
prepletanje
raziskovalnega in
pedagoškega dela ter
vključevanje
raziskovalcev v
pedagoško delo

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

275

294

Opomba: * Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP, kjer posamezne
članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v
letu 2012 po podatkih WOS (zajem podatkov 1. 7. 2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za
organizacijo »University of Primorska«.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pregled in
posodobitev
akreditiranih
študijskih programov

Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ1120)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

52

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
posodabljanju
študijskih programov in
s tem povezovanje
različnih znanstvenih
disciplin

Uvedba skupnega
anketnega vprašalnika
za udeležence.

Akreditiran študijski
program

2012 (na dan: 31.12.)
Št. akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah:
- 1. stopnja: 40
- 2. stopnja: 37

Skupna ponudba
vseživljenjskega
učenja

Spremljanje števila
izdanih potrdil.
Spodbujanje ponudbe
izvajanje študijskih
programov za
izpopolnjevanje in
delov študijskih
programov za zunanje
deležnike.

Osnutek analize
programske ponudbe
akreditiranih študijskih
programov, kot
podlaga za pripravo
sprememb in uvedbo
notranje akreditacije
študijskih programov.

- 3. stopnja: 14

(načrtuje se analiza
36 št.pr.: 1. stopnja:
20, 2. stopnja: 14, 3.
stopnja: 2)

2012: Katalog VŽU na
UP 2012/2013

2013: Pripravljen
Katalog VŽU na UP
za 2013/2014
(razširjen z navedbo
kompetenc,
pridobljenih po
posameznem
opravljenem
programu.

2011/2012: ocena
število udeleženih
študentov na
ponujenih programih v
okviru VŽU UP: 1656

2012/2013: število
udeleženih študentov
na ponujenih
programih v okviru
VŽU UP se poveča za
10%.

Informirati širše
družbeno okolje o
možnostih neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP
Spodbujanje študentov
za pridobivanje
dodatnih kompetenc v
času študija.
Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Nadgraditi
transparentnost
generičnih
kompetenc na ravni
UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Na osnovi anketiranja
študentov priprava
Analize spremljanja
obremenitve študentov
skladno z Merili ECTS

Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS

0

1

Vzpostavitev enotnega
e-anketiranja za vse
študente UP

Vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja
študentov UP

0

1

Priprava seznama
generičnih kompetenc
ločeno po stopnjah
študija ter sprejem na
organih UP

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

Skupen nabor
splošnih kompetenc
za študijske programe
UP

Nabor splošnih
kompetenc študijskih
programov, ločeno po
stopnjah študija na
UP

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

Vzpostaviti
uporabnikom
prijazen, kakovosten
in kompetenten
knjižnični
informacijski sistem
UP

Konverzija lokalnih baz
knjižničnega gradiva v
skupno in enotno bazo
knjižničnega gradiva

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnike

Najem dodatnih in
ustreznih prostorov ter
ustrezne opreme

Združitev lokalnih baz
v skupno bazo
knjižničnega gradiva

Obstoječe knjižnične
baze članic UP so
ločene

Zagotovljen dostop do
obstoječih knjižničnih
baz na članicah preko
skupnega e-portala

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

Obstoječe prostorske
zmogljivosti knjižnice
UP ne zadoščajo

Povečanje prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Združitev ločenih baz
uporabnikov v skupno
bazo uporabnikov
knjižnic Izpolniti
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
izpolniti

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
potrebam uporabnikov

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in
drugih temeljnih
dejavnosti univerze

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Dokončanje objekta A
v UK Livade

Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

3

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

3

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

0

2

Izvedba investicijsko
vzdrževalnih del na
obstoječih objektih za
ohranjanje

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

1

3

Ureditev lastništva na
objektih Cankarjeva 5
(UP PEF, UP FM)

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

0

4

Dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru
Nakup objekt Galeb,
Kettejeva ulica 1
gradbeno dovoljenje
za novogradnjo
objektov v
Univerzitetnem
kampusu Sonce
Izdelava idejne
zasnovne za obnova
objekta Servitski
samostan
Izdelava projektne
dokumentacije za
spremembo
namembnosti dela
objekta Stara Pošta,
Glagoljaška 8, Koper

Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Urejeno ZK stanje in
prenosi zemljišč na
UP

Gradbeno dovoljenje in
obnova objekta 3,
Cankarjeva 5
Gradbeno dovoljenje
za novogradnja treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v Izoli

Prenos lastništva na
objektu 3 Cankarjeva 5
na UP
Prenos lastništva na
objektu Bolniška 20 v
Piranu,
Ureditev lastništva na
objektu Polje 42 Izola,
(UP FVZ)
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava oblike in
načina za zapisovanje
dodatnih kompetenc
diplomantov,
pridobljenih v času
študija

Ime kazalnika
Izdelan kompetenčni
portfolio za študente
UP
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Gradivo, pripravljeno
v okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Oblikovan
kompetenčni portfolio
za študente UP.
Zapis kompetenc,
pridobljenih v okviru
ponudbe VŽU na UP,
tutorstva ipd…, v
prilogi k diplomi, in s
tem omogočen
transparenten pregled
vseh študentovih
aktivnosti v času
študija.
Pripravljeno podporno
okolje za njegovo
implementacijo.

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)
Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
snovanju študijskih
programov in s tem
povezovanje različnih
znanstvenih disciplin.

Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP

Št. interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
2 interdisciplinarna
študijska programa 2.
stopnje

Št. interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP
se poveča za 2
programa.

SKUPNE UPRAVNE NALOGE (KADROVSKA, FINANCE IN INFORMATIZACIJA)
Popis delovnih
procesov in postopkov
Reorganizacija
resursov, postopkov
in procesov

Oblikovanje skupnih
služb na ravni
univerze

Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

Nova organizacijska
struktura univerze

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Krovni sporazumi: 56
Erasmus sporazumi
(2011/12): 283

Povečanje števila
medinstitucionalnih
bilateralnih
sporazumov (2013) za
3%.

Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

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

Število in delež
študentov, vključenih
v izmenjave v tujini

2010/11: 92

2013: Porast za 10%

Število in delež tujih
študentov, vključenih
v izmenjavo na UP

2010/11:155

2013: Porast za 10%

Število in delež
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

2010/11: 47

2013: Porast za 10%

Število in delež tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP

2010/11:74

2013: Porast za 10%

Število in delež

2010/11:36

2013: Porast za 5%

MEDNARODNA DEJAVNOST

Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Priprava in izvedba
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Izvedba postopkov
razdelitve sredstev
Javnega sklada RS za
mobilnost Erasmus
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
študentov
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev ( v
sodelovanju z UP ŠD)
Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti
Priprava in izvedba
»International week
UP«

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število in delež tujih
gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

2010/11:21

2013: Porast za 5%

Število in delež
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu

2010/11:30

2013: Porast za 5%

Število učiteljev, ki
koristi sobotno leto

2012: 0

2013: Najmanj 1, v
kolikor bodo za to
zagotovljena sredstva
iz novega razvojnega
dela financiranja

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

2011/12:

2012/13:

- 3 članice UP so
sodelovale v CEEPUS
mrežah,

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže,

Ime kazalnika
diplomantov, ki so v
času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

- 6 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

55

- 7 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Imenovanje delovne
skupine za področje
kakovosti, priprava
predloga Poslovnika
kakovosti in Programa
razvoja kulture
kakovosti na UP ter
obravnava in sprejem
dokumentov na
ustreznih organih UP

Oblikovan Poslovnik
kakovosti UP

2012: 0

2013: 1

Oblikovan Program
razvoja kulture
kakovosti na UP

2012: 0

2013: 1

Na osnovi
samoevalvacijskega
poročila UP:

Na osnovi
samoevalvacije
izvedene izboljšave
dejavnosti UP

2012: 0

2013: 1

- priprava ukrepov za
izvedbo izboljšav,
- Implementacija
ukrepov za izboljšave
- evalviranje izvedenih
ukrepov.
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Podaljšanje akreditacije študijskim programom
V letu 2013 bodo na UP pričeti postopki podaljšanja akreditacije za naslednje študijske programe:
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: Geografija, Slovenistika, Zgodovina ter Medijski študiji
(UP FHŠ); visokošolski strokovni: Zdravstvena nega (UP FVZ);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Komuniciranje in mediji, Zgodovina (UP FHŠ),
Zdravstvena nega (UP FVZ).
- Za skupni magistrski študijski program 2. stopnje Morska biologija je Senat UP FAMNIT v
začetku leta 2012 odločil, da se Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu ne zaprosi
za podaljšanje akreditacije.
V letu 2013 bodo predvidoma zaključeni postopki podaljšanja akreditacije za naslednje študijske
programe:
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: Italijanistika, Dediščina Evrope in Sredozemlja (UP
FHŠ); visokošolski strokovni: Prehransko svetovanje – dietetika (UP FVZ), Management turističnih
destinacij, Management turističnih podjetij in Mediacija v turizmu (UP FTŠ Turistica);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja ter Kulturni študiji in
antropologija (UP FHŠ), Turizem (UP FTŠ Turistica), Računalništvo in informatika ter
Matematične znanosti (UP FAMNIT);
- doktorski študijski programi: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika (UP FAMNIT)
Načrtovani novi študijski programi članice
V letu 2013 so na članicah UP načrtovani novi programi:
- študijski programi 1. stopnje: univerzitetni: eno- in dvopredmetni Angleški jezik in kultura (UP
FHŠ), Kulturni turizem (UP FTŠ Turistica), Ergonomija (UP FENIKS članica v ustanavljanju);
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Inoviranje in Transdisciplinarni študij politike (UP FM),
Biopsihologija (UP FAMNIT), Socialna pedagogika (UP PEF), Športna vzgoja in Kinezioterapija
(UP FENIKS članica v ustanavljanju).
Načrtovani interdisciplinarni študijski programi v sodelovanju s članicami UP
V letu 2013 so v medsebojnem sodelovanju med članicami UP načrtovani novi intersciplinarni
programi:
- magistrski študijski programi 2. stopnje: Management v zdravstvu (UP FM in UP FVZ); Športna
vzgoja (program načrtuje UP FENIKS članica v ustanavljanju v sodelovanju z UP PEF).
Načrtovana razširitev študijskega področja
V letu 2013 razširitev študijskih področij načrtujeta dve članici UP, in sicer: UP FAMNIT (študijsko
področje 31 – Družbene vede (psihologija) in UP PEF (študijsko področje 21 – Umetnost).
Načrtovane nove dislocirane enote
UP PEF v letu 2013 načrtuje začetek postopka akreditacije nove dislocirane enote Radovljica, UP FVZ
pa bo izpeljala akreditacijo že obstoječe dislocirane enote Nova Gorica zaradi spremembe naslova.
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2013/2014
TABELA 29: NOVOSTI V RAZPISU ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 V PRIMERJAVI S ŠTUDIJSKIM LETOM
2012/2013
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Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu
2013/2014
Redni

Izredni

1. stopnja
UP FHŠ

Kulturni študiji in antropologija

- 15

UP FHŠ

Sodobna kritična teorija in Filozofija

- 15

UP FHŠ

dvopredmetni Medijski študiji

- 30

UP FHŠ

Dediščina Evrope in Sredozemlja

-5

UP FHŠ

Medkulturno jezikovno posredovanje

- 10

UP FHŠ

Slovenistika

-5

UP FHŠ

Zgodovina

-5

UP FHŠ

univerzitetni dvopredmetni Antropologija

+ 15

UP FHŠ

univerzitetni dvopredmetni Dediščina Evrope in
Sredozemlja

+ 15

UP FHŠ

univerzitetni dvopredmetni Kulturni študiji

+ 15

UP FHŠ

univerzitetni dvopredmetni Slovenistika

+ 10

UP FHŠ

univerzitetni dvopredmetni Filozofija

+ 10

UP FM

Management VS (na dislocirani enoti v Celju)

- 20

UP FM

Management UN (na sedežu v Kopru)

+ 40

UP FM

Management UN (na dislocirani enoti v Celju)

- 40

UP FAMNIT

Bioinformatika

-5

UP FAMNIT

Biopsihologija

-5

UP FAMNIT

Računalništvo in informatika

-5

UP FAMNIT

Sredozemsko kmetijstvo

-5

UP FTŠ
Turistica

Management turističnih destinacij

- 10

UP FTŠ
Turistica

Management turističnih podjetij

UP FTŠ
Turistica

Mediacija v turizmu

+ 10
-5

-10
2. stopnja

UP FHŠ

Uprizoritvene študije in kreativno pisanje

- 15

UP FHŠ

dvopredmetni pedagoški Slovenistika

- 15

UP FHŠ

Arheološka dediščina Sredozemlja

-5

UP FHŠ

Geografija

-5

UP FHŠ

Italijanistika

UP FM

Management

+30

UP FM

Management ( v angleščini)

+30

UP FM

Ekonomija in finance

- 80

UP FM

Upravljanje trajnostnega razvoja

- 20

UP FM

Pravo za management

UP FAMNIT

Matematika s finančnim inženiringom

- 15

UP FAMNIT

Biopsihologija

+ 30

UP FAMNIT

Aplikativna kineziologija

+5

UP FTŠ
Turistica

Turizem (izvedba v angleškem jeziku v Ljubljani)

- 10
- 20

+ 40
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Predvideno število razpisanih mest v študijskem letu
2013/2014
Redni

Izredni

UP FTŠ
Turistica

Turizem (Portorož)

UP FTŠ
Turistica

Dediščinski turizem

+ 10

+ 10

UP PEF

Razredni pouk

+ 60

+ 25

/

-6

+10

3. stopnja
UP FTŠ
Turistica

Inovativni turizem

Komentar k načrtu vpisa
UP za študijsko leto 2013/2014 v primerjavi s študijskim letom 2012/2013 na dodiplomskem študiju
načrtuje skupno 48 razpisanih vpisnih mest manj: na rednem študiju 53 mest manj, na izrednem pa 5
mest več. Z razpisom novih dvopredmetnih študijskih programov je število mest povečala UP FHŠ;
medtem ko so UP FM, UP FAMNIT in UP FTŠ razpisana mesta zmanjšale. UP PEF in UP FVZ
načrtovano število razpisanih vpisnih mest ohranjata.
Na podiplomskem študiju je UP za študijsko leto 2013/2014 načrtuje razpis za skupno 70 mest več; na
rednem študiju sicer 15 mest manj, a na izrednem študiju 85 mest več. Prvič bodo razpisani trije
magistrski študijski programi: Italijanistika, Razredni pouk, študijski program Biopsihologija pa bo
razpisan pogojno, v primeru pravočasno podeljene akreditacije. Število mest na izrednem študiju se je
povečalo predvsem zaradi načrta razpisa dveh programov tudi v angleškem jeziku (Management in
Turizem). V primerjavi s študijskim letom 2012/2013 je največja razlika v številu razpisanih mest na UP
FM, saj je razpisala 100 mest manj na rednem študiju.
Pri načrtu razpisa doktorskih študijskih programov ni sprememb, z izjemo nekoliko manjšega števila
mest na doktorskem programu Inovativni turizem.
Kratkoročni letni cilji za leto 2013
V nadaljevanju sledijo kratkoročni letni cilji za leto 2013 s pripadajočimi ukrepi.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Pregled in
posodobitev
akreditiranih študijskih
programov

Za posodobitev
študijskih programov
se bodo izdelale
primerjalne analize in
analize usvojenih
kompetenc
diplomantov,
poklicnega odločanja,
zaposljivosti,
zadovoljstvo
delodajalcev ipd.

Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Za doseg načrtovane
prehodnosti se bodo

Ime kazalnika
Akreditiran študijski
program

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 (na dan: 31.12.)

2013: Osnutek analize
programske ponudbe
akreditiranih študijskih
programov, kot
podlaga za pripravo
sprememb in uvedbo
notranje akreditacije
študijskih programov.

Št.
akreditiranih študijski
h programov po
stopnjah:
- 1. stopnja: 40
- 2. stopnja: 37
- 3. stopnja: 14

Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik v

2012/2013:
Prehodnost študentov

Na ravni UP se
načrtuje analiza 36
št.pr.: 1. stopnja: 20,
2. stopnja: 14, 3.
stopnja: 2)

2013/2014:
Prehodnost študentov
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
na članicah UP
izvajale sledeče
aktivnosti:
UP FHŠ: 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,
vključevanje
tutorskega sistema v
študijski proces.
UP FM načrtuje
povečanje obvezne
prisotnost na
predavanjih in vajah,
pripravili in izvedli
bodo priprav ena izpit
pri predmetih, kjer je
prehodnost najnižja
ter spodbujali
tutorstvo.

Ime kazalnika
študijskih programih
(ločeno: za 1., 2. in 3.
stopnjo ter ločeno za
redni in izredni študij)

59

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
iz 1. v 2. letnik na
ravni UP je:

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
iz 1. v 2. letnik na
ravni UP je:

1. stopnja
(dodiplomski):

1. stopnja
(dodiplomski):

- redni:

- redni:

VS programi: 52%,

VS programi: 63%,

UN programi: 72%,

UN programi: 69%,

- izredni VS: 79%;

- izredni VS: 70%;

2. stopnja
(magistrski):

2. stopnja
(magistrski):

- redni: 61%,

- redni: 73%,

- izredni 68%;

- izredni 58%;

3. stopnja (doktorski):
83%

3. stopnja (doktorski):
74%

Podatki o prehodnosti
po študijskih
programih so
prikazani v Excel
prilogi

Na UP FAMNIT bodo
zaposlovali
uveljavljene
visokošolske učitelje
in sodelavce
povezovali teoretične
koncepte in njihove
praktične uporabe;
vključevali študente v
raziskovanje;
organizirali
tekmovanja.
Koordinatorji se bodo
sestajali s študenti,
načrtno sledili
uspešnosti študentov
na izpitnih rokih.
UP FTŠ TURISTICA
načrtuje intenzivno
delovanje
koordinatorjev
študijskih programov,
ki so zadolženi za
spremljanje
uspešnosti študentov
UP FVZ bo:
zagotavljala
kakovosten pedagoški
proces, vzpodbujala
visokošolske učitelje
pri pripravi celovitega
učnega gradiva,
uvajala IKT
tehnologije in
elektronsko
poučevanje,
sistematično
spremljala študente in
njihove učinkovitosti
pri študiju ter
izboljšala izvajanje
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
tutorstva

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta
(ločeno po stopnjah):

2013: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta je:

Dodiplomski:

Dodiplomski:

1. stopnja: redni:

1. stopnja: redni:

- VS programi: 3,4 let;

- VS programi: 4 leta;

- UN programi: 3,8 let;

- UN programi: 3,9 let;

- izredni VS: 3,1 let;

- izredni VS: 4,2 let;

2. stopnja:

Magistrski 2. stopnja:

- redni: 2,3 let;

- redni: 2,5 let

- izredni: 2,1 let.

- izredni: 2,6 let.

UP FENIKS članica v
ustanavljanju bo
vzpodbujala študente
k hitrejšemu
zaključevanju študija z
vzpostavljanjem stikov
z morebitnimi
bodočimi delodajalci;
semestrsko izvajala
predmete z namenom,
da študenti že tekom
leta opravijo več
izpitov, podeljevala
nagrade Santorio
Santorio za študijsko
uspešnost.
Članice bodo izvedle
sledeče aktivnosti:
UP FHŠ bo aktivno
spodbujala in
usmerjala študente
zadnjih letnikov in
absolventov s strani
mentorjev in
somentorjev k
zaključku študija, jih
obveščala o možnosti
nadaljevanja študija
na 2. in 3. stopnji na
UP FHŠ ter o
možnostih
zaposlovanja
diplomantov
UP FM bo izvedla
delavnice za pomoč
študentom pri pripravi
zaključne naloge.
UP FAMNIT bo
organizirala sestanke
koordinatorjev s
študenti, načrtno
sledila uspešnosti
študentov na izpitnih
rokih.

Število let trajanja
študija na študenta na
študijskih programih
(ločeno za 1. stopnjo:
VS, UN, za 2. in za 3.
stopnjo), ločeno za
redni in izredni študij

Doktorski 3. stopnja:
4,5 let.

Podatki o trajanju
študija po študijskih
programih so
prikazani v Excel
prilogi

UP PEF bo nadalje
motivirala študente,
da zaključijo študij v
zadnjem semestru.
UP FTŠ Turistica bo
povečevala oblike
sprotnega preverjanja
znanja, priznavala
študentom ECTS,
pridobljene na drugih
akreditiranih
institucijah,
spodbujala
koordinatorje k
intenzivnejšemu delu
s študenti; uvedla več
e-oblik dela ter
dogradila tutorski
sistem med učitelji in
študenti
UP FVZ načrtuje
individualno in
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
skupinsko svetovanje
kot obliko pomoči pri
izbiri ustrezne teme
diplomske naloge in
pristopu k njeni
pripravi; sistematično
bo spremljala
študente pri pisanju
diplomskega dela;
podaljševanje
absolventskega staža
bo samo za
utemeljene razloge,
kot jih navaja Statut
UP; izčrpno bo
informirala študente o
zaposlitvenih
potrebah; o možnostih
nadaljevanja študija;
spremljala bo trajanja
študija.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Za uvajanje sodobnih
obliki in metod v
predmete bodo
članice izvajale:

Predmeti, ki se delno
ali v celoti izvajajo s
sodobnimi oblikami in
metodami

2011/2012: Delež
predmetov na UP, ki
so se delno ali v celoti
izvajali s sodobnimi
oblikami in metodami
je 70%. (UP
FHŠ: 20% (eučilnica), UP FM:
100%, UP FAMNIT:
100%, UP FTŠ
TURISTICA: 70%, UP
FVZ: 75%, UP
FENIKS članica v
ustanavljanju: 56%)

2012/2013: Delež
predmetov, ki se
delno ali v celoti
izvajajo s sodobnimi
oblikami in metodami
je 76 %. (UP FHŠ:
30%, UP FM se
ohranja na 100%, UP
FAMNIT: se ohranja
na 100%, UP FTŠ
TURISTICA: 80%, UP
FVZ: 80%, UP
FENIKS članica v
ustanavljanju: 67%)

UP FHŠ: aplikacija in
poskusna uporaba
programa in priprava
ustreznih gradiv za
kombinirano
poučevanje in e izobraževanje pri
predmetih v okviru
študijskih programov
prve stopnje,
usposabljanje
visokošolskih učiteljev
za izvajanje eizobraževanja.
UP FAMNIT:
nadaljevanje z
izvedbo predmetov s
sodobnimi oblikami in
metodami.
UP FM bo pri vseh
predmetih, ki se
izvajajo v študijskem
letu, pripravila eučilnico, v kateri
študenti dobijo
dodatne koristne
informacije za lažje
razumevanje vsebin
UP FTŠ: med nosilci
in izvajalci se bo
spodbujalo uporaba
sodobnih oblik in
metod izobraževanja
(projektno delo,
študije primerov, eizobraževanje…).
UP FVZ: bo
izobraževala
visokošolske učitelje
za uporabo modernih
orodij poučevanja
UP FENIKS (članica v
ustanavljanju) pri
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
izvedbi predmetov v
študijskih programih
vseh treh stopenj
uporablja sodobne
oblike in metode
poučevanja, kot so :
e-učilnica, uporaba
različne merilne,
raziskovalne in
programske opreme;
uporaba e-virov.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Vzpostavitev mreže
stikov s srednjimi
šolami in univerzami v
tujini.

Ime kazalnika
Tuji študenti, vpisani v
študijske programe

Izvedba dveh
magistrskih študijskih
programov 2. stopnje
Turizem in
Management v
angleškem jeziku.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012/2013: Delež tujih
študentov (vsi, ki niso
državljani RS),
vpisanih v študijske
programe (ločeno po
stopnjah študija in
redni, izredni) je:

2013/2014: Delež tujih
študentov, vpisanih v
študijske programe
(ločeno po stopnjah)
je:

1. stopnja: 3%,

2. stopnja: 4,6%,

2. stopnja: 2,2%,

3. stopnja in dr.
programi: 11%.

1. stopnja: 2,9%,

3. stopnja in dr.
programi: 9 %.

UP PEF bo
sodelovala s
Slovenskim
izobraževalnim
konzorcijem (SLORI),
na sedežu katerega
se letno organizira
informativni dan za
dijake srednjih šol v
Italiji.

2012/2013: skupno je
na UP vpisanih 2,7%
tujih študentov.

2013/2014: skupno je
na UP vpisanih 4%
tujih študentov.

2011/2012: Delež
predmetov, ki so se
izvedli v tujem jeziku
na rednem študiju:
(ločeno po stopnjah):

2012/2013:Delež
predmetov, ki se
izvajajo v tujem jeziku,
na rednem študiju je:

- 1. stopnja redni
študij: 3%,

- 2. stopnja: 5%,

- 2. stopnja: 6%,

- 3. stopnja: 5%.

Udeležba na
organiziranih
predstavitvah fakultet
in študijskih
programov po
Sloveniji in
sodelovanje v tujini.
Pošiljanje
promocijskega
materiala in gradiv o
študijskih programih v
angleškem jeziku.
UP FM bo
promovirala
predmete, ki se
izvajajo v tujem jeziku
tudi med študenti
FAMNIT načrtuje
povečanje števila tujih
gostujočih
visokošolskih učiteljev
za izvedbo predmetov
v vseh študijskih
programih fakultete,
prijavljanje na razpise
za pridobitev finančnih
sredstev za izvedbo
predmetov v tujem
jeziku.
Izpolnitev pogojev za

Predmeti, ki se
izvajajo v tujem jeziku

- 1. stopnja: 4%,

- 3. stopnja: 3%.

Število študijskih

2012/2013: Število

2013/2014: Število
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
tekočo izvedbo
študijskega programa
v tujem jeziku,
promocija študijskih
programov

Ime kazalnika
programov, ki se v
celoti izvajajo v
angleškem jeziku
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku
(ločeno po stopnjah):
0.

študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku se
poveča na (ločeno po
stopnjah): dva
študijska programa na
2. stopnji

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
snovanju študijskih
programov in s tem
povezovanje različnih
znanstvenih disciplin.

Ime kazalnika
Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
2 interdisciplinarna
študijska programa 2.
stopnje

2013: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP
se poveča za 2
programa na 2. stopnji
in 1 nov študijski
program za
izpopolnjevanje.

Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti so v številkah podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel
tabele).

Komentar
Prehodnost.
Med članicami imajo najvišjo prehodnost iz 1. v 2. letnik študijski programi 1. stopnje UP PEF, tako na
rednem študiju kot na izrednem študiju. Visoka prehodnost nad 85% je tudi na študijskih programih
Turizem (UP FTŠ Turistica), Geografija ter Slovenistika (UP FHŠ), najnižja prehodnost (pod 25%) je
zabeležena na študijskem programu Računalništvo in informatika (UP FAMNIT).
UP PEF ima visoko prehodnost tudi na študijskih programih 2. stopnje in 3. stopnje. Tako na UP PEF
kot na UP FAMNIT v študijskem letu 2013/2014 načrtujejo ohranitev povprečne vrednosti prehodnosti
v 2. letnik iz preteklega študijskega leta.
Povečanje prehodnosti načrtujejo na UP FHŠ, UP FM, UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP FVZ. Le-to
bodo dosegli z raznimi aktivnostmi, na UP FHŠ predvsem 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, poleg tega pričakujejo večjo podporo
študentom 1. letnikov s strani tutorjev študentov in učiteljev pri usmerjanju študentov in spodbujanju k
nadaljevanju študija. Na UP FM bodo uvedli tudi obvezno prisotnost na predavanjih in vajah,
organizirane pa bodo tudi priprave na izpite pri predmetih, kjer je prepustnost najnižja. Na UP FAMNIT
načrtujejo izvajanje naslednjih ukrepov, ki bodo vplivali na večjo kakovost izvedbe: zaposlovanje
uveljavljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev; povezovanje teoretičnih konceptov in njihove
praktične uporabe, vključevanja študentov v raziskovanje, organizacija tekmovanj. Koordinatorji
študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k
rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Pričakujejo, da se bo navedeno pozitivno odrazilo tudi na
povečanju prehodnosti študentov. Na UP FTŠ Turistici bodo za povečanje prehodnosti poskrbeli
koordinatorji študijskih programov iz vrst visokošolskih učiteljev, ki so zadolženi za spremljanje
uspešnosti študentov. Poleg tega bo UP FTŠ Turistica nadaljevala z uvajanjem sodobnih oblik
Izobraževanja, predvsem e-učilnic ter sprotnim preverjanjem znanja s kolokviji. Sprejeti bodo še
dodatni ukrepi za izvajalce pedagoškega procesa s ciljem povečanja kakovosti in večje učinkovitosti
ter prehodnosti. Na UP FVZ so za izboljšanje prehodnosti opredelili naslednje aktivnosti:
- Posvetiti večjo pozornost in spodbujanje visokošolskih učiteljev pri pripravi celovitega učnega
gradiva za vse predmete študijskih programov.
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Nadaljnje uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poučevanja v
pedagoški proces.
Izboljšanje dostopa študijskega gradiva študentom, predvsem v dislocirani enoti.
Kakovostna organizacija in izvedba kliničnih vaj v učnih bazah šole.
Sistematično spremljanja študentov in njihovo učinkovitost pri študiju (analizo vpisa po različnih
merilih, analizo izpitnih obdobij, prehodnost med letniki, dolžino trajanja študija, vidni uspehi
študentov).
Ob koncu vsakega študijskega leta s pomočjo ankete pridobiti mnenje študentov o izvedbi
študijskih programov in o delovanju ostalih s študijem povezanih dejavnostih šole (knjižnica,
delovanje referata itd).
Študentje so aktivno vključeni v procese odločanja na šoli tako, da njihova poročila omogočajo
tekoče samoevalviranje študijskega programa in hitro reševanje morebitnih problemov povezanih
z izvajanjem študijskega procesa.
Dodelati ter vzpostaviti še boljši tutorski sistem.

Diplomanti.
Članice bodo študente v zadnjih letnikih aktivno spodbujale in usmerjale k dokončanju študija, s čimer
se bo število diplomantov povečalo. UP FM bo izvajala tudi delavnice za pomoč študentom pri pripravi
zaključnega dela, kar bo povečalo število diplomantov ter skrajšalo povprečno število let trajanja
študija tako za 1. kot tudi na 2. stopnji študija. Pričakovati je, da se bo število diplomantov na
dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje v letu 2013 povečalo, tako na račun prvih diplomantov na
študijskih programih Biopsihologija, Bioinformatika in Matematika v ekonomiji in financah (UP
FAMNIT) ter Medkulturno jezikovno posredovanje (UP FHŠ), kakor tudi na račun načrtovanih ukrepov
med katerimi sodi tudi spremljanje študentov s strani koordinatorjev. Le-ti študente spodbujajo k
rednemu opravljanju študijskih obveznosti. Na UP FAMNIT pričakujejo, da bodo izvedeni ukrepi za
izboljšanje prehodnosti študentov pozitivno vplivali tudi na povečanju števila diplomantov, predvsem
pa povezovanje teoretičnih konceptov in njihove praktične uporabe in vključevanja študentov v
raziskovanje ter povečanje kontaktnih ur namenjenih usmerjanju študentov pri izdelavi zaključne
naloge. Na UP FVZ bo izvajali sledeče aktivnosti:
- Spodbujanje študentov k čim prejšnjem zaključku študija z individualnim in skupinskim
svetovanjem kot obliko pomoči pri izbiri ustrezne teme diplomske naloge in pristopu k njeni
pripravi.
- Sistematično spremljanje študentov pri pisanju diplomskega dela. Podaljševanje absolventskega
staža se izvaja le za utemeljene razloge, kot jih navaja Statut Univerze na Primorskem.
- Izčrpno informiranje študentov o zaposlitvenih potrebah; o možnostih nadaljevanja študija;
skupinsko in individualno svetovanje na področju zaposlovanje in kariernega razvoja; spremljanje
trajanja študija.
- Poenostavitev nekaterih administrativnih postopkov, ki hitreje pripeljejo študenta do zaključka
študija.
- Povečanje števila mentorjev pri zaključnih/diplomskih/magistrskih nalogah.
- Motiviranje študentov k začetku pisanja nalog v zadnjem letniku študija.
Število let trajanja študija.
Na visokošolskih študijskih programih 1. stopnje najhitreje zaključijo študij študenti na študijskih
programih Mednarodno poslovanje (UP FM) ter Predšolska vzgoja (UP PEF), v dobrih treh letih, na
univerzitetnih pa na študijskih programih Edukacijske vede (UP PEF) ter Turizem (UP FTŠ Turistica),
in sicer manj kot v treh letih.
Na magistrskih študijskih programih 2. stopnje so študenti najhitreje diplomirali na programih
Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) ter Aplikativna kineziologija (izvaja UP FENIKS v
ustanavljanju), in sicer manj kot v dveh letih.
Tuji študenti, vpisani na UP.
UP načrtuje povečati tudi vpis tujih študentov, predvsem na 2. stopnji. Nadaljevalo se bo z
vzpostavitvijo mreže stikov s srednjimi šolami in univerzami v tujini, tako pričakujemo, da se bo delež
tujih študentov, vpisanih na UP, v študijskem letu 2013/2014 rahlo povečal. UP bo dva magistrska
študijska programa 2. stopnje na izrednem študiju razpisala in izvedla tudi v angleškem jeziku, ki bosta
v prvi vrsti namenjena predvsem tujim študentom.
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PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Načrtovani novi programi za izpopolnjevanje.
V študijskem letu 2012/2013 članica UP PEF načrtuje zaključek postopka akreditacije dveh novih
študijskih programov za izpopolnjevanje, in sicer:
- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
- Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Načrtovana sta tudi nova programa za izpopolnjevanje, in sicer:
- Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine (pripravlja ga v sodelovanju
z UP FHŠ) in
- Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
Načrt izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja
TABELA 30: PREGLED NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI*
NAČRT (Študijsko leto
2012/2013)

NAČRT (Študijsko leto
2013/2014)

Število programov

Število programov

Študijski programi za izpopolnjevanje

1

3

Deli študijskega programa

8

10

Posamezni predmeti

0

24

Program nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
delavcev v vzgoji in izobraževanju

9

16

Poletne/ zimske šole

8

10

Tečaji, seminarji, delavnice

24

35

Predavanja in druge javne prireditve

69

96

Konference

5

10

Tabori

8

6

132

210

Študijski programi

SKUPAJ

Opomba: *Podrobnejši opis aktivnosti se nahaja v prilogi - Kazalniki za študijsko dejavnost, tabela 1B_VŽU.

Kratkoročni letni cilji za leto 2013
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Nadaljevanje z
Izvajanjem
akreditiranega
študijskega programa
za izpopolnjevanje.

Programi za
izpopolnjevanje

2011/2012: število
izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

2012/2013: število
izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 95,
število vključenih
študentov: 6

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 56,,
število vključenih
študentov: 9

Nadaljevanje
promocije ponudbe
delov akreditiranih
študijskih programov
različnim ciljnim
skupina

Deli študijskega
programa

2011/2012: število
izvedenih delov
programov: 0

2012/2013: Število
izvedenih delov
programov: 8
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Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Prijava več novih
programov na MIZŠ,
povezovanje s šolami
in promocija

Programi nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
delavcev v vzgoji in
izobraževanju

2011/2012: število
izvedenih programov:
2

2012/2013: število
izvedenih programov:
9

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 90.

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 210

Priprava in izvedba
poletnih šol,

Poletne/zimske šole in
druge sorodne
organizirane oblike
izobraževanja

2011/2012: število
izvedenih: 8

2012/2013: število
izvedenih: 8

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 246

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 268,

Priprava in izvedba
različnih organiziranih
oblik izobraževanja z
ustrezno skrbjo za
kakovost in aktualnost
programov
prilagojenih na
različne ciljne
skupine

Število drugih
organiziranih oblik
izobraževanja (tečaji,
seminarji, konference
…)

2011/2012: število
izvedenih: 91

2012/2013: število
izvedenih: 106

2011/2012: število
vključenih
udeležencev: 2570

2012/2013: število
vključenih
udeležencev: 3335

Uvedba skupnega
anketnega
vprašalnika za
udeležence.

Skupna ponudba
vseživljenjskega
učenja (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Katalog VŽU na UP
2012/2013

Pripravljen Katalog
VŽU na UP za
2013/2014, ki bo
vključeval navedbo
kompetenc,
pridobljenih po
posameznem
opravljenem
programu.

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Oblikovanje dodatne
ponudbe akreditiranih
delov študijskih
programov in
posameznih
predmetov

ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov s področja
izobraževanja na
mednarodnih razpisih

Spremljanje števila
izdanih potrdil.
Spodbujanje ponudbe
izvajanje študijskih
programov za
izpopolnjevanje in
delov študijskih
programov za zunanje
deležnike.
Informirati širše
družbeno okolje o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP

2011/2012: ocena
število udeleženih
študentov na
ponujenih programih v
okviru VŽU UP: 1659

2012/2013: število
študentov, ki se
udeležijo ponujenih
programov v okviru
VŽU UP, se poveča
na 2.217

Spodbujanje
študentov za
pridobivanje dodatnih
kompetenc v času
študija.

Komentar
Pomen vseživljenjskega učenja je v današnji družbi vse večji, zato se tudi ponudba izobraževalnih
programov različnim deležnikom postopoma nadgrajuje in dopolnjuje. V letu 2013 bo UP nadgradila
Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja UP, z zapisom kompetenc, ki jih pridobijo udeleženci ob
zaključku programa. Usmerila se bo v pripravo programov za domače in tuje okolje ter v krepitev
sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje mladih
raziskovalcev (iz
Slovenije in tujine) in
skrb za raziskovalni
podmladek

Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Usposabljanje
obstoječih MR-jev in
prijave na razpis
ARRS za izbor
mentorjev novim MR
za leto 2014 - razpis v
letu 2013

Število MR - jev
(ARRS)

63

63

Spremljanje deleža
zaposlenih mlajših
raziskovalcev na
univerzi do 35 let

Delež zaposlenih
mlajših raziskovalcev
(do 35 let)

UP FHŠ: 1,3%

UP FHŠ: 3,7%

UP FM: 17,17%

UP FM: 18,18%

UP FAMNIT: 35,35%

UP FAMNIT: 35,90%

UP PEF: 0%

UP PEF: 0,01%

UP FTS Turistica: 0%

UP FTS Turistica: 0%

UP FVZ: 10,53%

UP FVZ: 9,53%

UP ZRS: 41,84%

UP ZRS: 43,93%

UP IAM: 50%

UP IAM: 44,6%

Izvajanje obstoječih
podoktorskih
projektov in prijave na
razpis ARRS za izbor
novih podoktorskih
projektov

Število podoktorskih
raziskovalcev

7

10

Izvedba internega
razpisa za
podoktorske pozicije

Število podeljenih
podoktorskih pozicij
raziskovalcem do 35
let

6

6

Spremljanje števila
vključenih
dodiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

Število vključenih
dodiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

12

14

Spremljanje števila
vključenih
podiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

Število vključenih
podiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

- št. študentov 2.
stopnje: 19

- št. študentov 2.
stopnje: 24

- št. študentov 3.
stopnje: 18

- št. študentov 3.
stopnje: 24

Realizacija 3. razpisa
sheme sofinanciranja
doktorskega študija
po programu
»Inovativna shema za
sofinanciranje
doktorskega študija za
spodbujanje
sodelovanja z
gospodarstvom in
reševanja aktualnih
družbenih izzivov –
generacija 2012«.

Število sofinanciranih
doktorskih študentov

70

102

Izvedba notranje
evalvacije akcijskega
načrta Kadrovske
strategije UP za
raziskovalce

4. faza implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Izvedba 4. faze
implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Zaključena 4. faza
implementacije
akcijskega načrta
Kadrovske strategije
UP za raziskovalce

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih

Število prijav na
nacionalne razpise

110

125 (ob predpostavki,
da bodo ustrezni
razpisi na nacionalni
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
raziskovalnih
projektov

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na nacionalne razpise

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
ravni objavljeni)

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
za prijavo na
mednarodne razpise s
področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

Število prijav na
mednarodne razpise s
področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

89

94

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
nacionalnih razpisih

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

57

70 (ob predpostavki,
da bodo ustrezni
razpisi na nacionalni
ravni objavljeni)

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
mednarodnih razpisih
s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

Število pridobljenih
mednarodnih
projektov s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

19

20

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

19.361,01

19.941,84

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A' + A'')
(NADPOVP)

7.744,81

7.977,15

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice
(CITATI)

13.748,00

14.160,44

Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice
(ČLANKI)

144

148

Priprava pravilnika o
dodeljevanju sredstev
za individualno
raziskovalno delo na
podlagi SCI, SSCI in
A&HCI objav

0

1

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

57

58

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
objavam znanstvenih
monografij

68
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Ustrezna podpora in
motiviranje
raziskovalcev ter
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov in podpora
pri organizaciji
konferenc

Ime kazalnika
Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

69

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število organiziranih:

Število organiziranih:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 25

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 13

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 15

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica):7

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 6

Vzpostavitev
kontaktov z
raziskovalci v tujini z
namenom
predstavitve
raziskovanega dela

Št. raziskovalcev, ki
se vračajo v domovino
in sodelujejo z UP

12

13

Izvajanje potrebnih
aktivnosti za
prepletanje
raziskovalnega in
pedagoškega dela ter
vključevanje
raziskovalcev v
pedagoško delo

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

275

294

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotoviti povečanje
stabilnega deleža
financiranja
raziskovanja na
nacionalni in
mednarodni ravni

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Nadaljevanje dela na
obstoječem
infrastrukturnem
programu

Število infrastrukturnih
programov

1

1

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih
programih in
pridobljenih novih
programih

Število raziskovalnih
programov ARRS

13

12

Matični UP: 6

Matični UP: 5

Soizvajanje UP: 7

Soizvajanje UP: 7

Nadaljevanje
raziskovalnega dela

Število temeljnih
projektov ARRS

36

39
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
na obstoječih
temeljnih projektih in
prijave novih, skladno
z objavo razpisa
ARRS

Ime kazalnika

70

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Matični UP: 22

Matični UP: 21

Soizvajanje: 14

Soizvajanje: 18

13

11

Matični UP: 8

Matični UP: 7

Soizvajanje UP: 5

Soizvajanje UP: 4

16

4

Matični UP: 8

Matični UP: 3

Soizvajanje UP: 9

Soizvajanje UP: 1

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
aplikativnih projektih
in prijave novih,
skladno z objavo
razpisa ARRS

Število aplikativnih
projektov ARRS

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih CRP
projektih in prijave
novih, skladno z
objavo razpisa ARRS

Število CRP projektov
ARRS

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih projektih
in prijave novih,
skladno z objavo
razpisov

Število drugih
nacionalnih projektov
po tipu in viru
financiranja

54

50

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
bilateralnih projektih in
prijave novih, skladno
z objavo razpisov
ARRS

Število bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in
promocij znanosti
(ARRS)

- št. bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja: 35

- št. bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja: 32

- št. promocij znanosti
(ARRS): 12

- št. promocij znanosti
(ARRS): 10

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
mednarodnih projektih
s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela in
prijave novih, skladno
z objavami razpisov v
programih evropske
skupnosti in drugih
programih

Število mednarodnih
projektov s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela po
tipu in viru financiranja

62

61

Evalvacija programa
UP za področje
raziskovalnega in
razvojnega dela za
obdobje od leta 20092013) in priprava
nove strategije na
področju raziskovanja.

K28: Nadaljnji razvoj
raziskovalne
dejavnosti UP

Stara strategija na
področju raziskovanja

Predlog nove
strategije na področju
raziskovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih projektih
in prijave novih
projektov z
gospodarstvom

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom

11

32

Nadaljevanje
raziskovalnega dela

Število projektov z
drugimi uporabniki

27

15
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
na obstoječih projektih
in prijave novih
projektov z drugimi
uporabniki znanja

Ime kazalnika

71

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

znanja

Realizacija vložitve
patentnih prijav
skladno z načrtom v
potekajočih projektih

Število vloženih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popolni
preizkus patentne
prijave

0

0

Realizacija odobritve
načrtovanih patentnih
prijav

Število odobrenih
patentnih prijav

1

0

Realizacija inovacij
skladno z načrtom v
potekajočih projektih

Število inovacij

3

4

Spremljanje skupnih
znanstvenih objav
raziskovalcev UP in
raziskovalcev iz
gospodarstva

Število skupnih
znanstvenih objav
raziskovalcev UP in
raziskovalcev iz
gospodarstva

8

15

Spremljanje števila
doktorjev znanosti, ki
so na UP doktorirali v
povezavi z
gospodarstvom

Število doktorjev
znanosti, ki so na UP
doktorirali v povezavi
z gospodarstvom

0

0

Sodelovanje s CRPZ
UP - nadaljevanje
praks sodelovanja z
gospodarstvom,
spodbujanje prijav na
javne razpise za
pridobitev dodatnih
sredstev namenjenih
sofinanciranju
izpopolnjevanja
raziskovalcev

K36: Povezovanje
dejavnosti obstoječih
struktur UP v
sodelovanju z okoljem

Prijava na razpis
MGRT – konzorcij za
prenos tehnologij KTT

Uspešno pridobljen
projekt v konzorciju

Krepitev in širjenje
lokalne ter regionalne
mreže sodelovanja z
gospodarstvom
(pridobivanje novih
partnerjev in
predstavitve znanja, ki
ga nudi UP v okviru
izobraževalnega in
raziskovalnega dela)

V letu 2012 smo
začeli s ciklusom
srečanj s predstavniki
gospodarstva. V letu
2012 je bilo
realizirano eno
srečanje.

V letu 2013
načrtujemo
organizacijo 5 srečanj.

Sprejem strategije za
povečanje
sodelovanja z
gospodarstvom in
akcijskega načrta do
leta 2020

Pripravljena strategija
za sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2012

Sprejeta strategija na
ravni UP

Komentar
UP FHŠ
V letu 2013 na IMŠ UP FHŠ načrtujemo prevetritev članstva, z namenom vključiti praktično vse
pedagoške delavce UP FHŠ, ki izpolnjujejo pogoje, v raziskovalno delo. Kljub temu, da je na UP FHŠ
veliko mlajših sodelavcev, ki še nimajo obsežne bibliografije in so šele na začetku svoje raziskovalne
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kariere, pričakovano število raziskovalnih točk v naslednjem letu ne bo bistveno presegalo lanskih
rezultatov.
UP FM
Podatki v priloženih tabelah (kazalniki) kažejo, da se je raziskovalna dejavnost v letu 2012 nekoliko
okrnila v primerjavi z obsegom raziskovalne dejavnosti v letu 2011. Na to je vplivalo več dejavnikov:
zaključek nacionalnih temeljnih in aplikativnih projektov, zmanjšanje števila zaposlenih raziskovalcev
zaradi zaključka pogodbe o zaposlitvi, splošna kriza, ki se odraža v zmanjšanju sredstev na vseh
ravneh itd.
Upoštevajoč trenutno stanje se prioritetne naloge s področja znanstveno-raziskovalnega dela na UP
FM za leto 2013 nanašajo predvsem na dve temeljni področji: prvič, konsolidacija znanstvenoraziskovalnega in svetovalnega dela raziskovalcev in pedagogov UP FM v enoten, razpoznaven
inštitut – IRIS in drugič, nadaljnja optimizacija in integracija informacijskega sistema za podporo
raziskovalni dejavnosti v obstoječi IS UP FM.
To bo UP FM dosegla z naslednjimi aktivnostmi:
‐
nadaljevanje Izvajanja aktivnosti vezanih na realizacijo kompetenčnega profila inštituta in njegova
aktivna promocija med domačimi in tujimi partnerji, potencialnimi uporabniki, prakso in deležniki
UP FM,
‐
nadaljevanje izvajanja različnih produktov inštituta (svetovanje za pravne in fizične osebe,
seminarji za podjetja, tečaji podjetništva, pogovorni večeri z uspešnimi podjetniki,…),
‐
izvedba raziskovalnih projektov za zunanje odjemalce (pravne ali fizične osebe) proti plačilu in
nadaljevanje sistematičnega grajenja mreže partnerstev z gospodarstvom (preko združenja
Alumni FM, okroglih miz,…),
‐
vključevanje najboljših študentov v raziskovalno in svetovalno delo (povezava med raziskovalnim
delom študentov) ter aktivnostmi in projekti s tega področja preko mehanizma študentske borze,
‐
nadaljevanje podpore delovanju inštituta s spletnim portalom, ki bo enotna vstopna točka
zaposlenim UP FM za pridobitev strnjenih informacij o prijavi, vodenju in poročanju projektov,
aktualnih razpisih in referencah že izvedenih projektov,
‐
analiza delovanja za evidentiranje in spremljanje delovnih obremenitev zaposlenih UP FM po
zaključku testnega obdobja 6 mesecev (začetek 1.10.2012),
‐
sodelovanje v delovni skupini za področje tehnične administracije raziskovalno-razvojnih projektov
za popis in analizo procesov, ki obstajajo na posameznih članicah UP s področja tehnične
administracije projektov.
‐
stalno izpopolnjevanje raziskovalcev in strokovnih sodelavcev s ciljem nadgraditi bazo znanje o
prijavah, vodenju in poročanju projektov.
‐
nadaljevanje sodelovanja pri skupnih prijav UP na nacionalni in mednarodni ravni (prijava IPA
Adriatic, MIZKŠ razpisi itd.)
‐
izvedba znanstvene konference,
Kazalniki prikazujejo načrtovano ohranjanje obsega dejavnosti tudi v letu 2013. Še naprej se bosta
izvajala dva raziskovalna programa, ki sta bila podaljšana za leto dni (do konca 2014) in bosta
financirana v enakem letnem obsegu. Partnerska udeležba pri 3 projektih 7.OP, preko mehanizma
vpetosti v letu 2012, bo doprinesla dodatna sredstva raziskovalnemu programu, katerega UP FM je
nosilka, v letu 2013.
V okviru raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih) in projektih ciljnoraziskovalnega programa bodo aktivnosti usmerjene predvsem v prijavljanje na razpise, ki bodo
objavljeni v letu 2013, da se nadomesti projekte, ki so se zaključili.
Število mladih raziskovalcev bo v začetku leta 2013 rahlo upadlo (iz 11 na 8). UP FM načrtuje
zaposlitev dveh novih mladih raziskovalcev, ki so jih raziskovalci na FM pridobili na razpisu v letu
2012. Spodbudna je številčnost prijav na Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem
za leto 2013, ki omogoča kontinuiteto zaposlovanja in usposabljanja mladih raziskovalcev na UP FM
tudi v prihodnjih letih
Zaposleni raziskovalci UP FM so v letu 2012 dosegli več znanstvenih objav navkljub zmanjšanju
števila zaposlenih. Enaki rezultati so pri citatih. Takšnih rezultatov se nadejamo tudi v letu 2013.
Pri mednarodnih projektih se nadaljujejo na UP FM aktivnosti za dosego nemotenega in učinkovitega
vsebinskega, finančnega ter administrativnega izvajanja 3 projektov 7.OP, 3 projektov Čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013, 1 projekta programa Central Europe in 3 projektov
programov v okviru EU.
Sistem natančnega beleženja števila podiplomskih študentov, ki se vključujejo v raziskovalne projekte
se v letu 2013 nadaljuje preko Študentske borze.
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Navedene aktivnosti bomo lahko zagotavljali le ob ustreznem številu strokovnih delavcev odgovornih
za administracijo projektov.
UP FAMNIT
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT, na podlagi Memoranduma o medsebojnem
sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM, tesno sodeluje z UP IAM,
kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po
internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina aplikativnih, temeljnih projektov, programov
ter drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Navedeno je tudi razlog dejstvu, da
so na UP FAMNIT na dan 31.12.2013 v plačni skupini H (raziskovalci) zaposleni le trije matično
zaposleni oziroma skupaj 4,25 FTE (upoštevani matično in nematično zaposleni v plačni skupini H).
Nekateri visokošolski učitelji raziskujejo tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na
Primorskem (UP ZRS) in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).
Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008. UP FAMNIT bo v letu 2013 na
ARRS vložila vlogo za širitev raziskovanih področij Raziskovalne skupine UP FAMNIT, saj se je
fakulteta od ustanovitve v letu 2008 razvila in razširila svojo pedagoško in raziskovalno dejavnost tudi
na druga raziskovalna področja.
Raziskovalci raziskovalne skupine UP FAMNIT raziskujejo v širšem smislu na področju matematike in
računalništva in informatike, in sicer s področja algebre, kombinatorike s teorijo grafov in
verjetnostnega računa, kot tudi podatkovnih struktur, podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih
GRID arhitektur. Raziskovalno delo je vpeto na področje matematičnega modeliranja in računalniških
simulacij in eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov, posegajo pa tudi na
področja elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti.
Druga raziskovalna področja, ki prevladujejo pod naravoslovnimi vedami so še: Biotehniške
vede / Rastlinska produkcija in predelava, Zoologija in zoofiziologija, Biologija / Ekosistemi in Varstvo
okolja, Botanika, Kemija / Analizna kemija, Biokemija in molekularna biologija. S področja
družboslovja prevladuje preučevanje na področjih psihologije, ekonomije in prava, s področja
medicinskih ved pa nevrobiologija, psihiatrija, mikrobiologija in imunologija.
V zadnjih letih se pospešeno razvija tudi raziskovanje na Oddelku za psihologijo, katerega temeljno
področje na UP FAMNIT je preučevanje duševnega zdravja in samomorilnega vedenja ter področje
preventive tovrstnih obolenj. Raziskovalna skupina, ki zajema strokovnjake s področij psihologije,
psihiatrije, genetike, nevroznanosti, biologije, informatike, bioinformatike in biostatistike, se pri tem
usmerja na raziskovanje biopsihosocialnih determinant enega temeljnih javnozdravstvenih problemov
sodobnega časa - samomora. Biopsihološko področje raziskovanja UP FAMNIT se usmerja tudi na
področje nevrodegenerativnih obolenj. Nevrodegenerativna obolenja so vse bolj pogosta v sodobni
družbi. Ne prizadenejo le starejših, temveč tudi vse več mladih. Raziskovanje na UP FAMNIT se
usmerja na psihosocialne posledice tovrstnih obolenj za paciente in njihove svojce, ter na
nevrobiološko proučevanje nevrodegenerativnih obolenj.
Fakulteta v letu 2103 samostojno izvaja 1 nacionalni temeljni program (ARRS), 3 nacionalne temeljne
projekte (ARRS), od katerih je pri enem nosilna institucija, 1 projekt znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja (Slovenija – Republika Indija), 1 projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 1 mednarodni projekt, ki ga vodi Center odličnosti Vesolje,
znanost in tehnologije (CO Vesolje-Si) in pri katerem je UP FAMNIT sodelujoča institucija, 1 projekt z
lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper), na fakulteti pa se usposablja tudi mladi raziskovalec. Prav
tako se bosta v letu 2013 (1.10.2013) pričela izvajati še dva temeljna projekta ARRS, pri katerih je UP
FAMNIT sodelujoča institucija, fakulteta pa bo predvidoma s 1.11.2013 pridobila še enega mladega
raziskovalca.
Poleg temeljnih in drugih projektov, ki jih izvajamo na UP FAMNIT, so naši učitelji in raziskovalci
vključeni v večino projektov, ki se izvajajo na UP IAM.
V letu 2013 se bosta pričela izvajati dva nova temeljna projekta, in sicer oba s 1.10.2013 (do
30.9.2016), pri katerih je UP FAMNIT sodelujoča partnerica.
Januarja 2012 se je pričelo usposabljanje prvega mladega raziskovalca na UP FAMNIT, prav tako je
dobila UP FAMNIT v letu 2012 odobrenega še enega mladega raziskovalca, ki bo pričel z
usposabljanjem predvidoma 1.11.2013.
Poleg navedenih nacionalnih projektov UP FAMNIT izvaja tudi projekt v sodelovanju z lokalno
skupnostjo.
Med pomembnejšimi uspehi bi izpostavili zlasti viden napredek fakultete pri kazalnikih uspešnosti
raziskovalne dejavnosti, priznanja in nagrade našim učiteljem in raziskovalcem (med temi velja še
posebej izpostaviti Zoisovo priznanje našemu profesorju in raziskovalcu izr. prof. dr. Štefku Miklaviču),
koordinacijo projekta GreGAS (projekt je sicer matičen na UP IAM, a so vanj vključeni naši učitelji in
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raziskovalci), izvedbo sedmih odmevnih mednarodnih znanstvenih srečanj (konference CSD6 se je
kot gost udeležil tudi Nobelov nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto), gostovanja uglednih tujih
profesorjev in raziskovalcev ter gostovanja naših profesorjev in raziskovalcev na uglednih tujih
univerzah. V letu 2012 smo se tudi prvič vključili v program CEEPUS.
UP PEF
UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja
(vzgojno izobraževalni zavodi – šolami in vrtci). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter
znanstvenih sprememb UP PEF v projektih oblikuje nove, sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti.
Raziskovalni programi: UP PEF je v letu 2012 uspešno zaključila z izvajanjem programa Raziskovanje
učenja in poučevanja v sodobni družbi ter ga nato na razpisu ARRS prijavila še za nadaljnjo izvajanje.
Glede na uspešnost programa, ga je ARRS ponovno potrdila za štiriletno obdobje financiranja (20132016). Poleg tega pa bo UP PEF v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem programa Jeziki in kulture Azije
in Afrike. Pri obeh programih UP PEF sodeluje kot partner.
Ciljni raziskovalni projekti: V letu 2012 je UP PEF, kot nosilni izvajalec, uspešno zaključila z izvajanjem
raziskovalnega projekta Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula. Pravtako se je
uspešno zaključilo izvajanje projekta, Kazalniki socialnega, kulturnega kapitala in šolske klime v
napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov, pri katerem je UP PEF sodelovala koz
partner. V letu 2013 UP PEF načrtuje pridobitev novega ciljnega raziskovalnega projekta, v kolikor bo
objavljen ustrezen javni razpis.
Temeljni projekti: UP PEF je v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem temeljnega projekta 800 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in
razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in
zdravstvu pri katerem sodeluje kot partner. V letu 2013 UP PEF načrtuje nadaljevanje izvajanja
omenjenega projekta.
Mednarodni projekti s področja raziskovanja in drugi nacionalni projekti: UP PEF je v letu 2012
uspešno zaključila projekt Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju sofinanciranega iz sredstev
Evropskega socialnega sklada. V okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013 pa je UP PEF kot soizvajalka nadaljevala z izvajanjem projekta Interaktivna določevalna orodja
za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju. V letu 2013 UP PEF načrtuje
nadaljevanje izvajanja omenjenega projekta ter pridobitev novega projekta iz sredstev Evropskega
socialnega sklada v kolikor bo objavljen ustrezen razpis.
Znanstvene konference: UP PEF bo v študijskem letu 2013/2014 organizirala 10. znanstveni sestanek
z mednarodno udeležbo na temo Izobraževanje za 21. stoletje – Ustvarjalnost v vzgoji in
izobraževanju. Znanstveni sestanek bo UP PEF organizirala v aprilu 2014, zato ga med kazalniki za
leto 2013 ni.
Mladi raziskovalci: UP PEF je v letu 2012 pridobila mlado raziskovalko, ki bo tudi v letu 2013 na UP
PEF.
UP FTŠ Turistica
Posebno pozornost UP FTŠ Turistica posveča znanstveni dejavnosti. Z aktivnim pristopom k razvoju
znanstvenih in strokovnih vsebin na širokem področju turizma, ki je ekonomsko ena pomembnejših
panog slovenskega gospodarstva, se je UP FTŠ Turistica že dodobra uveljavila v slovenskem
prostoru. Pomembna vrednost UP FTŠ Turistice pa predstavlja tudi njeno znanstveno-raziskovalno
delo na področju turizma, ki ga stalno nadgrajuje z odzivanjem na aktualen razvoj turistične stroke,
izsledke pa objavlja v domačem in mednarodnem prostoru.
V letu 2009 je UP FTŠ Turistica ustanovila Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu (MIRT) z
namenom, da postane vodilna znanstvena-raziskovalna institucija na področju turizma tako v Sloveniji
kot širšem mednarodnem prostoru. UP FTŠ Turistica in njen inštitut MIRT si prizadevata za
vzpostavitev sodobnega sistema raziskovalno razvojne dejavnosti v turizmu ter povečevanje razvoja
in prenosa znanja v turistično gospodarstvo in med druge uporabnike znanja.
Cilj UP FTŠ Turistice na raziskovalno razvojnem področju v letu 2013 je okrepiti znanstveno
raziskovalno razvojno in svetovalno delo na področju turizma ter zagotoviti prenos znanja v
gospodarstvo in med druge uporabnike znanja. Tako načrtujemo izvedbo mednarodne znanstvene
konference Turizem, inovativnost in management »Kreiranje uspešne poslovne prihodnosti« 24 –
25.10.2013 v Portorožu. Izvajamo tudi pet projektov z uporabnimi rezultati za turistično gospodarstvo
in za druge uporabnike (lokalne skupnosti, lokalne, regionalne in nacionalne turistične organizacije): Tlab, Zero Waste, E-Turist, izdelava predloga strateške usmeritve razvoja in trženja turistične
destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 SKLOP 2 – strateške usmeritve in izvedba tržne analize
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in strategije za potrebe projekta Museumcoultour za Postojnsko jamo d.d. Do konca leta načrtujemo
pridobitev še dveh projektov za gospodarstvo. V skladu z dolgoročno strategijo UP bomo v tem in
naslednjih letih razvojno raziskovalno delo usmerili tudi na pridobivanje temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter ciljnih raziskovalnih programov. V ta namen smo pristopili k prijavi
programske skupine pri UP Fakulteti za humanistične študije. Na področju mednarodnih projektov
pričakujemo odobritev vsaj enega projekta Interreg Slovenija – Hrvaška od štirih prijavljenih, enega
IPA Adriatic strateškega projekta od dveh prijavljenih. Prijavljali bomo tudi vsaj dva projekta z drugimi
institucijami znanja in partnerji v Sloveniji (IJS, Kemijski inštitut, društvo »Ekologi brez meja« idr.) v
okviru Trajnostnega razvojnega centra in Konzorcija za prenos tehnologij.
Ker znanstveno raziskovalno delo na UP FTŠ Turistici še ne dosega potrebnega obsega in rezultatov
in le relativno ozek krog sodelavcev zaradi pedagoške preobremenjenosti dosega vrhunske rezultate
in objave, bomo sistemsko pristopiti k spodbujanju in motiviranju raziskovalcev za znanstveno
raziskovanje in objavljanje ter pridobivanje znanstveno raziskovalnih projektov. V ta namen bomo
spodbujali objave v indeksiranih mednarodnih revijah in v tem letu izdali vsaj tri znanstvene
monografije. Okrepili bomo tudi vključevanje tako dodiplomskih kot podiplomskih študentov
znanstveno raziskovalno delo fakultete
UP FVZ
UP FVZ se je v letu 2012 prijavila na štiri mednarodne projekte (MARF, IPA, 7. OKVIRNI). Na žalost
so bili vsi štirje zavrnjeni. UP FVZ se je v letu 2012 prijavila tudi na razpis ARRS za izbor mentorjev
novim mladim raziskovalcem (3 prijave), ki so bile žal zavrnjene.
V letu 2013 bomo nadaljevali s prijavljanjem na mednarodne projekte.
V letu 2013 bomo izkazali namero po vključitvi v projekt COST – Active Ageing, Intergenerational
Relationships, Family and Social Care: a Cross National Research (vodilni partner je Univerza v
Macerati).
V letu 2013 bo UP FVZ izvedla dva (2) mednarodna znanstvena sestanka v sklopu projekta
TRANS2CARE – Bilirubin in Cancer workshop.
Skupaj z gospodarstvom (Medex, Bia Separations in Mlinotest) smo se prijavili na pridobitev
raziskovalnih vavčerjev, ki pa so bili žal zavrnjeni oziroma zadržani s strani podjetij. Tudi v letu 2013
se bomo vključevali v razpise gospodarstva in drugih uporabnikov znanja: na javne razpise za
sofinanciranje družbenih dejavnosti obalnih občin, za področje zdravstvene dejavnosti. V letu 2013 se
bomo prijavljali tudi na razne razpise s tematiko aktivnosti promocije zdravja (MZ, ZZZS).
Zastavljene ciljne vrednosti kazalnikov znanstvene odličnosti je raziskovalna skupina UP FVZ tudi v
letu 2012 dosegla. Eden od ciljev za leto 2013 pa bo spodbujanje raziskovalcev in visokošolskih
učiteljev k objavam v indeksiranih znanstvenih publikacijah, tudi s sodelovanjem že uveljavljenih
raziskovalcev UP FVZ.
UP ZRS
UP ZRS v letu 2013 uspešno izvaja 10 temeljnih, 5 aplikativnih, 3 podoktorskih in kot sodelujoča
organizacija nastopal v 8-ih raziskovalnih projektih. V letu 2013 smo v okviru UP ZRS izvajali tudi dva
prilagojena projekta (projekti sofinancirani s strani ARRS - razpisa ERC in ESF v mednarodni
recenziji pozitivno ocenjeni, niso pa bili izbrani za sofinanciranje pri ERC oz. ESF).
Obenem se v letu 2013 na UP ZRS usposablja 20 mladih raziskovalcev, na nov razpis smo
oddali 2013 11 prijav kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem, pri katerih pričakujem vsaj 50%
uspešnost izbora. V letu 2013 se nadaljuje izvajanje 2 programskih skupin (Kineziologija za kakovost
življenja in Sredozemlje in Slovenija). Zaradi izpada financiranja 2 programskih skupin, na trenutno
odprtem razpisu za nadaljevanje financiranja programskih skupin, pripravljamo prijavi za obe izpadli
programski skupini. Pričakujemo uspešno prijavo in nadaljevanje izvajanja programskih skupin. V letu
2013 načrtujemo prijavo 5 mednarodnih znanstvenih sestankov ter 6 znanstvenih sestankov.
V letu 2013 načrtujemo prijave na nove razpise ARRS in na razpise drugih ministrstev (kohezijska
sredstva) v kolikor bodo le-ti objavljeni. Na področju tržnih projektov ravno tako načrtujemo ohranjanje
obstoječega deleža in njegovo povečanje za 3%. Trenutno pričakujemo rezultate razpisa ZVKDS za
arheološka izkopavanja predvidena pri izgradnji plinovodov
Za delovanje UP ZRS ima velik pomen tudi infrastrukturna dejavnost, trenutno na UP deluje ena
infrastrukturna skupina-infrastrukturna skupina UP ZRS, v bodoče se zavzemamo za povečanje
deleža infrastrukturni sredstev za UP ZRS.
UP IAM
Osnovna dejavnost UP IAM je raziskovanje, zato ključne cilje navajamo v tem poglavju, saj so vsi
(čeprav niso strogo vezani zgolj na raziskovalno dejavnost) usmerjeni v razvoj raziskovanja kot ključne
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razvojne prednosti. UP IAM namreč kljub nenaklonjenim okoliščinam nadaljuje s prijavami na projekte
in uspešno izvaja že pridobljene. Posebno pozornost namenja vzpostavljanju in ohranjanju
dolgoletnih, trdnih partnerstev tako z domačimi kot s tujimi organizacijami ter z gospodarskimi
družbami. Tako bo UP IAM tudi v letu 2013 namenil posebno pozornost področjem:
- raziskovalne odličnosti: povečanju števila mladih raziskovalcev, povečanju prijav na projekte
(različnih raziskovalcev in razširitev tematik znotraj raziskovalnega področja), spodbujanju
povečanja števila točk, objav in citatov (tudi pri mlajših raziskovalcih) ter okrepitvi raziskovalne
infrastrukture v okviru projektov, saj to predstavlja konkurenčno prednost;
- družbene aktivnosti: povečane promocije aplikativnih projektov in povečanja zavedanja o
doprinosu UP IAM v širši javnosti (predvsem področji e-storitev in duševnega zdravja);
- mednarodne vpetosti: spodbujanje prijav in izvajanja projektov promocije in bilateralnih projektov
(v letu 2012 smo jih izvajali kar 26), organizacije mednarodnih konferenc, delavnic, poletnih šol z
najuglednejšimi gosti, kot ključno izboljšavo in nalogo v 2013 pa vidimo v prevodu spletne strani v
angleščino;
- sodelovanja z gospodarstvom: posebno pozornost smo v letu 2012 namenili ciljnemu sodelovanju
z gospodarstvom, ki je vidna v ustanovitvi Centra za sodelovanje z industrijo in se je izkazala za
uspešno pri pridobivanju raziskovalnih vavčerjev, okrepljena je bila usmeritev v partnersko
sodelovanje z gospodarstvom na dolgi rok, odločitev se je izkazala za pravilno, saj raziskovalni
rezultati in zadovoljstvo naročnika posledično prineseta (tudi) sodelovanje pri večjih projektih;
- stimulativnega delovnega okolja (poenostavljeno administrativno delo na projektih): raziskovalcem
želimo nuditi čim bolj stimulativno okolje za delo, kjer je čas, potreben za administrativno delo na
projektu, minimalen, obenem želimo skrajšati čas, ki ga za pridobivanje podatkov potrebujejo v
projektni pisarni, saj bo to še okrepilo podporo raziskovalcem - v ta namen v letu 2013 poteka
implementacija sistema za informatizacijo spremljanja projektov.

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

77

7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Ime kazalnika
Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Število sklenjenih
medfakultetnih
sporazumov

Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013: Povečanje št.
medinstitucionalnih
bilateralnih
sporazumov (2013) za
3%.

- Krovni sporazumi:
56
- Erasmus sporazumi
(2011/12): 9

Število včlanitev v
združenja in mreže
oziroma članstev

Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

2012 skupaj: 259

2013 skupaj: 302

- VŽU-Erasmus: 248
(UP FHŠ: 73, UP FM:
95, UP FAMNIT: 23,
UP PEF: 5, UP FTŠ
URISTICA: 43, UP
FVZ: 5, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 4)

- VŽU-Erasmus: 285
(UP FHŠ: 80, UP
FM:9 8, UP FAMNIT:
27, UP PEF: 20, UP
FTŠ TURISTICA: 48,
UP FVZ: 7, UP ZRS:
0, UP IAM: 0, UP
FENIKS: 5)

- Splošni sporazumi:
11 (UP FHŠ: 4, UP
FM: 0, UP FAMNIT:3,
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

- Splošni sporazumi:
17 (UP FHŠ: 5, UP
FM: 1, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 2,
UP IAM: 2, UP
FENIKS: 2)

2012 skupaj: 27

2013 skupaj: 28

- Združenja: 15

- Združenja: 15

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
1, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
1, UP FTŠ
TURISTICA: 4, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

- Mreže: 12

- Mreže: 13

(UP: 7; UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 1,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 1)

(UP: 7, UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 1, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS: 1,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 1)

2012 skupaj: 96

2013 skupaj: 114

- VŽU-Erasmus: 79
(UP FHŠ: 20, UP FM:
12, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 37, UP
FVZ: 4, UP FENIKS:
1)

- VŽU-Erasmus: 99
(UP FHŠ:26, UP
FM:13, UP FAMNIT:2,
UP PEF: 18, UP FTŠTURISTICA: 36, UP
FVZ: 2, UP
FENIKS:2)

- CEEPUS: 3 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- CEEPUS: 5 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 2, UP
FAMNIT:0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Bilaterale: 1 (UP

- Bilaterale: 1 (UP

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«

Število tujih študentov,
vključenih v izmenjavo
na UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 13
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 5
(medn. Poletne šole),
UP PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 8, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 9
(UP FHŠ: 0, UP FM:
0, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 9, UP FENIKS:
0)

2012 skupaj: 248

2013 skupaj:248

- VŽU-Erasmus:146
(UP FHŠ: 31, UP, FM:
54, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 10, UP FTŠTURISTICA: 38, UP
FVZ: 9, UP FENIKS:
0)

- VŽU-Erasmus:168
(UP FHŠ: 33, UP FM:
77, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 9, UP FTŠ
TURISTICA: 42, UP
FVZ: 3, UP FENIKS:
0)

- CEEPUS: 16 (UP
FHŠ: 7, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 8, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)

- CEEPUS: 10 (UP
FHŠ:3, UP FM:3, UP
FAMNIT:1
(Freemover), UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA:3, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)

- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM:0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 86
(UP FHŠ:28 (META
2012), UP FM: 33
(poletna šola), UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 25, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
Število visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

78

- Bilaterale: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 69
(UP FHŠ: 35 (META
2013), UP FM: 13
(poletna šola), UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 19, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
2)

2012 skupaj: 79

2013 skupaj: 91

- VŽU-Erasmus: 39
(UP FHŠ: 9, UP FM:
10, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 4, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
0)

Porast za 10%

- CEEPUS: 1 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:

- VŽU-Erasmus: 62
(UP FHŠ: 15, UP FM:
13, UP FAMNIT: 6,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 16, UP
FVZ: 6, UP FENIKS:
1)
- CEEPUS: 2 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)

- Drugi programi: 39
(UP FHŠ:0, UP FM:0,
UP FAMNIT:0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:32, UP
FENIKS:3)
Število tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP

79

- Drugi programi: 27
(UP FHŠ:0, UP FM:1,
UP FAMNIT:0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 2, UP ZRS:0,
UP IAM:22, UP
FENIKS:1)

2012 skupaj: 83

2013 skupaj: 96

- VŽU-Erasmus: 37
(UP FHŠ: 5, UP FM:
8, UP FAMNIT: 4, UP
PEF: 2, UP FTŠTURISTICA: 13, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
0)

Porast za 10%

- CEEPUS: 4 (UP
FHŠ:0, UP FM:2, UP
FAMNIT:0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP
FENIKS:0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 42
(UP FHŠ: 14 (META
2012; 13 (ostale
poletne šoledokum.film,
muzeologija,PSD,
podiplomski program),
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 7, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
8)

- VŽU-Erasmus: 43
(UP FHŠ: 8, UP FM:
15, UP FAMNIT: 1,
UP PEF: 5, UP FTŠ
TURISTICA: 12, UP
FVZ: 2, UP FENIKS:
0)
- CEEPUS: 6 (UP
FHŠ: 2, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 3, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Bilaterale: 0 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
0)
- Drugi programi: 47
(UP FHŠ: 12 (META
2013), UP FM: 0, UP
FAMNIT: 11, UP PEF:
0, UP FTŠ
TURISTICA: 5, UP
FVZ: 5, UP FENIKS:
14)

Število študentov UP,
ki so del študija
opravili na drugi
slovenski univerzi oz.
visokošolskem zavodu

2012: 3

2013: 5

Število študentov
drugih slovenskih
univerz in
visokošolskih
zavodov, ki so del
študija opravili na UP

2012: 10

2013: 16

Število diplomantov, ki
so v času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

2012: 41 (UP FHŠ:
20, UP FM: 0, UP
FAMNIT: 4, UP PEF:
1, UP FTŠTURISTICA: 16, UP
FVZ: 0, UP FENIKS:

2013: 45
Porast za 5% (UP
FHŠ: 21, UP FM: 0,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 3, UP FTŠ-
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Število tujih gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod UP
in ne bodo sodelovali
v pedagoškem
procesu

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

0)

TURISTICA: 14 , UP
FVZ: 0, UP FENIKS:
2)

2012 skupaj: 49

2013 skupaj: 53

- Raziskovalci: 39 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 12,
UP FAMNIT: 5, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 21, UP
FENIKS: podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

Porast za 5%
Raziskovalci: 33 (UP
FHŠ: 0, UP FM: 3, UP
FAMNIT: 5, UP PEF:
1, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 22, UP
FENIKS: podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

- Strokovni sodelavci:
10 (UP FHŠ: 3, UP
FM: 4, UP FAMNIT: 0,
UP PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)
Število raziskovalcev
in strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu
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- Strokovni sodelavci:
20 (UP FHŠ: 2, UP
FM: 14, UP FAMNIT:
1, UP PEF: 1, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

2012 skupaj: 61

2013 skupaj: 64

- Raziskovalci:53 (UP
FHŠ:0, UP FM:19, UP
FAMNIT:0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS:0,
UP IAM:32, UP
FENIKS:Podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

Porast za 5%

- Strokovni sodelavci:
8 (UP FHŠ:2, UP
FM:1, UP FAMNIT:0,
UP PEF: 2, UP FTŠ
TURISTICA: 2, UP
FVZ: 1, UP ZRS:0,
UP IAM:0, UP
FENIKS:Podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

- Raziskovalci: 48 (UP
FHŠ:0, UP FM:9, UP
FAMNIT:3, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 2, UP
FVZ: 0, UP ZRS:1,
UP IAM:33, UP
FENIKS:Podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)
- Strokovni sodelavci:
16 (UP FHŠ:2, UP
FM:5, UP FAMNIT:3,
UP PEF: 3, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS:0,
UP IAM:2, UP
FENIKS:Podatki
podani pod Ikarus UP
ZRS)

Število učiteljev, ki
koristijo sobotno leto

2012: 0 (UP FHŠ: 0,
UP FM: 0, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

2013: 3 (UP FHŠ: 0,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 0, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

Sodelovanje članic UP
v programu CEEPUS

2011/12:

2012/13:

- 3 članice UP so
sodelovale v CEEPUS
mrežah (UP FHŠ: 3,
UP FM: 2, UP
FAMNIT: 0, UP PEF:
0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže
(UP FHŠ: 4, UP FM:
2, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

FENIKS: 0)

- 6 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
(UP FHŠ: 3, UP FM:
2, UP FAMNIT: 0, UP
PEF: 0, UP FTŠTURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)
Povečati število
mednarodnih
projektov s področja
izobraževanja
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- 8 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
(UP FHŠ: 4, UP FM:
2, UP FAMNIT: 1, UP
PEF: 0, UP FTŠ
TURISTICA: 1, UP
FVZ: 0, UP ZRS: 0,
UP IAM: 0, UP
FENIKS: 0)

Nadaljevanje dela na
obstoječih
mednarodnih projektih
s področja
izobraževanja s
poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na mednarodne
razpise

Število prijav projektov
s področja
izobraževanja na
mednarodne razpise

2012: 19

2013: 19

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov s področja
izobraževanja na
mednarodnih razpisih

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer je univerza
nosilka projekta

2012: 4

2013: 5

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer univerza v
projektu sodeluje

2012: 9

2013: 14

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti
izven EU (nosilec ali
sodelujoči)

2012: 0

2013: 0

Komentar
UP FHŠ
UP FHŠ bo tudi v letu 2013 spodbujala mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v okviru
mednarodnih programov izmenjav (VŽU-Erasmus, CEEPUS, drugo) ter ohranjala in širila mednarodne
povezave, tako v okviru različnih sporazumov o sodelovanju kot v okviru mednarodnih projektov, ki jih
fakulteta vodi in/ali v njih sodeluje kot partner. Mednarodni projekti, v katerih je UP FHŠ partner, so:
HOPE: Giving hope to victims of abuse through vocational guidance and counselling, LLP Leonardo
da Vinci; IEREST - Intercultural Education Reseurces for Erasmus Students and their Teachers, LLP
Erasmus centralizirana akcija; Languages for Specigfic Purposes - Language Centres for Cultural
Heritage Perservation, LLP Languages; Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and
Hercegovina (BIHERIT), Tempus. UP FHŠ bo tudi v letu 2013 organizirala poletno šolo META
humanistika 2013. Za leto 2013 fakulteta načrtuje širitev mednarodne prepoznavnosti z izvajanjem
predmetov in postopno nekaterih programov v angleškem jeziku.
UP FM
UP FM se vključuje v različne programe mednarodne mobilnosti. Največ izmenjav poteka v sklopu
programa Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Erasmus. Fakulteta ima že več kot 90 bilateralnih
sporazumov za Erasmus izmenjave in vključena je tudi v dve CEEPUS mreži, Amadeus in Applied
Economics and Management. UP FM ponuja večje število predmetov v angleškem jeziku. Že več let
sodeluje v različnih mednarodnih projektih in tudi orgnaizira in/ali soorganizira različne mednarodne
konfeence in poletne šole. Tako bo tudi v letu 2013 organizirala Mednarodno poletno šolo UP FM, kar
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bo povečalo prepoznavnost fakultete med tujimi študenti in s tem povečala število študentov, ki bodo
del študija opravili na fakulteti; ter organizirala 14. mednarodno znanstveno konferenco MIC in druge
znanstvene in strokovne konference ter druge dogodke v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki iz
prakse. . UP FM bo preučila možnosti za vzpostavitev franšizne pogodbe s kosovsko institucijo, z
načrtom, da bi se prva generacija študentov vpisala v študijskem letu 2014/15.
UP FAMNIT
Fakulteta je vzpostavila tesne raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado,
Avstralijo, Novo Zelandijo in z drugimi državami. V zadnjem letu se je pomembno povečalo število tujih
študentov na dodiplomskem študiju, zlasti na študijskem programu Matematika in na doktorskem
študijskem programu Matematične znanosti. Za dodiplomske študente se izvaja semester študijskega
programa vzporedno tudi v angleškem jeziku.
UP FAMNIT ima vzpostavljen program Vseživljenjsko učenje (VŽU) - Erasmus, ki je namenjen
sodelovanju in izmenjavam študentov ter učnega osebja na področju visokošolskega izobraževanja,
program CEEPUS - srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev ter sklenjene
bilateralne sporazume z mnogimi tujimi institucijami. V letu 2013 se načrtuje podaljšanje veljavnosti
Erasmus bilateralnih sporazumov z institucijami, s katerimi je fakulteta razvila odlično sodelovanje, ter
razširitev mreže partnerjev v tujini s sklenitvijo novih sporazumov. Erasmus izmenjave v tujini se bo v
študijskem letu 2012/13 udeležilo 6 pedagoških delavcev (STA) in 3 strokovni sodelavci (STT), izmed
katerih sta dva z UP IAM, saj fakulteta vodi evidenco tudi za mobilnost strokovnega osebja UP IAM.
Na fakulteti pa bo v študijskem letu 2012/13 gostovalo 12 tujih učiteljev, izmed katerih en preko
programa VŽU-Erasmus, en preko programa izmenjav tuje institucije ter 10 preko ESS projekta
vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011-2013. V okviru
programa CEEPUS bo fakulteta v letu 2013 organizirala mednarodno poletno doktorsko šolo Course
on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity. Preko programov izmenjav UP FAMNIT
zasleduje cilje širitve sodelovanja s tujimi institucijami in povečanja mobilnosti študentov in učnega
osebja, kar je že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev fakultete. Fakulteta sodeluje v številnih
bilateralnih projektih, tako samostojno kot v sodelovanju z UP Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM).
Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM je izrazito mednarodno: raziskovalci in
pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske, Slovaške, Italije, Švedske,
Nizozemske, Rusije, Kitajske, ZDA in Kanade, študenti na vseh treh stopnjah študija pa s Hrvaške, iz
Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Makedonije, Italije, Belgije, Poljske, Belorusije, Ukrajine,
Rusije in Mehike. Visokošolski učitelji in sodelavci se aktivno udeležujejo mednarodnih znanstvenih
konferenc, posvetov in poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih
konferencah nastopajo tudi kot vabljeni (keynote) govorci. Prav tako predavajo na tujih univerzah kot
vabljeni gostujoči učitelji. Vse več pa je tudi gostovanj znanstvenikov s prestižnih tujih univerz na UP
FAMNIT in UP IAM. Fakulteta sodeluje tudi s slovenskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi
ustanovami – z univerzami v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici in z drugimi izobraževalnoraziskovalnimi institucijami ter posredno z gospodarstvom.
Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. Za leto 2013
načrtuje 11 odmevnih mednarodnih konferenc in znanstvenih srečanj: ATCAGC 2013: Algebraic,
Topological and Complexity Aspects of Graph Covers, SME ViLLab Workshop, |DM|=60: |DM|=60
International Conference on Graph Theory and Combinatorics, 4th TRIPLE i: Intuition, Imagination and
Innovation in Suicidology, International Workshop on Conservation Biology, Joint Workshop of Math
Departments UP IAM and UP FAMNIT, 8th International Symposium on the Lacertids of the
Mediterranean Basin, CSASC 2013: Joint Mathematical Conference, PhD Summer School in Discrete
Mathematics / Poletna šola iz diskretne matematike za doktorske študente, Conference on Geometry:
Theory and Applications, MATCOS: Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer
Science, ter dve že tradicionalni srečanji za srednješolce – Famnitov poletni tabor »Matematika je kul«
in Famnitova poletna šola matematičnih financ. Obeh srečanj se udeležujejo tudi srednješolci iz tujine.
UP PEF
Fakulteta bo v letu 2013 okrepila mednarodno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo.
Povečala bo mobilnost visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v okviru programa Vseživljenjsko učenje
- Erasmus. V letu 2013 namerava okrepiti tudi sodelovanje s sorodnimi fakultetami, predvsem v
Španiji na Poljskem, Češkem in Portugalskem, s katerimi se sklepajo novi bilateralni sporazumi za
izmenjave. Načrtuje se, da bo na tuji partnerski univerzi 15 študentov UP PEF opravljalo del študijskih
obveznosti v okviru programa Erasmus, 3 študenti pa bodo v tujini opravljali prakso. Pričakuje pa se
približno enako število prihodov tujih študentov na UP PEF, in sicer 9 tujih študentov, ki naj bi opravili
del svojih obveznosti na UP PEF. Načrtovana mobilnost visokošolskih učiteljev, ki naj bi sodelovali pri
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pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči predavatelji v letu 2012/2013, je 5. Na UP PEF pa naj bi
ravno tako prišlo 5 tujih visokošolskih učiteljev.
Na UP PEF je bilo v študijskem letu 2011/2012 vpisanih 14 tujih študentov. Gre predvsem za
državljane Republike Italije in državljane držav nastalih iz republik bivše skupne države. Tudi v
prihodnje UP PEF načrtuje približno enako število tujih študentov.
V letu 2013 bo fakulteta nadaljevala z izvajanjem projektov, ki jih je pridobila v preteklem letu, in sicer:
v okviru programa VŽU-Gruntvig je nosilka projekta Enable Network of ICT Supported Learning for
Disabled People; prav tako v okviru programov VŽU je soizvajalka projekta European Policy Network
on School Leadership (EPNoSL) in BALANCE - Health Coaching for Adult Education Professionals.
Poleg tega načrtuje pridobitev še enega mednarodnega projekta.
UP FTŠ Turistica
Fakulteta sodeluje v programih VŽU (Erasmus in CEEPUS), pri izvedbi IP Erasmus poletnih šol in LdV
projektu IP CAT, ki se v letu 2013 zaključuje – izvedenih je bilo 39 usposabljanj diplomantov in
iskalcev zaposlitve v turizmu. V okviru Erasmus izmenjav je na letni ravni izvedenih 30 izmenjav
domačih študentov in sprejetih okoli 25 študentov partnerskih institucij (Erasmus in CEEPUS), v letu
2012 je na fakulteti gostovalo 8 Erasmus predavateljev in 6 gostujočih predavateljev v drugih EU
programih. V letu 2013 se pričakuje isto število mednarodnih študentov in tujih predavateljev s
partnerskih institucij. Prizadevanja so v povečanju prihodov mednarodnih strokovnjakov preko
sofinanciranja drugih EU projektov (socialni skladi, CEEPUS, bilaterala) in projektov sodelovanja SLO
– ZDA.
UP FVZ
Poleg finančne ovire (nizka Erasmus štipendija) je ena izmed ovir za doseganje višjega števila
mednarodne mobilnosti študentov jezik. Študenti UP FVZ se večinoma ne čutijo dovolj kompetentne
za komunikacijo oz. opravljanje študijskih obveznosti v katerem izmed tujih strokovnih jezikov,
študentom iz tujine pa še ne ponujamo predmetov v angleškem jeziku, kar večini onemogoča prijavo
na študijsko mobilnost, saj ne obvladajo slovenskega jezika. Nabor predmetov, ki bi se lahko izvajali v
angleškem jeziku v okviru obeh študijskih programov, je že pripravljen, zato predvidevamo, da bomo v
kratkem ponudili tudi to možnost. Študentom iz tujine, ki bodo želeli pri nas opravljati praktično
usposabljanje, pa bomo še naprej v pomoč ponudili študente-tutorje, s katerimi lahko v paru izpeljujejo
svoje zadolžitve v učnih bazah in tako premoščajo ovire v komunikaciji s pacienti. Število incoming
mobilnosti je vsako leto drugačno, saj je odvisno predvsem od promocijskih aktivnosti partnerskih
institucij, na kar mi lahko le delno vplivamo, npr. s »ciljanimi« mobilnostmi pedagoškega in
nepedagoškega osebja UP FVZ, ki v okviru svojih gostovanj v tujini promovirajo našo institucijo.
V letu 2012 se je UP FVZ prijavila na tri razpise MIZKŠ: Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih
2012-2015, ki spodbujajo odprtost slovenskega visokega šolstva v mednarodno okolje (kohezijski
sklad), Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški
proces v letih 2011-2013 (ESS – Evropski socialni sklad) in Javni razpis za vzpostavitev sistema
zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015 (kohezijski sklad). Prvi je bil
zavrnjen, drugi je bil uspešno pridobljen, zadnji pa je še v postopku revizije.
UP ZRS
Na področju mednarodnega sodelovanja in mednarodnih projektov bomo nadaljevali z izvajanjem 20
mednarodnih projektov, v letu 2013 se začneta izvajati še dva nova projekta. Pričakujemo rezultate
več razpisov na katerih imamo v evalvaciji 25 mednarodnih projektov. V prihodnje se zavzemamo za
večjo angažiranost pri pripravi izhodišč za novo finančno perspektivo, v sklopu katere bi nadaljevali z
izvedbo obstoječih raziskovalnih projektov in njihovo interdisciplinarno nadgradnjo .
UP ZRS je v letu 2013 izvajal 9 bilateralnih projektov. UP ZRS v letu 2013 načrtuje nove prijave na
razpise bilateralnih projektov in promocij znanosti, zavzemamo se za povečanje deleža bilateral in
znanstveno raziskovalnega sodelovanja za 4%.
V letu 2012 smo uspešno pridobili in organizirali 5 znanstvenih sestankov, ki smo jih pridobili na
javnem razpisu ARRS ter številne konference in posvete po posameznih inštitutih. V letu 2013
načrtujemo prijavo 5 mednarodnih znanstvenih sestankov ter 6 znanstvenih sestankov. V letu 2012 na
ARRS ni bilo javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenih sestankov v letu 2013. UP ZRS načrtuje
tudi prijave na nov razpis v kolikor bo le-ta objavljen v letu 2013
UP IAM
Inštitut je močno vpet v mednarodni prostor. Sodelovanje z domačimi in s tujimi institucijami poteka
predvsem preko:
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- raziskovalnih obiskov in skupnih raziskav;
- obiskov in organizacije (ter soorganizacije) mednarodnih konferenc, posvetov in srečanj;
- sodelovanja na 9 mednarodnih projektih;
- skupnih prijav na mednarodne projekte.
Raziskovalci sodelujejo tako z univerzama v Ljubljani in Mariboru kot z Univerzo v Novi Gorici,
različnimi inštituti, društvi in organizacijami. V mednarodnem okolju raziskovalci sodelujejo z
univerzami v tujini (Italija, Velika Britanija, Srbija, Madžarska, Slovaška, ZDA, Kanada, Avstralija, Nova
Zelandija, Južna Koreja, Kitajska, Avstrija in druge) in svoje povezave gradijo preko sodelovanj v
različnih združenjih. Odličnost mednarodnega raziskovanja UP IAM poudarja v dvosmernem delovanju
– tako z obiski tujih mednarodnih strokovnjakov pri nas kot s prenosom odličnih znanstvenoraziskovalnih praks raziskovalcev UP IAM v mednarodni prostor. Uspešnost povezav je razvidna tudi
iz dejstva, da je od 9 mladih raziskovalcev, ki se usposabljajo na UP IAM, kar 5 tujcev. Inštitut
spodbuja tudi Erasmus izmenjave zaposlenega strokovnega kadra, in sicer je bila za leto 2013
odobrena udeležba 2 strokovnih sodelavk na izmenjavi. Strokovno javnost raziskovalci z dosežki
seznanjajo na konferencah, raziskovalnih obiskih in preko delovanj v različnih združenjih. V letu 2013
bo tako izvedenih 7 konferenc z mednarodno udeležbo, raziskovalci pa so vključeni tudi v organizacijo
konferenc na različnih slovenskih inštitucijah. Tabela prikazuje načrtovane konference, ki jih bodo
sodelavci UP IAM v letu 2013 organizirali, soorganizirali ali obiskali.
ODDELEK

NAČRTOVANA ORGANIZACIJA OZIROMA
SOORGANIZACIJA KONFERENC

NAČRTOVANI OBISKI KONFERENC

Oddelek za
matematiko

PhD Summer School in Discrete Mathematics,
Rogla, Slovenija, junij 2013;

PhD Summer School in Discrete Mathematics,
Rogla, Slovenija, junij 2013;

CSASC 2013 - Joint Mathematical Conference of the
Catalan
Mathematical
Society,
Slovenian
Mathematical Society, Austrian Mathematical
Society, Slovak Mathematical Society, and Czech
Mathematical Society, Koper, Slovenija, junij 2013;

CSASC 2013 , Koper, Slovenija, junij 2013;

Conference on Geometry: Theory and Applications,
UL FMF, Ljubljana, Slovenija, 24. - 28. 6. 2013.

Conference on Geometry: Theory and Applications,
UL FMF, Ljubljana, Slovenija, 24. - 28. 6. 2013;
ATCAGC 2013 – Algebraic, Topo-logical and
Complexity Aspects of Graph Covers, Bovec,
Slovenija, 21. januar – 1. februar;
Erdős Centennial Budapest, Madžarska, 1. – 5. julij;
International Conference on Geometric Science of
Information, Pariz, Francija, 28. – 30. 8. 2013;
Konferenca v čast prof. C.E.Praeger, Kunming,
Kitajska, september 2013;
STACS 2013 30th International Symposium on
Theoretical Aspects of Computer Science Kiel,
Nemčija, 27. 2. - 2. 3. 2013;
Seventh Czech-Slovak International Symposium on
Graph
Theory,
Combinatorics,
Algorithms and Applications, Košice, Slovaška, 7. 13. 7. 2013;
MAT TRIAD 2013, Herceg Novi, Črna Gora, 16. - 20.
september 2013.

Oddelek za
informacijske
znanosti in
tehnologije

MATCOS 2013, Koper, Slovenija (MiddleEuropean
Conference on Theoretical Computer Science);
Conference on Space Efficient Data Structures,
Streams and Algorithms, Waterloo, Ontario, Kanada
(obeležje 66. rojstnega dneva prof. Iana Munroja);
ERK 2013, Slovenija (aktivno sodelovanje pri
organizaciji);
CLASS 2013, Slovenija (aktivno sodelovanje pri
organizaciji);
MIS 2013,
organizaciji);

Češka

(aktivno

sodelovanje

pri

MIPRO 2013, Hrvaška (aktivno sodelovanje pri
organizaciji).

Mirage 2013 - 6th International Conference on
Computer Vision /Computer Graphics Collaboration
Techniques and Applications, Berlin, Nemčija, junij
2013;
ISEP 2013, Ljubljana, Slovenija, 25. - 26. 3. (aktivna
udeležba);
ERK – elektrotehniška in računalniška konferenca,
Portorož, Slovenija, 16. - 18. 9. (aktivna udeležba);
Nova vizija tehnologij prihodnosti, Slovenija (aktivna
udeležba);
HealthCom'13, Lisbona, Portugalska, 9. - 12. 10.
(aktivna udeležba);
Interspeech 2013 Lyon, Francija (prispevek na
konferenci);
ECSS 2013
konferenci);

Helsinki,

Finska

(prispevek

na

Medicine 2.0, London, VB, 23. - 24. 9. (aktivna
udeležba);
CARS 2013, Computer Assisted Radiology and
Surgery, Heilderberg, Nemčija, 26. - 29. 6. 2013
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(aktivna udeležba).
Oddelek za
tehnologijo

Vseslovenska konferenca iz računalništva v oblaku
CLASS Conference 2013, Bled, Slovenija, oktober
2013;

Vseslovenska konferenca iz računalništva v oblaku
CLASS Conference 2013, Bled, Slovenija, oktober
2013;

SME ViLLab workshop, Koper, Slovenija.

Conference on Geometry: Theory and Applications
(CGTA13), Ljubljana, Slovenija, 24. - 28. 6. 2013;
GEMS 2013, Slovaška, julij 2013.

Slovenski
center
za
raziskovanje
samomora

organizacija 4. Triple I konference (Intuition,
Imagination and Innovation), maj 2013 v Piranu

The 13th European Congress of Psychology,
Stockholm, Švedska, 9. – 12. julij 2013;

MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy)
Teacher Development 2 (London, September 2013)

The XXVII World Congress of IASP 2013, Oslo,
Norveška, 24. – 28. september 2013;
Dnevi psihologov 2013, Slovenija, pomlad 2013;
World congress of CBT, Lima, Peru, 22. – 25. julij
2013;
WE STAY meeting, Stockholm, Švedska, februar
2013.

UP ŠD
Študentski domovi s članicami UP in »mednarodno pisarno« sodelujejo pri izvajanju mednarodne
dejavnosti tako, da nudijo pomoč pisarni oz. študentom iz tujine pri nastanitvah. Zaradi pomanjkanja
števila ležišč v študentskih domovih je to sodelovanje omejeno predvsem na pomoč pri nameščanju
tujih študentov pri zasebnikih. UP ŠD želi vzpostaviti sodelovanja z drugimi študentskimi domovi v
tujini ter prenesti dobro prakso njihovega delovanja v svoje okolje.
UP FENIKS - v ustanavljanju
Mednarodna vpetost UP FENIKS - v ustanavljanju se do uradne ustanovitve izvaja preko članic
predlagateljic, UP ZRS in UP FAMNIT. Tako so študenti in sodelavci UP FENIKS – v ustanavljanju
pred začetkom delovanja fakultete vključeni v mednarodne mreže, projekte in izmenjave. Tovrstno
delovanje se bo nadaljevalo tudi na novi članici, ob morebitni ustanovitvi. V 2013 se bo nadaljevalo
članstvo v mreži INSHS, International network of Sport and Health Science, ki združuje preko 20
evropskih fakultet s področja kineziologije in zdravja, ter Fakultete z Mediterana, načrtuje pa se tudi
začetek sodelovanja s sorodno mrežo fakultet iz Južne Amerike. V 2013 se bo nadaljevalo
sodelovanje s Fakulteto za športne študije Masarykove univerze iz Brna na projektu Metabolni
sindrom, začeto v študijskem letu 2012/2013, v sklopu katerega se načrtuje obisk 2 doktorandov in
učitelja iz Brna na UP FENIKS ter gostovanje našega učitelja na tamkajšnji fakulteti.
V študijskem letu 2012/2013 se načrtuje obisk 2 gostujočih učiteljev iz ZDA in 11 iz Evrope. Predvideni
sta 2 izmenjavi Erasmus študentov Aplikativne kineziologije in izmenjava učitelja. Načrtovana je tudi
prijava (kot partner; vodilni partner Univerza v Bologni iz Italie)) na italijanski razpis LLP Erasmus 2013
za organizacijo intenzivne poletne šole za študente kineziologije v Riminiju 2014. Pridobitev projekta
bo omogočila odhod 4 študentov in učitelja z UP FENIKS – v ustanavljanju na intenzivno poletno šolo
v Rimini junija 2014.
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Umetniška dejavnost – UP razvija umetniško dejavnost na področju razvojne, študijske in mednarodne
dejavnosti ter v okviru nacionalnega sodelovanja slovenskih univerz. V letu 2013 bo UP pripravila in
sprejela strategijo področja umetniške dejavnosti za obdobje od 2013 do 2020. Cilj postavljene
strategije je povečevanja pomena vseh umetniških področij v okviru dejavnosti univerze. To bo
dosegla z organizacijo in izvedbo umetniških dogodkov znotraj in izven UP. UP bo tudi v letu 2013 v
sodelovanju z KUD Ars Haliaeti in Glasbeno šolo Koper organizirala Mojstrske tečaje Masterclasses
Haliaeti 2013, na katerih bodo gostovali tako priznani domači in tuji umetniki kot tudi tečajniki. Z
Glasbeno šolo Koper bo UP sodelovala tako pri organizaciji umetniških dogodkov, kot tudi pri
raziskovalni dejavnosti. UP na svojih članicah spodbuja umetnost ter načrtuje povečati število
študijskih programov z akreditacijo študijskih programov na področju umetnosti. Prav tako bo UP v letu
2013 pripravila več dogodkov s priznanimi domačimi in tujimi umetniki, saj je cilj UP povečati
umetniško angažiranost študentov in okolja v katerem primarno deluje.
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
umetniško delovanje
in ustvarjanje ter za
pripravo in
sodelovanje na
umetniških dogodkih.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev.

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica –
visokošolski učitelji in
sodelavci ter
raziskovalci.
(K8 - umetnost
dosežki)

Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela.

Sodelovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter

Spodbujanje in
omogočanje prijav
visokošolskih učiteljev

Število nacionalnih in
mednarodnih nagrad
ter nominacij s

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Št. umetniških
dosežkov: 6 (UP
PEF).

Št. umetniških
dosežkov: 23 UP
PEF).

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 5, od tega

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 7, od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 1;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 4;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 211

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: : 112

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0.

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 413

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1614.

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 1

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 5

11

Slikarske razstave in sodelovanja na skupinskih razstavah: Slikarski Extempore Ptuj 2013, razstava Odtujenost (galerija
Caserma, Sečoveljske soline).
12
Sodelovanje na IKKO_TRE_Atlas, Venice collateral events Biennale di Venezia.
13
Sodelovanje na skupinskih razstavah: Associazione culturale Il Tustico »Nido di rondine« di pittura scultura e grafica e
fotografia – Incontro internazionale con L'Arte; »16. Miniature«, Zagreb.
14
V kazalnik so, poleg šestih umetniških dejavnosti, vključene tudi izvedbe sedmih umetniških delavnic, ki jih bodo vodili učitelji
UP PEF ter vodenje okrogle mize in dveh pogovorov z umetniki, izvedenih v okviru projektov, festivalov in drugih dogodkov.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
raziskovalcev na
natečajih, razpisih,
festivalih,

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
sodelovanje na
natečajih, za prijave
na razpise za
nagrade, za
sodelovanje na
festivalih, …

Ime kazalnika
področja umetnosti, ki
so jih v preteklem
koledarskem letu
prejeli visokošolski
učitelji, sodelavci ali
raziskovalci članice.
(K9 - umetnost
nagrade)*

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(UP PEF), 3 (UP
FHŠ)15

: 516 (UP PEF).

Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
1 (UP PEF), 0 (UP
FHŠ)
Št. drugih nagrajenih
umetniških del, objav
ali predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: skupaj 0 (UP
PEF in UP FHŠ).
Št. nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: 2 (UP
PEF).

Povečevanje deleža
zaposlenih z izvolitvijo
v naziv s priznavanjem
pomembnih
umetniških del20

Izvedba postopkov
priznavanja
pomembnih
umetniških del.
Izvolitve visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev v nazive
na podlagi priznanih
umetniških del.

Delež zaposlenih z
izvolitvijo v naziv s
priznavanjem
pomembnih
umetniških del v FTE.
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Št. nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
217 (UP PEF).
Št. drugih nagrajenih
umetniških del, objav
ali predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: 218 (UP PEF).
Št. nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: : 1219
(UP PEF).

2012 skupaj 1,5%:

2013 skupaj 2,5%:

- 1,5 % FTE (U PEF)

- 2,5% FTE (UP PEF),

- / % FTE (UP FHŠ)

- / % FTE (UP FHŠ).

Zaposlitev
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, ki
imajo izvolitev v
naziv, pridobljeno na
podlagi pomembnih
umetniških del.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Spodbujanje
študentov za
umetniško ustvarjanje
znotraj študijskega
procesa UP PEF in
izven njega.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazujejo študenti na
članici.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Št. umetniških
dosežkov: 45 (UP
PEF).

Št. umetniških
dosežkov: 77 (UP
PEF).

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 44, od tega

1. Št. javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 1, od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek

15

Podeljene nagrade v l. 2012:
Vinko Möderndorfer je prejemnik nagrade Slavka Gruma za najboljše slovensko dramsko besedilo,
Andrej E. Skubic je prejemnik nagrade Kresnik za najboljši slovenski roman in nagrade Prešernovega sklada.
16
Prejete nagrade doc. Jelene Sitar Cvetko, v selekciji tekmovalnega programa Bienala lutkovnih ustvarjalcev za predstave:
Singer, Ko je šel Šlemil v Varšavo (režija); Kafka, Proces (Dramaturgija); Solce, Močeradek gre čez cesto, ugledališčena poezija
Srečka Kosovela (dramaturgija); Levstik, Vidkova stjčica (Priredba, dramaturgija, besedila songov).
17
Prejeti nagradi doc. Jelene Sitar Cvetko - Mednarodni festival Valiska LOmža, Poljska: Singer, Ko je šel Šlemil v Varšavo
(režija, nagrada za likovno podobo).
18
Prejeta nagrada Maje Cilenšek, asist., Zlato priznanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov v Novi
Gorici; Priznanje zborovodji za najboljši izbor tekmovalnega programa.
19
Upoštevane še predvidene nominacije v letu 2013.
20
Za navedeni kazalnik UP FHŠ v l. 2013 ne načrtuje aktivnosti. Noben visokošolski učitelj s področja umetnosti ni na UP FHŠ
zaposlen za 21% ali več.
‐
‐
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
delovanja študentov v
okviru študijskih
dejavnosti.

Ime kazalnika

Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela
študentov.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

nacionalnega
pomena: 1;

nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 43;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 7621.

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Navezovanje stikov
na področju umetnosti
znotraj nacionalnega
univerzitetnega
prostora.

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
nacionalni ravni.

Vzpostavitev
partnerskih povezav s
kulturnimi
organizacijami na
nacionalni ravni.
Navezovanje stikov
na področju umetnosti
s tujimi univerzami na
mednarodni ravni.
Vzpostavitev
partnerskih povezav s
tujimi kulturnimi
organizacijami na
mednarodni ravni.
Vključenost in aktivno
sodelovanje pri delu
Univerzitetnega
umetniškega
observatorija.
Dajanje pobud za
nadaljnji razvoj
umetnosti v
akademskem

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
mednarodni ravni.

Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 2

2013: 10

Izobraževalne
institucije: 0 (0 UP
FHŠ, 0 UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 3 (1 UP
FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije:7 (3
UP FHŠ, : 422 UP
PEF)

2012:3

2013:3

Izobraževalne
institucije: 1 (0 UP
FHŠ, 1 UP PEF)

Izobraževalne
institucije: 2 (1 UP
FHŠ, 123UP PEF)

Druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije: 1( 1
UP FHŠ, 0 UP PEF)

2012: Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju

2013: Povezovanje in
okrepljeno
sodelovanje med člani
Univerzitetnega
umetniškega
observatorija na
naslednjih prioritetnih
področjih:
- boljša vključitev

21

Študentje sodelujejo v kulturno-umetniških dogodkih v okviru slavnostnih akademij na UP, na festivalih in umetniških
dogodkih, izvedenih v Gledališču Koper in drugih koncertnih dvoranah. V decembru mesecu izvedejo 40 ponovitev glasbene
pravljice v obalnih vzgojno-izobraževalnih zavodih ter 20 ponovitev lutkovnih predstav.
22
UP PEF ima vzpostavljene partnerske povezave z Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev, Lutkovnim gledališčem Ljubljana,
Lutkovnih gledališčem Maribor ter s Strokovnim odborom za gledališko in lutkovno dejavnost. Sodeluje tudi z Obalnimi
galerijami in Glasbeno šolo Koper. V okviru prireditve Veseli december, sodeluje z Društvom prijateljev mladine Koper.
23
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, projekt TAARLOG.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
prostoru.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ime kazalnika

89

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
področja umetnosti v
poslanstva univerz,
- skupna promocija
umetnosti na vseh
institucijah,
- razvoj kriterijev
kakovosti za področje
umetnosti,
- identifikacija
aktivnosti za področje
umetnosti na
posameznih
institucijah,
- vključevanje
študentov.

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov

UP PEF
Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov za
sodelovanje na
umetniških dogodkih.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov.
Sofinanciranje
izvedbe umetniških
dogodkov.

Število umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica.

2012 skupaj: 53

2013 skupaj: 10024

IZVEDENI
UMETNIŠKI
DOGODKI

IZVEDENI
UMETNIŠKI
DOGODKI

Režija: 1

Režija: 4

Dramaturgija: 2

Dramaturgija: 1

Avtorska glasba: 2

Avtorska glasba: 1

Glasbene priredbe: 1

Glasbene priredbe: 2

Gledališke uprizoritve:

Gledališke uprizoritve:

- lutkovne: 4

- lutkovne: 20

- glasbene: 30

- glasbene: 40

- plesne: 0

- plesne: 0

Koncerti: 2

Koncerti: 4

Razstave: 2

Razstave: 10

Druge prireditve: 8

Druge prireditve: 8

Bienale: 0

Bienale: 1

Umetniške delavnice:
1

Umetniške delavnice:
7

Okrogla miza,
pogovori: 0

Okrogla miza,
pogovori: 3

Komentar
UP FHŠ
Področje umetnosti in umetniške dejavnosti je prisotno na fakulteti in vpeto v njeno dejavnost že od
začetka delovanja fakultete, najprej predvsem v obliki delovanja študentov (fotografske razstave, lit.
večeri, predstavitve publikacij), izvajanja predmetov s področja umetnostne zgodovine in področja
vizualne kulture. Področje umetnosti se je dodatno razširilo z letom 2006 ob začetku izvajanja
programov Dediščina Evrope in Sredozemlja, Umetnostnozgodovinska dediščina, Arheološka
dediščina Sredozemlja, sledile so Uprizoritvene študije in kreativno pisanje ter seveda akreditacija
področja umetnosti kot enega od področij delovanja fakultete. Študijske vsebine, ki pokrivajo področje
umetnosti in umetniškega izražanja od antike do sodobnosti, so poleg spoznavanja področja
umetnosti in umetniških del skozi zgodovinska obdobja okrepile povezovanje z različnimi kulturnimi
inštitucijami ožjega in širšega regionalnega okolja, mednarodno ustanovo Forum slovanskih kultur,
pripravo kulturno-umetniškega programa in prireditev za širšo javnost, kulturnih prireditev v okviru
24

Umetniški dosežki visokošolskih učiteljev (23), umetniški dosežki študentov pod mentorstvom visokošolskih učiteljev (77).
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programov Dnevi fakultete in Dnevi humanistike (razstave, predavanja, literarne večere, predstavitve
likovnih in literarnih del ipd.). Fakulteta sodeluje tudi z Arheološkim parkom Simonov zaliv v Izoli, kjer z
organizacijo manjših razstav ter izvajanjem pedagoških in andragoških delavnic spodbujamo
umetniško dejavnost vseh generacij (izdelovanje mozaikov, nakita, kamnoseštvo itd.). Pripravljen je bil
predlog za ustanovitev Art&Heritage Centre v Piranu (Oddelek za arheologijo in dediščino FHŠ in
Inštitut za dediščino Sredozemlja ZRS), ki pa ni doživel odziva s strani UP.
UP PEF
UP PEF umetniško deluje in razvija področja uprizoritvenih umetnosti ter likovne in glasbene
umetnosti. V letu 2013 se je snovanje umetniških dogodkov razširilo na gostovanja na festivalih in
drugih javnih prireditvah na ravni UP in širše. Profesorji in študentje uspešno nadaljujejo snovanje
kulturno-umetniških programov na informativnih dnevnih, slavnostnih akademijah in svečanih
podelitvah diplom.
Pomembna spodbuda in obveza pri nadaljnjem razvoju umetniških področji na UP PEF sta, na 20.
redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 7. junija 2013, sprejeta dokumenta Vizija razvoja umetniških
dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategija delovanja UP PEF na področju umetniških
dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020.
Vizija razvoja umetniških dejavnosti UP PEF je usmerjena v promocijo in umeščanje umetnosti v
akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja,
izobraževanja in raziskovanja. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti izhajajo iz kulturnoestetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja. Sprejeta
vizija je podprta s strategijo delovanja UP PEF, ki predvideva ureditev formalnih podlag in drugih
pogojev za izvajanje študijskih programov s področja umetnosti, nadaljnje snovanje umetniških
dogodkov, prepoznavanje in razvoj umetniških potencialov študentov, omogočanje izobraževanja in
svobode umetniškega izražanja in udejstvovanja učiteljem in strokovnim sodelavcem na fakulteti ter
vzpostavljanje povezav s kulturnim okoljem, strokovno javnostjo ter kulturnimi in izobraževalnimi
institucijami. Posebna pozornost pa je usmerjena v ohranjanje estetske senzibilnosti in ozaveščanje
umetnosti kot kulturnega fenomena in umetnosti kot vrednote.
UP PEF ima v postopku širitev študijskih področij na področje (21) umetnost. Širitev študijskih področij
bo nudila objektivne pogoje za udejanjanje nekaterih ciljev razvoja umetniške dejavnosti, predvsem v
povezavi z akreditacijo in izvajanjem novih študijskih programov oziroma modulov s področja
umetnosti.
UP PEF se v letu 2013 prvič vključuje v projekt TAARLOG, ki se vsebinsko navezuje na različna
umetniška področja, na temo negovanja in ohranjanja ljudske dediščine. V okviru projekta poteka
izmenjava učiteljev in študentov.
Kot novost bi izpostavili tudi oblikovanje načrta za umetniške dogodke v okviru ArtPEF-a, prireditve, ki
bo potekala od aprila do junija 2014. Namen dogodka je časovno strnjeno prikazati umetniška
snovanja učiteljev in profesorjev ter vzpostaviti povezovanja s kulturnim okoljem ter umetniki in
umetniškimi ustanovami. V ta namen se na spletni strani UP PEF pripravljajo nove povezave in
informacije.
V okviru na novo oblikovanih ukrepov in kazalnikov LPD-ja so prišli do večjega izraza tudi umetniški
dosežki učiteljev in strokovnih sodelavcev. Le-ti se kažejo predvsem v avtorskih delih kot so na primer
režija in dramaturgija ter izvedenih dogodkih kot so na primer likovne razstave, performansi in vodenje
pevskih zborov. Za umetniške dosežke so učitelji prejeli pomembne mednarodne nagrade ter
priznanja na nacionalni ravni. Več o tem je zapisano v sprotnih opomba pri posameznem kazalniku.
O kvaliteti umetniškega delovanja študentov pod mentorstvom učiteljev pričajo povabila na različna
gostovanja in festivale, predvsem na lutkovnih festivalih in javnih prireditvah. Izvedeni umetniški
dogodki so zasnovani na povezovanju različnih umetnosti, kot na primer likovne in glasbene (otvoritve
razstav); dramske, likovne in glasbene (lutkovne predstave); književnosti in likovne umetnosti (recitali).
V letu 2013 bi še posebej izpostavili umetniški dogodek v okviru prireditev organiziranih v Tednu UP
PEF, ki se bo vsebinsko navezoval na obeleženje 70-letnice književnika Marka Kravosa.
UP PEF uspešno razvija področje uprizoritvenih dejavnosti, še posebej v povezavi s snovanjem
ambientalnega gledališča in lutkarstva. V okviru študija in izbirnih predmetov imajo študente možnost,
da se seznanijo s celotnim procesom nastajanja lutkovne predstave in njene realizacije. Produkcije
predstav so bile izvedene za širšo javnost, na različnih lutkovnih festivalih.
Pomembni načrti razvoja se snujejo tudi na področju likovne dejavnosti. Umetniške veščine in s tem
izrazno komunikacijski dialogi pridobivajo na kakovosti in predstavnosti. Nadaljnji razvoj pa bo
potrebno načrtovati skladno z reševanjem prostorske problematike (likovni atelje). UP PEF z ureditvijo
atrija v razstavni (galerijski) prostor in možnostjo širitve v prostore UP, nudi pogoje, da študentje svoja
spoznanja in umetniške dosežke, ki jih usvajajo skozi študijski proces, predstavijo in ovrednotijo.
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V porastu so tudi umetniški dogodki s področja glasbene umetnosti, predvsem na področju
zborovodstva. Na UP PEF deluje ženski pevski zbor in več glasbenih skupin, ki se intenzivno
vključujejo v kulturno-umetniško delovanje na UP in širše.
Na področju besedne umetnosti študentje negujejo stik z aktualnimi dogodki in literarnimi dosežki v
tematsko zasnovanih pogovorih z avtorji literarnih del in uredniki periodike za otroke. Na literarnih
srečanjih poustvarjajo literarna dela z otroka in spoznavajo smeri literarnega ustvarjanja.
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7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Oblikovanje skupnega
repozitorija slovenskih
univerz

Izvedba projekta
ODUN in povezanost
v nacionalni repozitorij

Ime kazalnika
Vzpostavitev virtualne
knjižnice UP UK kot
dela repozitorija
slovenskih univerz

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Digitalna knjižnica UP
ni vzpostavljena

Vzpostavljena
digitalna knjižnica UP

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Vzpostaviti
uporabnikom prijazen,
kakovosten in
kompetenten
knjižnični informacijski
sistem UP

Konverzija lokalnih
baz knjižničnega
gradiva v skupno in
enotno bazo
knjižničnega gradiva

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnik

Najem dodatnih in
ustreznih prostorov
ter ustrezne opreme

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Združitev lokalnih baz
v skupno bazo
knjižničnega gradiva

Obstoječe knjižnične
baze članic UP so
ločene

Zagotovljen dostop do
obstoječih knjižničnih
baz na članicah preko
skupnega e-portala

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

Obstoječe prostorske
zmogljivosti knjižnice
UP ne zadoščajo
potrebam uporabnikov

Povečanje prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Ime kazalnika

Združitev ločenih baz
uporabnikov v skupno
bazo uporabnikov
knjižnic

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Tehnološka prenova
in prehod na platformo
COBISS3

V sodelovanju z
IZUMom opravljene
aktivnosti za
konverzijo zaloge, tisk
črnih kod in oprema
vsega gradiva z
novimi črtnimi kodami

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Konverzija zaloge

Zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam knjižnice
članice

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam UP UK,
pregled in popravki na
optimalno stanje ter
oprema gradiva z
novimi črtnimi kodami

COBISS3/Katalogizaci
ja

Uporaba platforme
COBISS2/Katalogizaci
ja

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: prehod na
platformo
COBISS3/Katalogizaci
ja

Ime kazalnika

Organiziran prehod na
skupno zalogo enot
UP UK, delo s
COBISS3/Zaloga,
vsebinski popravki
bibliografskih zapisov

Organizirano
izobraževanje za
uporabo
COBISS3/Katalogizaci
ja

Izvedeno testiranje
okolja
COBISS3/Katalogizaci
ja

Izvedba testnih
zapisov za pridobitev
privilegija za prehod in
delo v segmentu
COBISS3/Katalogizaci
ja

UP FAMNIT, UP FHŠ,
UP FM, UP FTŠTuristica, UP FVZ, UP
ZRS: opravljena
konverzija
bibliografskega dela
zapisov in združitev v
skupno bazo UP UK

Združitev lokalne baze
v enotno bazo UP UK

Organizirano
izobraževanje za
uporabo

COBISS3/Izposoja

UP FHŠ, UP FM, UP
FTŠ-Turistica, UP
PEF, UP FVZ in UP

UP FHŠ, UP FM,
FTŠ-Turistica, UP
FVZ, UP ZRS: prehod
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
COBISS3/Izposoja
ter prehod na delo v
okolju
COBISS3/Izposoja, v
skladu z načrtom UP
UK.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
ZRS: delo v
COBISS2/Izposoja
UP FAMNIT: delo v
okrnjenem segmentu
COBISS3/Izposoja
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
na COBISS3/Izposoja
UP FAMNIT: prehod
na oddelčno izposojo
in delo v nadgrajenem
segmentu
COBISS3/Izposoja

Komentar
UP FM
Knjižnična dejavnost UP FM 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.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN 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 FM načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob
odobritvi predstojnikov oddelka, dekanje ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem 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.
Knjižnica je odprta za izposojo ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 oziroma ob sredah četrtkih in
pekih od 8.00 do 17.00, skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden. Občasne
spremembe urnika so pravočasno napovedane in javno objavljene. 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.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta. Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
UP FAMNIT
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (TeMeNa) je visokošolska knjižnica, ki podpira študijski
in raziskovalni proces, tako da izvaja svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in
druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur omogoča dostop do osnovnih storitev. Storitve
se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo
TeMeNa. V okviru knjižnice opravljamo v sistemu COBISS tudi vodenje bibliografij za visokošolske
učitelje, sodelavce in raziskovalce. Knjižnica ima uradne ure vsak ponedeljek, sredo in petek od 10. do
12. ure in od 13.00 do 15.00 ure, ter v torek in četrtek od 10. do 12. ure in od 13.00 do 17.00 ure.
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.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN 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).
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Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob
odobritvi predstojnikov oddelka, dekanje ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem 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.
Knjižnica je odprta za izposojo ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 oziroma ob sredah četrtkih in
pekih od 8.00 do 17.00, skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden. Občasne
spremembe urnika so pravočasno napovedane in javno objavljene. 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.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta. Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
Opomba: * V preteklosti je Skupna knjižnica UP FM in UP PEF vodila evidenco vseh vpisanih članov
knjižnice, zato v poglavju Tabela 26: Uporabniki knjižnice vrednosti odstopajo, saj je marca 2013
knjižnica UP FM IN UP PEF izbrisala zapise članov, ki v letu dni do dne izpisa niso obiskali knjižnice in
se jim je s tem status iz aktivnega člana spremenil v neaktivnega, kar je potrebno brisati po 21. členu
Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. členu Zakona o knjižničarstvu. V naslednjih dokumentih, ki
sledijo LPD 2013 in se nanašajo na delo in organizacijo Skupne knjižnice UP FM in UP PEF, bodo
upoštevani novi, popravljeni podatki o aktivnih uporabnikih. Nove vrednosti so nižje, načrtovanemu
številu za leto 2013 so osnova aktivni uporabniki po izbrisu neaktivnih v mesecu marcu 2013.
Pričakovano je, da se bodo ponovno vpisovali tudi nekateri člani, ki so bili v preteklem letu neaktivni
zaradi različnih razlogov (pavziranje, uporaba drugih knjižnic v kraju bivanja, …) in tako ponovno
postali aktivni.
UP FVZ
Knjižnica Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju je pričela delovati leta 2005. Knjižnica
je organizacijska enota Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem. V knjižnici UP FVZ potekajo
redne aktivnosti na področju združevanja knjižnic Univerze na Primorskem.
Knjižnica dejavno podpira študijski in raziskovalni proces na fakulteti in je namenjena študentom,
visokošolskim učiteljem, zaposlenim UP FVZ ter drugim uporabnikom.
Knjižnična zbirka trenutno šteje 6347 enot gradiva (18.6.2012). Tekoče prejemamo 30 naslovov
znanstvenih in strokovnih revij iz različnih področij, največ iz področja zdravstva in dietetike. Vse
gradivo je v prostem pristopu (postavitev po Univerzalni decimalni klasifikaciji). V »tihi« čitalnici so na
voljo štiri čitalniška mesta z dvema računalnikoma za prebiranje gradiva in študij ter pred knjižnico še
dodatnih pet računalnikov z dostopom do baz podatkov in interneta.
V Knjižnici UP FVZ 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 baz Cinahl with Full Text
in do baze kliničnih študij The Cochrane Library. V okviru Univerze na Primorskem imajo uporabniki
dostop tudi do zbirke elektronskih knjig Ebrary.
Knjižnica je vključena v slovensko vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov (COBIB).
Knjižnica postopoma v vseh segmentih prehaja na programsko opremo Cobiss 3.
Knjižnica je odprta za uporabnike 43 ur na teden, od ponedeljka do petka od 8h do 16h in v soboto (v
času predavanj izrednih študentov) od 9h do 12h. V knjižnici sta zaposleni dve osebi z bibliotekarskim
strokovnim izpitom in opravljenima licencama za vzajemno katalogizacijo ter vnos bibliografij.
Najbolj pogosto izposojena knjiga v letu 2013 so bile Negovalne diagnoze, in sicer 125-krat.
Za leto 2013 predvidevamo dokončanje vseh aktivnosti v zvezi z združevanjem organizacijskih enot
Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem. To pomeni združitev baz (zaloga, uporabniki,..),
prehod na skupno SIGLO in v celoti prehod na programsko opremo Cobiss 3.
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TABELA 31: UPORABNIKI KNJIŽNICE
Članica

UP FHŠ

UP FAMNIT

UP FM IN UP PEF

UP FTŠ -TURISTICA

UP FVZ

UP ZRS

Kategorije
uporabnikov

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Število v
letu 2012

Načrtovano
število za
leto 2013

Študenti –
dodiplomski,
redni

684

650

1.019

1.195

3.033***

1.390

700

750

638

650

155

155

Študenti –
dodiplomski,
izredni

7

5

3

0

1.425***

200

117

120

248

250

2

2

Študenti –
podiplomski

137

135

16

10

843***

305

55

60

76

80

38

38

Srednješolci

Glej
komentar!

Glej
komentar!

1

0

/

/

0

0

/

/

1

1

Zaposleni

107

100

121

125

357***

280

67

70

68

68

150

147

Upokojenci

Glej
komentar!

Glej
komentar!

0

0

/

/

0

0

/

/

1

1

Tuji državljani

Glej
komentar!

Glej
komentar!

0

0

8***

/

1

10

1

1

0

0

36

35

19

20

2.288***

590

51

50

20

20

10

6

Drugi
uporabniki

Opombe
UP FHŠ
V tabeli 26 so upoštevani samo aktivni člani knjižnice v letu 2012 (izpis STA801). Kategorija članov tuji državljani: vsi tuji državljani, ki so vpisani v knjižnico, so hkrati tudi študenti, zato so vključeni v
kategoriji študenti. Gre za študente na ERASMUS izmenjavi. Kategorij članov srednješolci in upokojenci ne vodimo posebej, vključeni sta med druge uporabnike, kamor spadajo tudi pravne osebe.
UP FM in UP PEF
*** V preteklosti je knjižnica UP FM IN UP PEF vodila evidenco vseh vpisanih članov knjižnice, zato v poglavju Tabela 26: Uporabniki knjižnice vrednosti odstopajo, saj je marca 2013 knjižnica UP
FM IN UP PEF izbrisala zapise članov, ki v letu dni do dne izpisa niso obiskali knjižnice in se jim je s tem status iz aktivnega člana spremenil v neaktivnega, kar je potrebno brisati po 21. členu
Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. členu Zakona o knjižničarstvu. V naslednjih dokumentih, ki sledijo LPD 2013 in se nanašajo na delo in organizacijo knjižnice UP FM IN UP PEF, bodo
upoštevani novi, popravljeni podatki o aktivnih uporabnikih. Nove vrednosti so nižje, načrtovanemu številu za leto 2013 so osnova aktivni uporabniki po izbrisu neaktivnih v mesecu marcu 2013.
Pričakovano je, da se bodo ponovno vpisovali tudi nekateri člani, ki so bili v preteklem letu neaktivni zaradi različnih razlogov (pavziranje, uporaba drugih knjižnic v kraju bivanja, …) in tako ponovno
postali aktivni.
UP FTŠ - Turistica
Število prikazuje aktivne uporabnike in ne vse vpisane.
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UP ZRS
Zaradi odpravljanja posledic poplave, ki je zaradi okvare na napeljavi deloma poškodovala tudi prostore knjižnice, lahko v letu pričakujemo stagnacijo ali pa celo manjši obisk uporabnikov. V letu
2013 nameravamo zaradi pomanjkanja razpoložljivega prostora za gradivo del tega odpisati, del pa prerazporediti v dislocirano skladišče.
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7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
UP ŠD si prizadeva zagotoviti nastanitvene kapacitete, ki bodo ustrezale razvoju univerze in
zadoščale potrebam v skladu z njenimi kratkoročnimi in srednjeročnimi načrti. V okviru srednjeročnega
cilja UP, da bi do leta 2013 dosegli materialne standarde primerljive z univerzama v Ljubljani in
Mariboru, naj bi UP ŠD zagotovili povečanje bivanjskega standarda in nastanitvenih kapacitet v
študentskih domovih. UP ŠD bi morala tako dvigniti pokritost vpisanih v visokošolske programe na
Primorskem z javnimi nastanitvenimi zmogljivostmi in sicer s sedanjih 3,38%, (v Ljubljani (UL)
in Mariboru (UM) približno 14 %) na 15 %. Za dodatno približevanje standardu UL in UM na tem
področju, bi tudi ob uresničevanju načrtovanih gradenj v kampusih Sonce in Livade treba zagotoviti še
dodatne zmogljivosti z interventnimi odkupi ali najemi prostorov.
Načrt dela UP ŠD za leto 2013 bo usmerjen v povečevanje deleža razpoložljivih ležišč v študentskih
domovih glede na število vpisanih v študijske programe UP in drugih visokošolskih zavodov, ki
delujejo na Primorskem (kar pa je opredeljeno v poglavju, ki obravnava investicije in investicijsko
vzdrževanje objektov UP).
V letu 2013 bodo ŠD svojo dejavnost širili tudi na nekatere druga pomembna področja, nujna za
vzpostavitev boljših bivanjskih razmer študentov in študija nasploh. Izvedenih bo več aktivnosti, ki
bodo vplivale na boljšo povezovanje članice z vsemi deležniki.
Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Povečanje števila
ležišč - v lastnem
upravljanju, v dijaških
domovih in pri
zasebnikih.

Sodelovanje ŠD z
rektoratom pri
pridobivanju
dokumentacije in
izvedbi pripravljalnih
del za pričetek
gradnje novih
nastanitev pri gradnji

Višji standard bivalnih
pogojev kapacitet
študentov v ŠD

Izvedba IVD v
objektih:

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število postelj na
študenta

2012: 223 postelj v
ŠD, 360 v DD in 700
pri zasebnikih

2013: 356 postelj v
ŠD, 400 v DD in 730
pri zasebnikih

Kakovost bivalnih
pogojev

2012: Zagotovljeni
minimalni standardi
bivalnih pogojev

2013: Boljši pogoji
bivanja študentov

Delež tržne dejavnosti
/Število nočitev
turistov

2012: Delež ležišč iz
naslova tržne
dejavnosti: 53 %

2013: Dvig deleža
ležišč iz naslova tržne
dejavnosti na 73 %

Ime kazalnika

- redno vzdrževanje
objektov in opreme,
- adaptacija za
energijsko
učinkovitost objektov,
- nadgradnja
programske opreme.

Povečan delež tržne
dejavnosti (turistične
dejavnosti), kot
dopolnitvena
dejavnost in večja
prepoznavnost ŠD

Oddajanje kapacitet v
času študentskih
počitnic, ko študentje
ne zasedajo vseh
postelj (tržna –
turistična dejavnost) in
pridobitev dodatnih tržnih sredstev za
potrebe vzdrževanja
ŠD.
Oblikovanje nove
spletne strani
Izvedba dodatnih
promocijskih
aktivnosti:
- izdaja
predstavitvenih
publikacij,
- javne predstavitve in
promoviranje
oddajanja kapacitet v
turistične namene.
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Boljše sodelovanje s
študentskimi domovi
doma in v tujini

Operacionalizacija
delovanja združenja in
začetek izvajanja
aktivnosti .

Ime kazalnika
Sodelovanje z drugimi
ŠD

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
2012: Ustanovitev
združenja

98

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
2013: Oblikovanje
reprezentativnega
združenja ŠD s ciljem
zagotavljanja:
- večjih sinergijskih
učinkov,
- profesionalne in
kakovostnejše
izvedbe skupnih
aktivnosti,
- vsebinske podpore
za večjo promocijo in
prepoznavnost ŠD.

Uspešna organizacija
skupnih dogodkov

Število skupno
izvedenih dogodkov

Izmenjava primerov
dobrih praks pri
upravljanju in
poslovanju ŠD

Organizirana
obštudijska dejavnost

Izvedba predavanj in
razstav.

Število izvedenih
aktivnosti

Soorganizacija
poletnih aktivnosti za
mlade (poletni
jezikovni tečaji,
likovne, glasbene,
športne delavnice).
Izvedba postopkov za
vzpostavitev telefona
za študente v stiski.
Vzpostavitev pogojev
za začasne
namestitve študentov,
ki doživijo izredne
razmere – socialne,
zdravstvene, finančne
idr. – zametek
»VARNE HIŠA« (v
sodelovanju s IAM,
FVZ, Centrom za
socialno delo KP,
MOK itd.).

2012: 3 (izvedeno
število):

2013: (načrtovano
število)

- Usposabljanja: 1
(izvedeno število)

- Usposabljanja: 2
(načrtovano število)

- Izobraževalni
seminarji: 1
(izvedeno število)

- Izobraževalni
seminarji: 2
(načrtovano število)

- Delavnice: 1
(izvedeno število)

- Delavnice
(načrtovano število) 2

2013: 6 (izvedeno
število)

2013: 12 (načrtovano
število)

- Število predavanj: 1

- Število predavanj: 2

- Število razstav: 1

- Število razstav: 2

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 1

- Število poletnih
jezikovnih tečajev: 2

- Število likovnih
delavnic: 1

- Število likovnih
delavnic: 2

- Število glasbenih
delavnic: 1

- Število glasbenih
delavnic: 2

- Število športnih
delavnic: 1

- Število športnih
delavnic: 2

TABELA 32: KAZALNIKI ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Kazalnik

Študijsko leto 2012/2013

Pričakovani rezultati v študijskem letu
2013/2014

% študentov UP, ki bivajo v študentskih
domovih ali pri zasebnikih v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju bivanja
študentov

14%

16%

Kapaciteta študentskih domov

221

354

Stanovanje v Izoli

2

2

Število tujih študentov, ki bivajo v
študentskih domovih

4

4

1271

1574

Število vseljenih študentov
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Kazalnik

Študijsko leto 2012/2013
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Pričakovani rezultati v študijskem letu
2013/2014

Število prosilcev s sklepom o vselitvi

1271

1574

Število prosilcev s pogoji

1616

1800

Število prosilcev (vse prejete vloge)

1678

1850
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7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST
1. PROMOCIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Promocija
informativnih dnevov
(dodiplomski,
podiplomski)

Ime kazalnika
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Povečana promocija
prevoza na
informativni dan na
srednjih šolah

Sodelovanje na sejmu
»Informativa« in
drugih nacionalnih
sejmih
Predstavitve fakultet
na srednjih šolah

Število predstavitev
UP dijakom

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1478

Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 1685

(UP FENIKS: 90, UP
FHŠ: 100, UP FM:
150, UP FAMNIT:
280, UP PEF: 278,
UP FTŠ – Turistica:
280, UP FVZ: 300)

(UP FENIKS: 100, UP
FHŠ: 110, UP FM:
170, UP FAMNIT:
350, UP PEF: 305,
UP FTŠ – Turistica:
300, UP FVZ: 350 )

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 438

Število kandidatov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 473

(UP FENIKS: 30, UP
FHŠ: 20, UP FM: 200,
UP FAMNIT: 40, UP
PEF: 53, UP FTŠ –
Turistica: 45, UP FVZ:
50, UP ZRS:, UP
IAM:)

(UP FENIKS: 30, UP
FHŠ: 25, UP FM: 150,
UP FAMNIT: 60, UP
PEF: 58, UP FTŠ –
Turistica: 50, UP FVZ:
100, UP ZRS: , UP
IAM: )

Število dijakov, ki se
poslužujejo
organiziranega
prevoza na
informativne dneve:
102 prijavljena

Število dijakov, ki se
poslužujejo
organiziranega
prevoza na
informativne dneve:
100 prijavljenih

Število predstavitev
na sejmih: 10 (na teh
sejmih se je
predstavila UP z
vsemi članicami)

Število predstavitev
na sejmih: 15

(UP FENIKS: 130, UP
FHŠ: 6, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
2, UP FTŠ – Turistica:
4, UP FVZ: 1, UP
ZRS: , UP IAM:)
Število predstavitev
na SŠ: 1 skupna - s
posvetovalnimi
službami, preostalo so
pedagoške članice
obiskovale SŠ
(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 52, UP FM: 30,
UP FAMNIT: 11, UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
2)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 5000
(UP FENIKS: 300, UP
FHŠ: 80, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
50, UP PEF: 40, UP

(UP FENIKS: 150, UP
FHŠ: 8, UP FM: 1, UP
FAMNIT: 1, UP PEF:
10, UP FTŠ –
Turistica: 3, UP FVZ:
1, UP ZRS: , UP IAM)
Število predstavitev
na SŠ: 2 skupni (ena
z ravnatelji, ena s
posvetovalnimi
službami SŠ)
(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 55, UP FM: 35,
UP FAMNIT: 11, UP
PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: 9, UP FVZ:
3, UP ZRS: , UP IAM:)
Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 6000
(UP FENIKS: 300, UP
FHŠ: 100, UP FM:
5000, UP FAMNIT:
60, UP PEF: 100, UP
FTŠ – Turistica: 390,
UP FVZ: 300, UP
ZRS: , UP IAM: , )
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

FTŠ – Turistica: 310,
UP FVZ: 200, UP
ZRS: , UP IAM: , )

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Organizacija srečanja
s predstavniki
svetovalnih služb
srednjih šol

Povečanje
prepoznavnosti UP na
slovenskih srednjih
šolah

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 8

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 12

(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 8, UP FM: /, UP
FAMNIT: /, UP PEF:
15, UP FTŠ –
Turistica: 8, UP FVZ:
/, UP ZRS: , UP IAM: ,
)

(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 12, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 20, UP FTŠ –
Turistica: 9, UP FVZ:
5, UP ZRS: , UP IAM:
,)

Sodelovanje s
Sektorjem za
izobraževanje pri
pripravi novinarske
konference

Informiranje širšega
družbenega okolja o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP

Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:

Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:

Za 102 programa je
bilo:

Načrtovano število
dogodkov je
2012/2013 je 132, za
te pa predvidenih
najmanj 132 objav, za
leto 2013/2014 pa je
predvidenih 210
dogodkov in
posledično najmanj
210 objav.

Sodelovanje pri
pripravi
predstavitvene ebrošure in nabor
adreme

102 objavi prek
Informatorja in prek
spletnih strani UP in
članic UP ter prek
družabnih spletnih
strani (objava tudi v
Katalogu VŽU in na
letakih)
30 objav v medijih
Število prejemnikov ebrošure:

Število prejemnikov ebrošure: najmanj 700
za oba dogodka

700 prejemnikov prek
Informatorja
Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava
predstavitvene ebrošure
Sodelovanje na
predstavitvah UP v
tujini

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za podporo
pridobivanja tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število prejemnikov ebrošure: 250
(SLOVIK, NG, Reka,
Celovec)

Število prejemnikov ebrošure: 300

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: 5, UP PEF:
0, UP FTŠ – Turistica:
/, UP FVZ: 141 (21
partnerskih institucij
ERASMUS, 120
(gradivo razdeljeno na
stojnici na dogodku, ki
ga v zamejstvu
organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )
Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 250
(UP FENIKS: 1, UP
FHŠ: 10, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 50, UP FTŠ –

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: 5, UP PEF:
750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
141 (21 partnerskih
institucij ERASMUS,
120 (gradivo
razdeljeno na stojnici
na dogodku, ki ga v
zamejstvu organizira
S.L.O.V.I.K.), UP
ZRS: , UP IAM: , )
Št. dijakov, ki aktivno
obiščejo predstavitve
na sejmih: 300
(UP FENIKS: 1, UP
FHŠ: 15, UP FM: /,
UP FAMNIT: /, UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Turistica: /, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

IAM: , )

2. PROMOCIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza25
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
znanstvenih
konferenc, srečanj,
okroglih miz in
publikacij

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti
znanstvene produkcije
UP

Promocija večjih
znanstvenoraziskovalnih uspehov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število udeležencev
skupaj: cca. 2500

Število udeležencev:
cca. 3000

(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 1500, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 100, UP FTŠ –
Turistica: 79, UP FVZ:
479 (135 –
konferenca s področja
zdravstvenih ved, 204
– Slovenski dan
dietetike, 140 – 7
srečanj AD
SALUTEM), UP ZRS:
_40 na dogodek, UP
IAM: /)

(UP FENIKS: 10, UP
FHŠ: 1700, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF:100, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
140 (7 srečanja AD
SALUTEM), UP ZRS:
__50 na dogodek, UP
IAM: 120 (20 na
manjših dogodkih,
100 na večjih
dogodkih)

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 5
objav na
pomembnejše
dogodke
(UP FENIKS: 2, UP
FHŠ: 150, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 3, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: 5
(2 – dve konferenci, 1
– ciklus raziskovalnih
srečanj Ad Salutem, 2
– promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 80, UP IAM: /)
Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
65
(UP FENIKS: 2, UP
FHŠ: 36, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
1 (prispevek/oddaja
na RTV SLO glede
raziskovalnega dela
UP FVZ), UP ZRS:
10, UP IAM: /)

Število objav: za vsak
dogodek po 1 objava
prek Informatorja in
prek spletnih strani
UP in/ali članic + do 6
objav na
pomembnejše
dogodke
(UP FENIKS: 2 (UP
FENIKS: 2, UP FHŠ:
200, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 5,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: 9 (7 – ciklus
raziskovalnih
predavanj Ad
Salutem, 2 –
promocija projekta
TRANS2CARE), UP
ZRS: 100, UP IAM: 6
(1 objava ob večjem
dogodku in 5 objav)
Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
70
(UP FENIKS: 3, UP
FHŠ: 40, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 5, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
2, UP ZRS: 15, UP
IAM: 1
intervju/dosežek)

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja

25

Zaradi novih kazalnikov pri promociji se posamične aktivnosti v letu 2012 niso vnaprej spremljale. Podatki so zato ponekod
približki realnih vrednosti.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava epredstavitve
raziskovalnega dela
na UP in adreme
(mediji in
gospodarstvo)

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti v
lokalnem okolju in
gospodarstvu

Predstavitve
pomembnejših
raziskovalnih
rezultatov v lokalnih in
nacionalnih medijih

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 / obvestilo –
v odvisnosti od
področja

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: v povprečju
cca. 1000 /obvestilo

(UP FENIKS: 150, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:
0, UP IAM: /)

Promocijska podpora
organizaciji Noči
raziskovalcev

103

- Št. objav v lokalnih
(55) in nacionalnih
medijih (38) o
rezultatih
raziskovanja: vse
skupaj - 103
(UP FENIKS: 4,2=6,
UP FHŠ: 10, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
6,1,=7, UP ZRS:
45,35=80, UP IAM: /)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev: (UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:
0, UP IAM: /)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 2
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: 1 prek
Informatorja , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 0, UP IAM:1
prek Informatorja)

(UP FENIKS: 150, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
750, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 30, UP IAM:
100)
- Št. objav v lokalnih
(86) in nacionalnih
medijih (79) o
rezultatih
raziskovanja: 190
(UP FENIKS: 5,3=8,
UP FHŠ: 15, UP FM:
/, UP FAMNIT: , UP
PEF: 10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ:
6,1=7, UP ZRS:
55,45=100, UP IAM:
20,30=50)
- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev:
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
10, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: /
(št. načrtuje UP, ker
gre za dogodek na
ravni univerze), UP
ZRS: 2, UP IAM:
skladno s cilji
dogodka)
- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 24
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 2,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: -, UP ZRS:
2, UP IAM: 20)

3. PROMOCIJA NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
»International week
UP«

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za uspešno izpeljavo
dogodka

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev:

- Število udeležencev:

Dogodek v letu 2012
ni bil organiziran.
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 3, UP FM: /, UP

30
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 5, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 5,
UP FTŠ – Turistica: 7
(gostujoči
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS: ,
UP IAM: , )

predavatelji), UP FVZ:
2 (gostujoča
predavatelja; dogodek
organiziran na ravni
univerze), UP ZRS: ,
UP IAM: , )

- Število medijskih
objav o dogodku: (UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 5, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 0,
UP FTŠ – Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS: /,
UP IAM: /)

Promocija
mednarodne
dejavnosti na sejmih
Promocija dosežkov
udeležencev
mednarodne
mobilnosti

Povečanje
prepoznavnosti UP na
področju
mednarodnega
sodelovanja

104

- Število medijskih
objav o dogodku: 5
(UP FENIKS: 0, UP
FHŠ: 7, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF: 4,
UP FTŠ – Turistica: 1,
UP FVZ: / (št. načrtuje
UP, ker gre za
dogodek na ravni
univerze), UP ZRS: /,
UP IAM: /)

2012:

2013:

- Št. študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 250

- Št. študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 300

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
40, UP FTŠ –
Turistica: 1, UP FVZ:
120 (dogodek, ki ga
organizira
S.L.O.V.I.K), UP ZRS:
, UP IAM: , )

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: /, UP FM: /, UP
FAMNIT: , UP PEF:
50, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
120, UP ZRS: , UP
IAM: , )

- Število medijskih
objav o dosežkih: 30
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 10, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 0, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
1 (I PRO-ACTE
2012), UP ZRS: /, UP
IAM: /)

- Število medijskih
objav o dosežkih:
(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 12, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 2, UP FTŠ –
Turistica: 2, UP FVZ:
2 (izmenjava na
Norveškem, IP PROACTE 2013), UP
ZRS: /, UP IAM: /)

4. PROMOCIJA NA PODROČJU UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocija umetnosti

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocije umetnosti
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP: glej
leto 2012

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 200, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 180, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti:

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 250, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 200, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 40 na
dogodek, UP IAM: , )
- Število objav o
dogodkih s področja
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

90 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

kulture in umetnosti:
120 (+ najmanj 1
objava prek
Informatorja in spletih
strni UP in/ali članic
na dogodek)

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 50, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 3, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

(UP FENIKS: /, UP
FHŠ: 55, UP FM: /,
UP FAMNIT: , UP
PEF: 8, UP FTŠ –
Turistica: /, UP FVZ: ,
UP ZRS: 30, UP IAM:
,)

5. PROMOCIJA NA RAVNI UP
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
KC1: Podpora
vodstvu in članicam
pri uspešnem
komuniciranju znotraj
in izven UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava in sprejem
»Standardov
komunikacije UP«

Ime kazalnika
Strateško usmerjanje
promocije UP in članic

Priprava in sprejem
»Strategije
komuniciranja UP«
(sočasno s sprejetjem
nove strategije UP)
Priprava in sprejem
»Letnega načrta
komunikacijskih
aktivnosti«s finančnim
ovrednotenjem

Priprava in sprejem
»Pravilnika delovanja
promocijske skupine«
Vključevanje
promocijske skupine v
ključna sporočila
interni javnosti

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

Št. dokumentov
»Standardi
komunikacije UP«: 0

Št. dokumentov
»Standardi
komunikacije UP«: 1

Št. dokumentov
»Strategija
komuniciranja UP«: 1
(neuporaben)

Št. dokumentov
»Strategija
komuniciranja UP«: 1

Št. dokumentov »Letni
načrt komunikacijskih
aktivnosti« s
finančnim
ovrednotenjem: 0

Vzpostavitev
kvalitetne in ažurne
spletne strani UP

Vzpostavitev
metodologije merjenja
uspešnosti
promocijskih
aktivnosti UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Aktivna vključitev
promocijske skupine v
dejavnosti interne
komunikacije na ravni
UP in članic

Št. dokumentov »Letni
načrt komunikacijskih
aktivnosti« s
finančnim
ovrednotenjem: 1

Vzpostavitev
kvalitetne in ažurne
spletne strani UP

Ažuriranje in skrb za
kakovostno spletno
stran UP; vnos vsebin
v ITA jeziku, sprotne
dopolnitve v ANG
jeziku

2012:

2013:

Št. dokumentov
»Metodologija
merjenja uspešnosti
promocijskih
aktivnosti UP«: 0

Št. dokumentov
»Metodologija
merjenja uspešnosti
promocijskih
aktivnosti UP«: 1

Št. dokumentov
»Pravilnik delovanja
promocijske skupine«:
0

Št. dokumentov
»Pravilnik delovanja
promocijske skupine«:
1

Število ključnih
dogodkov/sporočil
interni javnosti z
vključeno promocijsko
skupino: 30

Število ključnih
dogodkov/sporočil
interni javnosti z
vključeno promocijsko
skupino: 40

Komentar
UP
Komuniciranje z javnostmi in promocija bosta tudi v letu 2013 potekali prek različnih dogodkov; večina
fakultet v letu načrtuje in izvaja že tradicionalne dogodke (srečanje alumnov, različna predavanja, cikli
predavanj, ekskurzije za srednje šole, predstavitev knjig, publikacij, delavnice, mednarodni simpoziji,
konference, kolokviji itd), raziskovalna instituta pa o svojih dosežkih seznanjata strokovno in širšo
javnost na konferencah, raziskovalnih obiskih, sejmih ter preko delovanj v različnih združenjih.
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Na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost, v okviru dogodkov, nastopov na sejmih in
podobnih prireditev ter z drugimi oblikami komuniciranja predstavljamo: aktivnosti na področju
izobraževalne dejavnosti, znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, mednarodnega in
meduniverzitetnega sodelovanja, na področju umetnosti in investicij. Poročamo o aktivnostih v Tednu
UP, posebnih dosežkih UP – zaposlenih in študentov, o delu Senata UP, Upravnega odbora UP in
Sveta zaupnikov UP, o podpisih sporazumov z drugimi institucijami, o obiskih delegacij in
predstavnikov domačih in mednarodnih institucij, o sodelovanje v Rektorski konferenci Republike
Slovenije, v Rektorski konferenci Alpe-Jadran in v Podonavski rektorski konferenci.
V sodelovanju s strokovnimi službami UP in članicami nameravamo povečati število objav v lokalnih in
nacionalnih medijih s področja izobraževalne, raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti ter
mednarodnega sodelovanja.
Promocija
Promocija UP je usmerjena v različne ciljne skupine: potencialne študente, bodoče raziskovalce,
strokovno javnost in druge, kakor tudi širšo javnost z namenom doseči večjo prepoznavnost. Med
pomembnejšimi dogodki, povezanimi s promocijo, velja izpostaviti Teden UP, v katerem se zvrsti
največ različnih dogodkov, pa tudi mednarodne mojstrske tečaje in s tem povezane glasbene
prireditve, ki so že v letu 2012 navdušile javnost. Univerzo uspešno promoviramo na organiziranih
predstavitvah študijskih programov srednješolcem v zamejstvu: Trstu, Celovcu, Novi Gorici, kakor tudi
dijakom po Sloveniji. Nastopamo na največjem slovenskem sejmu izobraževanja, zaposlovanja in
štipendiranja Informativa 2013 v februarju 2013 v Ljubljani; promocijske aktivnosti so vezane na
informativne dneve za dodiplomski študij v februarju in v maju za podiplomski študij. Na novo spletno
stran UP bodo v letu 2013 dodane še vsebine v italijanskem jeziku, še bolj aktivni pa bomo na
družabnih omrežjih Facebook, z letom 2013 pa tudi z uporabo Twitterja. Ostale promocijske aktivnosti
so razvidne v predstavitvah članic v nadaljevanju.
Publikacije
V letu 2013 je bo izdan v sodelovanju z vsemi članicami, UIP, in ŠOUPOM izdan Vodnik po študijskih
programih. Zaposlene bomo o dogodkih in novostih obveščali preko internega e-sporočanja UP
Informator, kakor tudi prek spletnih strani UP in na FB. V okviru projekta Kariernega načrtovanja in
svetovanja bo tudi letos izdan Katalog ponudbe vseživljenjskega učenja Univerze na Primorskem
2013/14.
Celostna grafična podoba: V oktobru 2012 smo obravnavali predlog priročnika celostne grafične
podobe UP, ki bo zaključen po uskladitvi s prejetimi pripombami (v letu 2013). Z namenom enotnega
predstavljanja univerze v javnosti pa bomo v letu 2013, skladno z nastajajočo strategijo razvoja UP,
pripravili enotne standarde komunikacije.
UP FHŠ
Fakulteta bo morala v prihodnje posvetiti še več pozornosti aktivni promociji študijskih programov in
osebnim stikom s predstavniki srednjih šol. Prav tako bo morala okrepiti promocijo v neposredni
soseščini - v Italiji in na Hrvaškem. Svoje študijske programe bo fakulteta promovirala s tržno
dejavnostjo preko CJUP (jezikovni tečaji), poletnimi tečaji in raziskovalnimi tabori za dijake, prav tako
pa s povezovanjem z gospodarstvom, predvsem z manjšimi družbami in turizmom.
UP FAMNIT
V letu 2013 UP FAMNIT nadaljuje z aktivnostmi za promocijo študijskih programov in fakultete kot
celote. V promocijo so vključeni zaposleni, še zlasti predstojniki študijskih programov, in študenti
fakultete.
Aktivnosti za promocijo so raznolike in vključujejo raznovrstne ciljne skupine: informativni dnevi za
dodiplomski in podiplomski študij v Sloveniji in v tujini; udeležba na različnih informativnih dogodkih za
predstavitev univerzitetnega študija (npr. Informativa ipd.); izvedba ciklusov predavanj z določenega
študijskega področja (matematika, biodiverziteta, finančna matematika, računalništvo) na srednjih
šolah; poletne šole in tabori ter naravoslovni dnevi za srednješolce; cikli poljudnih predavanj za dijake
in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Biološki večeri); cikli predavanj »Izleti v svet
znanosti«, ki so namenjeni osnovnošolcem; del promocijske strategije za pritegnitev odličnih dijakov v
študijske programe fakultete so tudi različne aktivnosti za popularizacijo naravoslovja v sodelovanju z
ZOTKS in DMFA Slovenije (soorganizacija državnih tekmovanj za srednješolce) – leta 2012 smo tako
sodelovali kot soorganizatorji 56. državnega tekmovanja iz matematike (20. aprila 2012) in kot
gostitelji 12. državnega tekmovanje iz biologije (24. marca 2012).
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Za vse navedene dejavnosti fakulteta pripravi tudi promocijska gradiva (brošure, plakate, zloženke
ipd.), ki jih razpošlje ustreznim ciljnim skupinam. Prav tako so na spletni strani fakultete sprotno
objavljene informacije o dogodkih, fakulteta pa je prisotna tudi v medijih z intervjuji in objavami o
dogodkih in drugem. Obveščanje javnosti je sprotno preko sporočil za medije in osebnih kontaktov z
novinarji, tako lokalnih kot nacionalnih medijskih hiš.
Fakulteta sodeluje s svojim predstavnikom v Promocijski skupini UP in se vključuje v skupne
promocijske aktivnosti univerze kot npr. udeležba na sejmu Informativa in podobno.
V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje vseh začetih aktivnosti, predvsem promocije študijskih
programov med ciljno javnostjo ter medijske promocije raziskovalnih dosežkov na fakulteti in njenih
sodelavcev.
UP FAMNIT ne izvaja umetniške dejavnosti, zato tudi ne izvaja promocijske dejavnosti na tem
področju.
UP PEF
UP PEF bo v letu 2013 okrepila (na določenih področjih pa obdržala v izhodiščnih vrednostih
kazalnika iz leta 2012) promocijo na področju izobraževalne, raziskovalne, razvojne in umetniške
dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja. Promocijske aktivnosti bodo prilagojene glede na
posamezno področje in ciljno populacijo, kar pomeni, da se bo s povečanjem aktivnosti na
posameznem področju povečala tudi promocija posameznega področja.
Na področju izobraževalne dejavnosti namerava povečati deleže za 10 % in sicer tako dijakov, ki se
bodo udeležili informativnih dnevov za dodiplomski študij, kot študentov in druge interesentov, ki se
bodo udeležili informativnih dnevov podiplomski študiji.
Prav tako namerava povečati aktivno udeležbo na sejmih in srednjih šolah, na katerih predstavlja
dodiplomske in podiplomske študijske programe.
UP PEF bo na letni ravni organizirala številne kulturne in umetniške dogodke, ki se večinoma odvijejo
v okviru Tedna UP PEF. Gre za sodelovanje študentov in pedagoških delavcev ter prikaz rezultatov
njihovega ustvarjanja tudi izven pedagoško vsebinskih okvirjev. UP PEF v letu 2013 načrtuje približno
10 % povišanje obiska udeležencev na organiziranih dogodkih v okviru fakultete, kar bo izvedla z
okrepljeno promocijo, pravočasnim in širokim obveščanjem, okrepljenim sodelovanjem ter aktivnostjo
študentov in pedagoških delavcev itd.
UP FTŠ - TURISTICA
Na UP FTŠ Turistici redno organiziramo strokovna omizja o aktualni problematiki s področja turizma FuTuristice. Strokovna omizja, na katerih se srečujejo razni strokovnjaki in na katerih fakulteta prek
svojih predavateljev predstavi aktualna dognanja ter usmeritve, so namenjena povezovanju študentov,
učiteljev, strokovne in lokalne javnosti. Opaziti je stalno občinstvo, lokalne mnenjske voditelje, ki se
aktivno vključujejo v razprave na omizjih.
Na UP FTŠ Turistici v okviru galerije AvanTuristica, prve galerije popotniške fotografije v Sloveniji,
ponujamo drzne foto-avanture skozi oči popotniških fotografskih mojstrov in kreativnih amaterjev.
Organiziramo tudi fotografske natečaje za študente, najboljše fotografije pa so razstavljene v galeriji.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je promocijska dejavnost skoraj izključno odvisna od
iznajdljivosti zaposlenih, ki se s tem ukvarjajo ter od posluha zunanjih deležnikov za naše potrebe in
želje.
UP ZRS
UP ZRS je doslej vsako leto organiziralo podelitev nagrad in priznanj UP ZRS za znanstveno
odličnost. Od leta 2013 bo UP ZRS vsako drugo leto podeljevalo nagrado »Glasnik znanosti«, za
posamezne vrhunske znanstvene dosežke obetavnih raziskovalcev, posamezne vrhunske znanstvene
dosežke uveljavljenih raziskovalcev, posamezne vrhunske znanstvene dosežke raziskovalnih skupin,
življenjsko delo znanstvenika, priznanje “Častna plaketa UP ZRS” posamezniku za vrhunske
znanstvene in raziskovalne dosežke, ki predstavljajo pomemben prispevek k uveljavitvi UP ZRS v
domačem in mednarodnem znanstveno-raziskovalnem prostoru.
Promocijska dejavnost v okviru UP ZRS poteka ločeno glede na nacionalno in mednarodno področje,
glede na izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov.
Promocija rezultatov raziskovalnega dela pri izvajanju EU projektov (promocija projektov, rezultatov
projekta idr…) je specifična in predpisana v okviru razpisanega programa. Poleg tega je promocija
rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela, raziskovalnih projektov vezana na finančna sredstva.
Projekti, sofinancirani iz Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj. Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 ter drugi. Primerno informiranje in obveščanje
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javnosti in skladnosti vseh objav in gradiv z navodili za izvajanje projektov (Čezmejnega programa
2007-2013 in z Uredbo komisije št. 1828/2006 ter drugo).
UP ZRS bo v letu 2013 izboljšalo in okrepilo sodelovanje in komunikacijo z lokalnim okoljem in
gospodarstvom
(predstavitev znanja, potencialov, prednosti UP, možnosti povezovanja in
sodelovanja ter pridobivanje novih partnerjev); nadaljevalo uspešno sodelovanje s slovenskimi in
tujimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ter drugimi institucijami v slovenskem, sredozemskem ter
širšem prostoru; uspešno izvajalo mednarodno raziskovalne projekte ter kandidiralo na elitnih
mednarodnih razpisih s predlogi raziskovalnih projektov; skrbelo za objavljanje znanstvenih monografij
in znanstvenih člankov v uglednih nacionalnih in mednarodnih znanstvenih revijah.
UP IAM
Kazalniki na področju promocijske dejavnosti so zastavljeni za promocijo UP v celoti ne pa za
konkretne potrebe članice, obenem so usmerjeni zgolj v promocijo in ne v celostno komuniciranje,
zato navajamo cilje v letu 2013, kot sledijo: prenova spletne strani UP IAM, dopolnitev angleške
spletne strani UP IAM, na osnovi Komunikacijske strategije in Komunikacijskega načrta UP sprejeti
interni Komunikacijski načrt (če na ravni UP ne bo sprejetega dokumenta, bo sprejet samostojno),
izboljšanje interne komunikacije z dokončno vzpostavitvijo intraneta, izvajanje delavnic za lokalno in
nacionalno javnost z namenom prenosa tako raziskovalnega kot strokovnega znanja.
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7.8 SKUPNE UPRAVNE NALOGE
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model z asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Urejen notranji nadzor
na UP

Imenovanje delovnih
skupin za posamezna
področja poslovanja
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Notranji nadzor UP

Urejen notranji nadzor
na UP

Nadaljnjo
zagotavljanje
učinkovitega
notranjega nadzor na
UP

Ime kazalnika

Izdelava poročila o
notranjem nadzoru
Oblikovanje in
izvajanje korektivnih
priporočil iz poročil na
posameznih področjih
poslovanja UP
Upravljanje s tveganji
na UP

Vzpostavitev sistema
obvladovanja in
izboljšanja
parametrov za oceno
notranjega nadzora
javnih financ

Tveganja poslovanja
UP

Izjava o oceni
notranjega nadzora
javnih financ UP na
tistih področjih,kjer je
verjetnost nastanka
tveganja velika in
posledice pomembne;
opisna ocena

Izboljšanje opisnih
ocen v izjavi o oceni
notranjega nadzora
javnih financ

Urejeno evidentiranje
posrednih stroškov

Sprejem enotnih
pravila za
evidentiranje
posrednih stroškov

Upravljanje in nadzor
posrednih stroškov

Postopkovno
evidentiranje
posrednih stroškov ni
poenoteno

Poenoten sistem
evidentiranja
posrednih stroškov

Urejeno finančno
računovodsko
spremljanje
znanstveno
raziskovalne
dejavnosti

Nadgraditev procesov
in postopkov za
delovanje strokovnih
služb na UP in
sistema za finančno
upravljanje projektov

Finančno računovodsko podprta
znanstvenoraziskovalna
dejavnost

2012: Priprava
priročnika za finančno
upravljanje projektov

2013: Uvedba ključnih
procesov za izvedbo
projektov

Oblikovanje skupnih
služb na ravni
univerze

Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

Nova organizacijska
struktura univerze, I
faza predvideva
reorganizacijo na
področju:

Oblikovanje priročnika
za prijavo, izvedbo in
finančno vodenje
projektov
Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Popis delovnih
procesov in postopkov
Reorganizacija
resursov, postopkov
in procesov

- finančnoračunovodskega
poslovanja,
- raziskovalne
dejavnosti.

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje
zaposlenih

Plan izobraževanja po
posameznih
strokovnih službah,
prenos dobrih praks
med članicami

Število izobraževanj
na zaposlenega na
UP

144

140

Komentar
Med pomembnejšimi nalogami, ki so načrtovane v letu 2013 velja izpostaviti ustanovitev nove
članice UP Fakultete za ergonomske in kineziološke študije ter zagotovitev pogoje za začetek
opravljanja študijske dejavnosti. Pravno formalno bo članica ustanovljena šele z vpisom v sodni
register, pri čemer pa je predhodno potrebno sprejeti Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi UP in spremembe in dopolnitve Statuta UP. Skladno s 16. členom ZViS pa je pogoj za
začetek opravljanja dejavnosti vpis v razvid visokošolskih zavodov.
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UPRAVNE NALOGE NOTRANJEGA NADZORA
NOTRANJE KONTROLE TER NOTRANJI NADZOR)

(UPRAVLJANJE

S

110

TVEGANJI,

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 načrt notranjega nadzora za leto 2013.
Prednostni cilji službe za notranji nadzor v letu 2013, ki si ga je poslovodstvo UP zastavilo so:
- z JN izbrati zunanjo revizorsko hišo, ki bo za UP opravila notranjo revizijo poslovanja za leto 2011
in za leto 2012 (v letu 2012 je bila izvedena le za eno članico UP, v letu 2011 pa revizije nismo
opravili),
- na podlagi načrta nadzora za leto 2013 imenovanje delovnih skupin po posameznih poslovnih
področjih,
- Izvedba postopkov notranjih kontrol v skladu s priporočili delovnih skupin za posamezna poslovna
področja ter posledično izvedba korektivnih, kot tudi preventivnih ukrepov
- zagotovitev upravljanja s tveganji na UP ter dosledno izvajanje Načrta integritete, ki ga je UP
sprejela v letu 2012,
- Izvedba postopkov notranjih kontrol za povečanje učinkovitosti spoštovanja izvajanja internih
aktov UP.
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7.9 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
7.9.1 VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA
Prijavno-sprejemni postopek v prvem in drugem prijavnem roku za študijsko leto 2013/2014 za vpis
slovenskih državljanov in državljanov držav članic Evropske unije v 1. letnik študijskih programov 1.
stopnje na UP po pooblastilu izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani VPIS UL. Prijavno-sprejemne postopke v 3. prijavnem roku izvajajo pedagoške članice UP.
V letu 2013 se bodo v okviru Sektorja za izobraževanje UP izvajale splošne naloge službe s področja
dela službe in prijavno-sprejemni postopek za vpis Slovencev brez slovenskega državljanstva in tujih
državljanov (izven Evropske unije) v 1. letnik študijskih programov 1. stopnje na UP.
Prav tako bo Sektor za izobraževanje UP pedagoškim članicam nudil potrebno strokovno podporo in
skrbel za informiranje kandidatov glede splošnih zadev, vezanih na prijavno-sprejemne postopke in
vpis v študijske programe Univerze na Primorskem.
Do pričetka prijavno-sprejemnih postopkov za vpis v študijskem letu 2014/2015 UP načrtuje
vzpostavitev lastne visokošolske prijavno-informacijske službe (VPIS UP), ki bo delovala skladno s
smernicami sprememb prijavno-vpisnega postopka, prilagojenih njegovemu izvajanju preko eVŠ, za
kar trenutno na nacionalni ravni potekajo usklajevanja in priprave. V ta namen tudi Sektor za
izobraževanje UP aktivno sodeluje v delovni skupini MIZŠ.
Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Spremljanje prijavnosprejemnega
postopka za vpis
2013/2014

Aktivno sodelovanje z
VPIS UL pri prijavnosprejemnih postopkih
za študijsko leto
2013/14
Sodelovanje z MIZŠ
pri pripravi modula
eVŠ – VIP za izvedbo
prijavno-sprejemnih
postopkov
Izvedba aktivnosti za
vzpostavitev
samostojne službe
VPIS UP,
izobraževanje
zaposlenih za
področje

Ime kazalnika
Vpis UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Prijavno-sprejemne
postopke za vpis
kandidatov v 1. letnik
dodiplomskih
študijskih programov
UP izvaja VPIS UL

Aktivno spremljanje
prijavno-sprejemnega
postopka za študijsko
leto 2013/14 v
sodelovanju v z VPIS
UL.
Vzpostavljena
samostojna VPIS UP.
Izvedba prijavnosprejemnega
postopka kandidatov
za vpis v študijskem
letu 2014/2015.

7.9.2 SKRB ZA SLOVENŠČINO
Ena od prednostnih nalog skrbi za slovenščino je pripraviti in izvesti programe slovenščine kot
drugega/tujega jezika, saj se z migracijskimi procesi veča zanimanje za učenje slovenščine kot
drugega/tujega jezika tako med tujimi študenti (dodiplomski, podiplomskimi) kot tudi med dijaki tujci,
tujimi raziskovalci, poslovneži itd. Slovencem po svetu in zamejstvu želimo nuditi možnost
revitalizacije slovenskega jezika in kulture. S tečaji slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika jim
želimo omogočiti čim kvalitetnejše pridobivanje in utrjevanje jezikovne zmožnosti, kar bo osnova za
samozavestno in učinkovito vključevanje v različne sporazumevalne situacije. S takimi programi ne
skrbimo le za ohranjanje in izboljšanje slovenščine v zamejstvu in po svetu, temveč tudi poskrbimo za
promocijo učenja slovenščine tako doma kot v tujini.
Področja dela Centra za slovenski jezik in kulturo na UP FHŠ so organizacija celoletnih tečajev in
krajših tečajev slovenskega jezika za tuje študente in študente na izmenjavi, organizacija Poletnih
tečajev slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, organizacija in
izvedba lektorata slovenskega jezika na tuji univerzi (Univerza Ca' Foscari v Benetkah), koordinacija
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študentske prakse – individualna pomoč študentov slovenistike dijakom tujcem in študentom na
izmenjavi pri usvajanju slovenskega jezika kot drugega/tujega jezika in organizacija kulturnih
dogodkov (predstavitev knjig, literarnih večerov, okroglih miz za spodbujanje razvoja slovenščine).
Dolgoročni/strateški cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Razvijati nove oblike
posredovanja znanja

Izvedba 20. Poletnih
tečajev slovenskega
jezika na slovenski
Obali 2013 (15. 7.-28.
7. 2013)

Dosegati odličnost pri
posredovanju znanja
znotraj
vseživljenjskega
učenja
Dosegati odličnost v
učenju in poučevanju
v prostoru stika etnij,
jezikov in kultur

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Poletni tečaji
slovenskega jezika na
slovenski Obali
»HALO, TUKAJ
SLOVENSKI
MEDITERAN!«

43 udeležencev 19.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali

38 udeležencev 20.
Poletnih tečajev
slovenskega jezika na
slovenski Obali

Izvedba dveh tečajev
EILC po programu
Vseživljenjsko učenje

Erasmus intenzivni
tečaj slovenskega
jezika (EILC) za
študente na izmenjavi
Erasmus po programu
Vseživljenjsko učenje

36 študentov Erasmus
(zimski, letni
semester)

18 študentov Erasmus
(samo zimski
semester)

Izvedba 60-urnega
lektorata tipa C:
slovenščina kot
drugi/tretji jezik na
Univerzi Ca’Foscari v
Benetkah

Lektorat slovenščine
kot drugi/tretji jezik
tipa C

5 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov

2 dodiplomskih in
podiplomskih
študentov

Izvedba tečaja in
izpita iz znanja
slovenščine kot tujega
jezika za študente UP
brez slovenskega
državljanstva

Tečaj in izpit iz znanja
slovenščine kot tujega
jezika za študente UP
brez slovenskega
državljanstva

8 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

10 študentov
udeležencev tečaja
slovenščine kot tujega
jezika

2 študenta, ki sta
opravljala izpit iz
znanja slovenščine
kot tujega jezika

10 študentov, ki
opravljajo izpit iz
znanja slovenščine
kot tujega jezika

Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Razvoj Centra za
slovenski jezik in
kulturo UP FHŠ in
prepoznavnost centra
v širši regiji

Razvoj Centra za
slovenski jezik in
kulturo in
prepoznavnost le-tega
v širši regiji

Spodbujati študente in
diplomante k
sodelovanju z lokalno
skupnostjo

Izvedba dodatne učne
pomoči dijakom
tujcem koprskih
srednjih šol in
študentom UP brez
slovenskega
državljanstva v
sodelovanju z drugimi
članicami UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Izvedba predavanj in
delavnic v okviru
projekta
Razsvetljenstvo

Projekt
Razsvetljenstvo

139 dijakov drugega
letnika Gimnazije
Koper

Dodatna učna pomoč
dijakom tujcem
koprskih srednjih šol
in študentov UP brez
slovenskega
državljanstva v
sodelovanju z drugimi
članicami UP

5 študentk
slovenistike na UP
FHŠ je nudilo dodatno
učno pomoč 20
dijakom tujcem na
Srednji tehniški šoli
Koper

2 študentki
slovenistike bosta
nudili dodatno pomoč
dijakom tujcem in/ali
študentom UP brez
slovenskega
državljanstva

Ime kazalnika

Komentar
V letu 2013 je prišlo do ukinitve sofinanciranja nekaterih dejavnosti Centra za slovenski jezik UP s
strani Ministrstva za visoko šolstvo (ukinitev sofinanciranja Poletnih tečajev slovenskega jezika na
slovenski obali »HALO! Tukaj slovenski Mediteran«), prišlo je tudi do ukinitve sofinanciranja Erasmus
Intenzivnih jezikovnih tečajev slovenskega jezika za Erasmus-študente za leto 2013/14 s strani
CMEPIUS-a, ki nas je uvrstil na 10. mesto v čakalni listi prejemnikov finančne pomoči (izvedba EILCtečaja v septembru 2013, torej v zimskem semestru 2013/14).
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V zvezi s tem so načrtovani kazalci pričakovano nižji od lanskih, ko je dejavnost Centra imela finančno
podporo. Po stanju na dan izpolnjevanja Letnega programa še nimamo uradnih (pisnih) podatkov o
obsegu eventualnega sofinanciranje s strani pristojnih ministrstev (Urad za Slovence po svetu, ki smo
ga zaprosili za dodatno pomoč, ipd.).

7.9.3 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
Dolgoročni/strateški cilj 4: Dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Sodelovanje v
nacionalnem sistemu
in postopkih
subvencioniranja
nastanitve študentov

Izvedba nalog v
skladu s Pravilnikom o
subvencioniranju
bivanja študentov

Ustrezno financiranje
pisarne za študentske
domove

Uskladitev vsebine
pogodbe o
financiranju z
dejanskimi nalogami

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število postopkov
nastanitve

2012: Izvedba
postopkov razpisa in
nastanitve študentov
(v študentskih
domovih, v dijaških
domovih, za bivanje
pri zasebnikih, v
zasebnih študentskih
domovih) za vse
študente, ki podajo
vloge in izpolnjujejo
pogoje

2013: Izvedba
postopkov razpisa in
nastanitve študentov
(v študentskih
domovih, v dijaških
domovih, za bivanje
pri zasebnikih, v
zasebnih študentskih
domovih) za vse
študente, ki podajo
vloge in izpolnjujejo
pogoje

Sredstva za
financiranje pisarne
za študentske
domove

2012: Zmanjšan
obseg sredstev priznavanje zgolj
nastanitev v
študentskih domovih
za tekoče izvajanje
nalog pisarne za
študentske domove

2013: Dodelitev
sredstev za nemoteno
delovanje priznavanje
nastanitvenih
študentov skladno s
pravilnikom in v njem
določenih nalog
pisarne

Ime kazalnika

TABELA 33: KAZALNIKI ZA DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
Kazalnik

Študijsko leto 2012/2013

Ocena za študijsko leto 2013/2014

Število študentov, za katere se ugotavlja
izpolnjevanje pogojev in meril za
subvencioniranje bivanja

1678

1800

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

0

5

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, na krajših
izmenjavah v RS

4

4

Število tujih študentov v javnih
študentskih domovih, ki so redno vpisani
na dodiplomski študij

0

0

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

7.9 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

114

7.10 DEJAVNOST UNIVERZITETNEGA KARIERNEGA CENTRA
Univerzitetni karierni center preko tesnejšega povezovanja družbenega in akademskega okolja
predstavlja dodano vrednost regiji in širše, za univerzo pa predstavlja celostno in nujno podporo pri
študijskem procesu in kariernem napredovanju ter pripomore k uresničevanju dolgoročnega cilja, t.j.
povečanju zaposljivosti diplomantov UP.
Dejavnosti kariernega centra so namenjene:
dijakom zadnjih letnikov srednjih šol, z namenom boljše informiranosti o možnostih študija na
univerzi. Zavedamo se nujnosti zgodnjega začetka kariernega načrtovanja in povezovanja med
srednješolskim in terciarnim izobraževanjem.
študentom in diplomantom preko kariernega svetovanja in načrtovanja, usmerjenega v širitev
kompetenc usklajenega z željami posameznikov in potrebami na trgu dela. Deležnikom so
predstavljene možnosti vseživljenjskega učenja znotraj ponudbe UP, z namenom pridobivanja
dodatnih znanj in veščin. Slednje se bodo sistematično beležile v posameznikov kompetenčni
portfolijo in ga bodo diplomanti prejeli ob zaključku študija v obliki dodatka k že obstoječi prilogi k
diplomi.
zaposlenim na univerzi in širšemu družbenemu okolju z identifikacijo najustreznejših študentov in
diplomantov skladno s potrebami delodajalcev, s ponudbo programov, seminarjev in drugih oblik
izobraževanj in usposabljanj ter pripravi tržnih analiz.
Stiki z gospodarstvom so za univerzo zelo pomembni zaradi zagotavljanja ažurnih informacij po
potrebah po določenih profilih kadrov, s katerimi se lahko univerza skozi posodobitve študijskih
programov prilagaja potrebam na trgu dela, prav tako pa lahko skladno s temi potrebami razvija nove
sodobne študijske programe.
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava načrta in
izvedba svetovanja
študentom

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Svetovanje študentom

Izvedeno svetovanje v
okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
(število svetovanj: 30)
dela

Izvedeno svetovanje
za študente UP
usmerjeno v
pridobivanje dodatnih
kompetenc v času
študija preko VŽU,
(število svetovanj: 50)

Izdelan kompetenčni
portfolio za študente
UP

Gradivo, pripravljeno
v okviru projekta
Karierno načrtovanje
in svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Oblikovan
kompetenčni portfolio
za študente UP.

Ime kazalnika

(skupinsko
informiranje,
individualno
svetovanje)
Priprava oblike in
načina za zapisovanje
dodatnih kompetenc
diplomantov,
pridobljenih v času
študija

Zapis kompetenc,
pridobljenih v okviru
ponudbe VŽU na UP
in drugih možnosti
(npr. tutorstvo, idr.) v
prilogi k diplomi, in s
tem omogočen
transparenten pregled
vseh študentovih
aktivnosti v času
študija.
Pripravljeno podporno
okolje za njegovo
implementacijo.

Priprava
dokumentacije za
vzpostavitev službe
Obravnava in
potrditev na organih
UP

Vzpostavitev službe
za karierno orientacijo
na UP

Projekt Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

Vzpostavljena služba
za karierno orientacijo
na UP in pogoji za
delovanje
univerzitetnega
kariernega centra.
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Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava vsebine
anketnega
vprašalnika in izvedba
anketiranja organizacij
iz okolja s katerimi
sodelujejo članice UP.

Ime kazalnika
Analiza anket o
zadovoljstvu
delodajalcev glede
ustreznosti
kompetenc
diplomatov UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

/

Izvedena analiza
anketiranja
delodajalcev o
ustreznosti
kompetencah
diplomantov
(vključenih vsaj 30
delodajalcev)
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7.11 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.11.1 UNIVERZITETNI ŠPORT
Za spremljanje in evalvacijo realizacije programov s področja športa ter razvoj te dejavnosti skrbi
Center za šport UP (CŠ UP). Center za šport UP (CŠ UP) je organizacijska enota UP, ki je bila
predvidena, da 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 študijskem letu 2012/2013 bomo v okviru športnih aktivnosti nadaljevali z izvajanjem izbirnih
predmetov s področja športa in rekreacije, ki so ovrednoteni z ECTS kreditnimi točkami. Nosilka
izbirnih predmetov s področja športa in rekreacije je UP Pedagoška fakulteta.
Za študente in študentke Univerze na Primorskem je v okviru obštudijskih dejavnosti programe športa
redna rekreativna dejavnost (odbojka, košarka, badminton in futsal), univerzitetna liga (košarka,
odbojka in futsal), družabno športne prireditve ČISTA DESETKA in priprave univerzitetne
reprezentance/te za udeležbo na državnih univerzitetnih prvenstvih (košarka, odbojka, futsal)) izvajala
izbrana ponudnica Univerzitetna športna zveza.
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Dvig kakovosti
programa
univerzitetnega športa

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Posredovati predlog
rektorju za
imenovanje,

Ime kazalnika

Delovanje CŠUP

Imenovanje
programskega sveta
CŠUP,

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Vzpostavitev
pogojev za
delovanje Centra za
šport UP (CŠUP),

Imenovanje
predstojnika CŠUP,

Priprava ustreznih
splošnih aktov za
nemoteno in
učinkovito delovanje
CŠUP,

Sprejem poslovnika
o delovanju CŠUP,
Zaposlitev
športnega pedagoga
in sekretarja
Izkoristiti čim več
možnosti
promoviranja (od ust
do ust,mediji,tiskani
mediji, itd.) izbire
predmetov s
področja športa v
okviru izbirnosti med
članici in pridobiti
večje število
študentov na
športne predmete,

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Zagotovitev
kadrovske strukture
CŠ UP

Okrepitev
strokovnega kadra
za izvajanje
programa športa
Povečanje števila
študentov na
športnih aktivnostih

Nadaljevanje
postopkov za
seznanjanje
študentov UP z
možnostjo izbire
izbirnih predmetov s
področja športa z
ECTS kreditnimi
točkami na vse
članice UP,

Izvedba izbirnih
predmetov športa na
vseh članicah UP in
večja udeležba
študentov na teh
izbirnih predmetih

Povečati športne
kapacitete

Ohranitev obstoječih
vadbenih kapacitet
in pridobitev še

Večje število aktivnih
študentov

Promovirati
pomembnost
športnih vsebin za
ohranitev zdravega
načina življenja
Podaljšati sporazum
s Srednjo tehniško
šolo Koper o
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za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
souporabi
telovadnice,

Ime kazalnika

Pridobitev še
dodatnih športnih
kapacitet
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
dodatnih vadbenih
prostorov za
izvajanje programov
športa,

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Sodelovanje z
drugimi univerzami
in drugimi akterji
obštudijskih
dejavnosti

Dogovor o
sodelovanju

Sodelovanje s
slovenskimi
univerzami in
univerzami v tujini

Vzpostavitev
sodelovanja z
univerzami in s
podobnimi
univerzitetnimi
športnimi centri v
domovini in tujini

Izvedene športne
vsebine

Dogovor o
sodelovanju

Priprava in
usklajevanje
programov športnih
aktivnosti in Izvedba
športnih vsebin v
sodelovanju z UŠZP
in drugimi športnimi
klubi in društvi

Dolgoročni/strateški cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Aktivno športno
udejstvovanje
študentov UP in
sodelovanje na
športnem področju

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Zbrati, pripraviti in
opremiti ekipe

Ekipe za: veslanje,
jadranje, futsal,
košarko, rokomet,
odbojko, tenis

Sestava
univerzitetnih in
fakultetnih ekip za
sodelovanje na
različnih
tekmovanjih
(univerzitetna liga,
državna in
mednarodna
prvenstva)

Sodelovati na
tekmovanjih

Izkoristiti vse
možnosti
promoviranja (od ust
do ust,mediji,tiskani
mediji,…) izbire
predmetov s
področja športa v
okviru izbirnosti med
članici in pridobiti
večje število
študentov na
športne predmete

Čim boljši odziv
študentov na
ponujenih športnih
vsebinah

Motiviranje
študentov UP za
aktivno športno
udejstvovanje,

pridobiti čim več
študentov za
sestavo ekip fakultet
in univerze

Dogovor na srednjih
šolah

Pridobiti dijakebodoče študente za
vpis na UP

Razpis in izvedba
lige ali turnirjev, na
katerih sodelujejo
srednješolske ekipe

Promocija UP skozi
šport

Razpis tečajev za
pridobitev strokovni
naziv

Usposobljen
strokovni kader za
vodenje športne
rekreacije,
badmintona,
nordijske hoje,
učitelja smučanja in
deskanja,

Izobraževanje
strokovnega kadra,
organiziranje tečajev
za pridobitev
nazivov vaditelj,
inštruktor, sodnik,
zapisnikar,…

Okrepitev
strokovnega in
sodniškega kadra iz
vrst študentov

Udeležba
univerzitetnih ekip

Dober tekmovalni
dosežek

Promocija ponujenih
športnih aktivnosti
za študente,
priprava letaka,
biltena, plakatov,
objava na spletni
strani o športnih
vsebinah

Usposobljen sodniški
kader
Zbrati, pripraviti in
opremiti ekipe

Sodelovanje in
dosežen dober
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
rezultat na državnem
prvenstvu in drugih
tekmovanjih

Pridobiti partnerje,
donatorje in
sponzorje za
izvedbo dogodkov

Izvedena veslaška in
jadralna regata,
Izvedeno
mednarodno športno
srečanje v športnih
igrah
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
na tekmovanjih in
srečanjih,
sodelovanje na
državnem prvenstvu
v individualnih
športih in igrah z
žogo

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Organizacija
mednarodnih
športnih srečanj,

Razpoznavnost UP v
mednarodnem
prostoru

Organizacija
mednarodne lige v
igrah z žogo v
prostoru Alpe Adria

7.11.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
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 Univerze na Primorskem za leto 2013 je bil sprejet na 1.
redni seji Študentskega sveta Univerze na Primorskem 24. 4.2013
Dolgoročni/strateški cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Povezovanje in
sodelovanje
študentskih svetov na
državnem nivoju

Informiranje članov
ŠS z rednimi srečanji
na sejah

Ime kazalnika
Skupinska srečanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Organizacija skupnih
srečanj in delovnih
vikendov

Večja informiranost
članov ŠS o
aktivnostih na ostalih
univerzah.

(Leto 2012)

Izmenjava idej in
izkušenj, delovanje
ŠS na državnem
nivoju.
Informiranje in
usmerjanje študentov
skozi študijski proces

Informiranje študentov
UP preko predavanj

Predavanja, okrogle
mize

Informiranje in
svetovanje študentom
preko predavanj
(Leto 2012)

Smiselna izbira
izbirnih predmetov ter
vključevanje
študentov v uporabne
oblike neformalnega
izobraževanja.
Izdelava informativnih
brošur, letakov ter
tematskih publikacij.

Izvedba športnih
aktivnosti

Redno organiziranje
športnih dogodkov,
izletov

Športne prireditve

Organizacija prireditev
, tekmovanj: Izleti,
pohodi, športne igre
in tekmovanja med
študenti in
zaposlenimi na UP,
natečaji, ekskurzije

Vključevanje
študentov v športne
aktivnosti.

(Leto 2012)

Spodbujanje
delovanja športnih
ekip.

Druženje in
spoznavanje
študentov.

Druženje ter
združevanje
študentov in
pedagoških delavcev.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Izvedba družabnih
aktivnosti

Informiranje študentov
o poteku dela na UP
in članicah preko
predavanj na UP oz
članicah.

Ime kazalnika
Razna srečanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Organizacija prireditev
in predavanj: srečanja
s pedagoškimi
delavci, različna
družabna srečanja na
posameznih članicah.

Večja povezanost
študentov.

(Leto 2012)
Vključevanje lokalne
skupnosti v študijski
proces v okviru
vseživljenjskega
učenja

Organizacija delavnic,
okroglih miz,
seminarjev

Razni dogodki
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Organizacija prireditev
in predavanj: okrogle
mize, delavnice,
seminarji, strokovne
ekskurzije, glasbene
prireditve v
sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi
(Leto 2012)

Izboljšanje
sodelovanja med
študenti in
pedagoškimi delavci
na posameznih
članicah.
Pridobivanje dodatnih
znanj.
Visoka udeležba
študentov.
Osveščenost
študentov UP o
aktualnih
problematikah.
Seznanitev študentov
UP z dejavnostmi
lokalnih skupnosti in
obratno.
Možnost dodatna
izobraževanja.

7.11.3 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 obštudijske dejavnosti študentov zagotavlja MIZKŠ
(v vrednosti 3,50 EUR na študenta), sredstva pa bodo poskušali pridobivati tudi s strani samih
stanovalcev in sponzorjev ter donatorjev.
Program interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih je bil sprejet na 7. seji
Študentskega sveta stanovalcev UP ŠD 3.7.2013.
Dolgoročni/strateški cilj 4:Dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povezanost,
prepoznavnost,
sodelovanje študentov
stanovalcev

Izvedba srečanj,
druženj, športnih in
drugih dogodkov

Ime kazalnika
Število izvedenih
aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

V letu 2012 so se
študenti imeli občasna
srečanja

2013:
- Večja povezanost in
prepoznavnost
študentov stanovalcev
- Izboljšanje
sodelovanja med
študenti

Redni sestanki vseh
stanovalcev

Redni sestanki vseh
stanovalcev, še
posebej ob
sprejemanju
pomembnejših
odločitev

Število izvedenih
aktivnosti

V letu 2012 so se vsi
študenti zbrali 4 krat

2013: Boljša
obveščenost
stanovalcev, pretok
informacij, večje
število sestankov;

Opremljanje skupnih
prostorov

Dokup opreme,
ureditev fitnesa v ŠD
Portorož in pralnice za
študente v ŠD Koper

Uporabnost skupnih
prostorov ŠD

2012: Nizka uporaba
prostorov fitnesa,
pralnica le delno
opremljena

2013: Ureditev
prostorov ter več
ukvarjanja s športom,
zdravo življenje

Izvedba ustvarjalnih
delavnic in
organizacija raznih
predavanj

Izvedba ustvarjalnih
delavnic in predavanj
v sodelovanju s UP
članicami in

Število dogodkov v
sodelovanju z drugimi
UP članicami in
drugimi ŠD

2012 v letu 2012 so
študenti izvedli 2
dogodka

2013: Izvedba večjega
števila razstav,
potopisnih predavanj
ter pridobivanje novih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
pridruženo članico
UP.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
znanj študentov
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7.12 DRUGA DEJAVNOST
7.12.1 CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA (CRPZ UP)
Center za razvoj in prenos znanja UP (CRPZ UP) v okviru svoje dejavnosti nudi podporo vsem
zainteresiranim uporabnikom znanja UP in zaposlenim na UP za povezovanje z okoljem, in sicer:
1. povezuje, promovira in koordinira dejavnosti obstoječih struktur za povezovanje UP z okoljem in
obratno;
2. vzpostavlja in spodbuja komuniciranje UP z okoljem ter skrbi za interakcijo in povečanje možnosti
absorpcije znanja in kompetenc UP s strani zainteresiranih uporabnikov;
3. organizira in izvaja podporne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti s ciljem povezovanja okolja
z UP in obratno;
4. spodbuja in pospešuje komercializacijo znanja in kompetenc UP.
Dejavnost CRPZ UP je:
1. Informiranje zainteresiranih uporabnikov znanja UP (gospodarstvo, javni zavodi, samostojni
podjetniki, ….) o znanstveno-raziskovalnih kompetencah, raziskovalnih izkušnjah, raziskovalni
opremi in drugih možnosti in sposobnosti, ki jih univerza preko svojih članic, učiteljev in
raziskovalcev lahko nudi. Organiziranje rednih promocijskih srečanj in konferenc v akademskem
okolju in neposrednem okolju uporabnikov. Priprava promocijskih gradiv, interakcija znotraj
spletnih aplikacij z vsemi zainteresiranimi uporabniki znanja UP.
2. Povezovanje in komuniciranje z obstoječimi organi in strukturami, znotraj UP (Svet zaupnikov UP
in delovna telesa Sveta zaupnikov, Konzorcij za razvoj visokošolskega izobraževanja na področju
naravoslovja in inovativnih tehnologij na Primorskem, Univerzitetni razvojni center in inkubator
UP, EEN – enota Evropske podjetniške mreže (na UP ZRS), Karierni center UP, Štipendijski
sklad UP), zadolženimi za sodelovanje in povezovanje z zunanjimi uporabniki znanja. Skladno s
sprejetim programom in pod nadzorom strokovnega sveta koordiniranje vseh dejavnosti pri
povezovanju UP z okoljem in obratno.
3. Zagotavljanje in spodbujanje povečanja absorpcije znanja s strani zainteresirane javnosti,
potencialnih uporabnikov znanja in kompetenc UP. S kompetentno in referenčno mrežo
strokovnjakov, znanstvenikov in drugih nosilcev profesionalnega razvoja ponuditi podlage za
reševanje nepokritih niš in prispevanje dodane vrednosti vključenih partnerjev.
4. Komercializacija znanja UP. Neposredna promocija temeljnega in aplikativnega znanja in
raziskovalne opreme UP. Sprotna analiza kompetenc UP ter neposredna in ažurna ponudba
zainteresiranim uporabnikom.
5. Večanje prepoznavnosti UP in osveščanje javnosti o vlogi in pomenu UP za neposredno okolje. V
interakciji z uporabniki znanja UP prispevati k promociji UP in njene vrednosti za lokalno in
regijsko gospodarstvo ter nacionalno in mednarodno prepoznavnost neposrednega okolja, v
katerem UP deluje.
Dolgoročni/strateški cilj1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Sodelovanje z
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Aktivnosti CRPZ UP:
redno sestajanje,
izmenjava informacij,
obveščanje, dogodki
ter vključevanje
predstavnikov
lokalnega in
nacionalnega
gospodarstva v
aktivnosti UP.

Št. realiziranih
sodelovanj CRPZ s
predstavniki
gospodarstva skladno
s strategijo
sodelovanja z
gospodarstvom in
akcijskim načrtom v
obliki projekta (prijave
in izvajanja).

3

5

Priprava in sprejetje
Strategije in
akcijskega načrta za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Strategija in akcijski
načrt za sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Pripravljena Strategija
in akcijski načrt za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.

Sprejeta strategija in
akcijski načrt za
sodelovanje z
gospodarstvom do
leta 2020.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nadgradnja delovanja
Centra za razvoj in
prenos znanja UP

Vzpostavljanje
mehanizmov za
upravljanje s
pravicami
intelektualne lastnine.

Okrepitev sistemske
komunikacije z
gospodarstvom in
drugimi potencialnimi
uporabniki znanja UP

122

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Vzpostavljeni postopki
in protokoli namenjeni
zaščiti intelektualne
lastnine.

Postopki in protokoli
niso ustrezno
oblikovani.

Urejeni postopki in
protokoli.

Vzpostavljanje
osnovnih mehanizmov
za ustanavljanje spin
off podjetij.

Ustanovljeno spin off
podjetje.

0

1

Oblikovane
tehnološke ponudbe
raziskovalnih
inštitutov UP in članic
UP ter njihova
promocija.

Št. tehnoloških
ponudb.

1

3

Posodobitev baze
raziskovalnih
kompetenc članic UP.

Baza raziskovalnih
kompetenc.

Baza raziskovalnih
kompetenc ni urejena
in posodobljena.

Posodobljena in
urejena baza
raziskovalnih
kompetenc dostopna
na spletni strani UP.

Ime kazalnika

7.12.2 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 bodoče delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše zaposlitve v
tej organizaciji. Cilj sklada je tudi spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nagrajevanju in
spodbujanju najboljših
študentov

Poziv študentom za
vključitev v
Štipendijski sklad UP
za študijsko leto
2013/2014

Ime kazalnika
Št. podeljenih
štipendij

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

39

30

Izpeljan postopek
izvedbe poziva
študentom za
vključitev v
Štipendijski sklad UP
za študijsko leto
2013/2014

7.12.3 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Dejavnost Založbe Univerze na Primorskem (ZUP) je usmerjena predvsem v podporo
izobraževalnemu in znanstvenoraziskovalnemu delu na univerzi, v promocijo raziskovalnih dosežkov
univerze in diseminacijo znanja v slovenskem in mednarodnem prostoru ter v krepitev mednarodnega
sodelovanja in vključevanje v mednarodno znanstveno diskusijo.
Te cilje ZUP dosega z izdajanjem in promocijo novih izvirnih znanstvenih monografij učiteljev in
raziskovalcev UP ter avtorjev izven UP (iz slovenskega in mednarodnega prostora), izdajanjem in
promocijo novih izvirnih univerzitetnih učbenikov, napisanih za rabo na članicah UP, ter z izdajanjem
in promocijo znanstvenih revij.
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Založniški program ZUP obsega publikacije s področij naravoslovja in matematike, tehnike, prava,
ekonomije in poslovnih ved, družboslovja, humanistike, zdravstva, turizma, edukacijskih ved in
dizajna. Uredniški odbor založbe sestavljajo člani z ustreznimi referencami z vseh naštetih področij.
Založba izdaja publikacije, ki so skupnega pomena za celotno univerzo, ter publikacije za potrebe
posameznih članic. Publikacije ZUP izhajajo v elektronski in tiskani obliki.
V nadaljevanju so navedeni poudarki iz založniške dejavnosti članic UP.
UP FM
Založba UP Fakultete za management (Univerzitetna založba Management) izdaja znanstvene revije,
monografije in druge znanstvene publikacije v podporo znanstvenoraziskovalnemu delu na fakulteti ter
učbenike in druga študijska gradiva v podporo izobraževalnemu delu.
Založba UP FM izdaja dve indeksirani mednarodni znanstveni reviji: Managing Global Transitions in
Management. Založba izda vsako leto tudi več znanstvenih monografij ter zbornikov znanstvenih in
strokovnih konferenc. Obe znanstveni reviji ter večina drugih publikacij izhajajo v elektronski obliki in
so prosto dostopne na spletnih straneh fakultete in v različnih spletnih zbirkah.
S publicistično dejavnostjo fakulteta promovira rezultate svojih raziskovalcev in se vključuje v
mednarodno znanstveno diskusijo.
UP FAMNIT
Založniška dejavnost UP FAMNIT obsega soizdajateljstvo mednarodne matematične SCI revije Ars
Mathematica Contemporanea (AMC), izdajateljstvo revije Bilten: ekonomika, organizacija in
informatika v zdravstvu, izdajo različnih študijskih gradiv za potrebe študijskega procesa na
dodiplomskem in podiplomskem študiju ter izdajo zbornikov konferenc.
Revija AMC je bila leta 2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI) in se v letu 2012
uvršča v drugo četrtino SCI revij na področju matematike (IF 0.667). Bilten je bil leta 2012 uvrščena na
seznam revij, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri
kategorizaciji znanstvenih publikacij ARRS. Na fakulteti deluje tudi Komisija za založniško dejavnost. V
letu 2013 se je fakulteta pri izdaji študijskih gradiv povezala z Založbo UP, ki naj bi v bodoče prevzela
tehnični del priprave študijskih gradiv.
UP PEF
V skladu s kadrovsko in finančno strukturo je UP PEF za izdajanje znanstvenih monografiji in drugih
publikacij sklenila dogovor o sodelovanju z Univerzitetno založbo Annales. Z UP ZRS, pri katerem
deluje infrastrukturna enota Univerzitetna založba Annales, je bil tako sklenjen dogovor o
zagotavljanju storitev te založbe za potrebe izdajanja tiskanih medijev – znanstvenih monografskih
zbirk in znanstvenih periodičnih publikacij. Tako je bila izoblikovana posebna edicija Annales Ludus, v
okviru katere je UP PEF v letu 2012 izdala več monografij.
UP FTŠ Turistica
Do leta 2012 je imela fakulteta svojo založniško dejavnost, v letu 2013 se je založniška dejavnost
prenesla na univerzitetno založbo. Zaradi pomanjkanja finančnih virov in zaradi preobremenjenosti
pedagoških delavcev s pedagoškim delom je dejavnost izdajanja publikacij Turistice manjša od
njihovih želja. Redno izdajajo znanstveno revijo Academica Turistica, vsekakor pa bo potrebno k
izdajanju knjig, učbenikov ipd, pristopiti bolj načrtno. Pred tem pa bo najprej potrebno konsolidirati
postopke in procese v sami založniški dejavnosti na ravni UP. Obstoječe stanje po mnenju Turistice ni
zadovoljivo in še ne služi svojemu namenu.
UP FVZ
Na članici UP FVZ deluje Komisija za založništvo, ki aktivno spodbuja založniško dejavnost na članici.
Konec leta 2012 je pozvala Katedre fakultete za plan objav. Komisija aktivno sodeluje pri objavah z
Univerzitetno založbo Univerze na Primorskem. V procesu nastanka s pomočjo Univerzitetne založbe
Univerze na Primorskem se ravno nahaja Praktikum za Prehransko svetovanje in dietetiko. Ostale
načrtovane objave za leto 2013 so: Organizacija in management v zdravstveni negi, Strokovni
praktikum intervencij zdravstvene nege, Foto atlas negovalnih intervencij – osnovni nivo in Foto atlas
negovalnih intervencij. Vse najavljene publikacije so namenjene študentom fakultete.
UP ZRS
Začetki Univerzitetne založbe Annales segajo v l. 1991, ko je izšla prva številka interdisciplinarne
znanstvene revije Annales, ki jo je izdalo Zgodovinsko društvo za južno primorsko. Z ustanovitvijo
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Znanstveno-raziskovalnega središča RS je založba pristopila k osrednji raziskovalni ustanovi Univerze
na Primorskem. Poleg revije Annales založba izdaja še revije Acta Histriae, Annales Kinesiologiae,
Academica Turistica ter knjižne zbirke (Knjižnica Annales, Knjižnica Annales Majora, Knjižnica
Annales Mediterranea, Knjižnica Annales Manuel in Knjižnica Annales Kinesiologiae, Knjižnica
Annales Ludus, Knjižnica Annales Turistica, Knjižnica Annales ad Salutem). Osnovna vsebinska
usmeritev je interdisciplinarnost in usmerjenost v mediteranski prostor, prostor v stiku in medkulturne
študije. Med največje dosežke založbe šteje uvrstitev revije Annales za istrske in mediteranske študije
ser. hist. et soc. v Arts and Humanitis Citation Indeks, revija Acta Histriae pa uvrščena tako v Arts and
Humanitis Citation Indeks kot v Social Sciences Citation Index (SSCI), s čimer se založba uveljavlja
tudi v mednarodnem prostoru.
UP IAM
Inštitut ne izvaja založniške dejavnosti, v prihodnje pa bo še okrepil sodelovanje z Založbo UP,
predvsem na področju izdajanja zbornikov znanstvenih konferenc, znanstvenih publikacij in morebitnih
tiskovin v okviru projektov.
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izdajanje znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Število izdanih
znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Izdajanje strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Število izdanih
strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 65 (UP
FM: 19, UP FAMNIT:
4, UP PEF: 5, UP
FTŠ-Turistica: 1, UP
FVZ: 3, UP ZRS: 33)
od tega:

2013 skupaj: 56 (UP
FM: 15, UP FAMNIT:
7, UP PEF: 5, FTŠTuristica: 3, UP FVZ:
/, UP ZRS: 26), od
tega:

- znanstvene
monografije: 30 (UP
FM: 10, UP FAMNIT:
/, UP PEF: 5, UP
FTŠ-Turistica: 0, UP
FVZ: 1, UP ZRS: 14)

- znanstvene
monografije: 35 (UP
FM: 6, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 5, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 23)

- znanstvene revije
(izdane številke): 23
(UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: 1,
UP FVZ: /, UP ZRS:
12*)

- znanstvene revije
(izdane številke): 13
(UP FM: 8, UP
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: 1,
UP FVZ: /, UP ZRS:
2*)

- zborniki znanstvenih
konferenc: 12 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
2, UP ZRS: 7)

- zborniki znanstvenih
konferenc: 8 (UP FM:
1, UP FAMNIT: 5, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 1)

- druge znanstvene
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- druge znanstvene
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

2012 skupaj: 10 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 7) od tega:

2012 skupaj: 10 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 2,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 5) od tega:

- strokovne
monografije: 2 (UP
FM: /, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: 2)

- strokovne
monografije: 1 (UP
FM: /, UP FAMNIT: /,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- strokovne revije
(izdane številke): 4
(UP FM: /, UP

- strokovne revije
(izdane številke): 4
(UP FM: /, UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:
2**)

FAMNIT: 2, UP PEF:
/, UP FTŠ-Turistica: /,
UP FVZ: /, UP ZRS:
2**)

- zborniki strokovnih
konferenc: 4 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 0, UP FVZ:
/, UP ZRS: 3)

- zborniki strokovnih
konferenc: 5 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: 1, UP FVZ:
/, UP ZRS: 3)

- druge strokovne
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

- druge strokovne
publikacije: / (UP FM:
/, UP FAMNIT: /, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: /, UP FVZ: /,
UP ZRS: /)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo

Ime kazalnika
Število izdanih
učbenikov in drugih
študijskih gradiv

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 9 (UP
FM: 1, UP FAMNIT: 4,
UP PEF: 0, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
0, UP ZRS: 2) od
tega:

2013 skupaj: 25 (UP
FM: 2, UP FAMNIT:
12, UP PEF: 1, UP
FTŠ-Turistica: 5, UP
FVZ: 5, UP ZRS: /) od
tega:

- učbeniki: 4 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: 0, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
0, UP ZRS: 1)

- učbeniki: 5 (UP FM:
1, UP FAMNIT: /, UP
PEF: 1, UP FTŠTuristica: 2 , UP FVZ:
1, UP ZRS: /)

- druga študijska
gradiva: 5 (UP FM: 0,
UP FAMNIT: 4, UP
PEF: /, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: 0, UP ZRS: 1)

- druga študijska
gradiva: 20 (UP FM:
1, UP FAMNIT: 12,
UP PEF: /, UP FTŠTuristica: 3, UP FVZ:
4, UP ZRS: /)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število udeležb na
sejmih in
predstavitvah

2012: 10 (UP FM: 2,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: /, UP ZRS: 7)

2013: 19 (UP FM: 1,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: 2, UP FVZ:
/, UP ZRS: 15)

Število zbirk

2012: 11 (UP FM: 6,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: n.p., UP
FVZ: /, UP ZRS: 4)

2012: 9 (UP FM: 6,
UP PEF: 1, UP FTŠTuristica: /, UP ZRS:
2)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Promocija publikacij
Univerze na
Primorskem

Priprava predstavitev
in katalogov

Povečanje
odmevnosti
elektronskih publikacij
z objavo v prosto
dostopnih spletnih
zbirkah

Dokončanje
postopkov za sprejem

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

7.12.4 UNIVERZITETNE KATEDRE
Povezovanje visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev
ene ali več disciplinarnih področij pri izvajanju izobraževalnega in raziskovalnega dela Univerza na
Primorskem uresničuje tudi s pomočjo univerzitetnih kateder.
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Univerzitetne katedre spodbujajo usklajeno in povezano izobraževalno in raziskovalno delo članic na
disciplinarnem področju, ki ga predstavljajo.
Univerzitetna katedra je organizacijska oblika na področju stroke na ravni univerze, ki prvenstveno
deluje kot koordinacijsko telo določene stroke na univerzi in povezuje katedre članic.
Posamezna univerzitetna katedra je pri svojem delu strokovno avtonomna, v svojem delovanju pa
odgovarja senatu univerze.
Na disciplinarnih področjih, ki jih predstavlja, univerzitetna katedra spodbuja usklajeno in povezano
izobraževalno in raziskovalno delo članic univerze.
Naloge univerzitetne katedre so zlasti:
- obravnava strokovnih vprašanj s področja dejavnosti katedre;
- skrb za spremljanje izvajanja ter razvoj izobraževalnega ter raziskovalnega dela v sodelovanju s
članicami;
- strokovna koordinacija med člani univerzitetne katedre;
- svetovanje članicam o kadrovski zasedbi visokošolskih učiteljev, znanstveni delavcev ter
visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev na področju dejavnosti univerzitetne katedre;
- svetovanje članicam pri nabavi znanstvenoraziskovalne in druge opreme ter strokovne literature,
potrebne za razvoj disciplin, ki jih predstavlja;
- vzpostavljanje stikov in izmenjave s sorodnimi organizacijskimi oblikami na drugih univerzah;
- obveščanje organov univerze in članic univerze o svojem delovanju.
V okviru UP so bile ustanovljene naslednje univerzitetne katedre:
- Univerzitetna katedra za večjezičnost in medkulturnost,
- Katedra za pravo,
- Katedra za podjetništvo,
- Katedra za trženje in tržno komuniciranje.
UNIVERZITETNA KATEDRA ZA VEČJEZIČNOST IN MEDKULTURNOST
Skladno z razvojno naravnanostjo Univerze na Primorskem, da raziskovalno in pedagoško gradi svoje
znanstvene discipline odprto v mednarodni prostor, vse njene članice sistematično načrtujejo in
izvajajo kakovostno poučevanje tujih jezikov ter skrbijo za razvoj slovenskega strokovnega in
znanstvenega jezika.
Strokovne in znanstvene podlage za delovanje KVM UP so učenje in poučevanje jezikov in
medkulturne komunikacije v okviru študijskih programov, temeljno in aplikativno raziskovanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev članic na področju
jezikoslovja in jezikoslovju stičnih znanosti, dosežki znanstvenih konferenc in objav članic univerze na
področjih: temeljno in aplikativno jezikoslovje, družbeno jezikoslovje, didaktika tujih jezikov,
prevajalstvo, medkulturna komunikacija, etnolingvistika in psiholingvistika.
Katedra je svoje strateško načrtovanje dela predstavila tudi v Prerezu jezikovne politike Univerze na
Primorskem (http://www.pef.upr.si/zalozniska_dejavnost/jezikovna_politika_up/ )
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 1
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Utrditi delovanje KVM
UP v skladu z Aktom
o delovanju
univerzitetnih kateder

Priprava poslovnika
katedre, povezovanje
učiteljev med
članicami UP,
uresničevanje nalog
katedre

Ureditev in delovanje
katedre

Povezati znanje in
raziskovanje na
področju jezikoslovja
(slovenščina in tuji
jeziki), didaktike

Ureditev
dokumentacije in
povezati delovanje
sodelavcev –
jezikoslovcev na UP.

Jezikovna politika UP

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Poslovnik o delu
katedre ni sprejete

Sprejem poslovnika o
delu katedre

Program op delu
katedre ni sprejet

Sprejem programa o
delu katedre

Formalna ureditev
jezikovne politike na
ravni UP (sprejet
dokument Prerez
jezikovne politike UP)

Realizacija ukrepov
Prereza jezikovne
politike na UP
Predstavitev strategije
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
jezikovnega pouka in
strokovnih jezikov

Izmenjati izkušnje
dobre prakse in
promovirati učenje
jezikov in skrbeti za
kakovost izvajanja
jezikovnega pouka

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
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Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Oblikovano strokovno
(učno) gradivo za
primere dobre prakse

Vzpostaviti skupno
strategijo jezikovne
politike na UP
Oblikovanje strategije
jezikovnega
komuniciranja z
javnostmi in
jezikovnega učenja na
UP

Oblikovana ponudba
in izvedba
predstavitev pouka
posameznih tujih
jezikov na UP

Uveljavljati minimalne
standarde za izvajanj
pouka jezikov

Sprejeti minimalni
standardi izvajanja
pouka jezikov

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečati sodelovanje
z zunanjimi dejavniki
jezikovne politike,
šolami in društvi

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Spremljanje uvajanja
jezikov v
izobraževanje.

Ime kazalnika
Vpetost jezikovne
politike UP v okolje

Sodelovanje pri
usposabljanju in
vzpostaviti srečanja
jezikovnih skupin.
Organizacija
evropskega dneva
jezikov (EDJ 2013)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Strategija jezikovnega
komuniciranja in
učenja

Vzpostavljeno
partnersko
sodelovanje z :

Programi posameznih
članic

- 2 OŠ: Anton Ukmar,
OŠ Koper

Razpis EJP (Evropsko
jezikovno priznanje)

- 1 SŠ: Gimnazija
Koper

Programi KD

Več KD: Peter Martin,
Ruski svet in drugi
Organizacija EDJ
(september 2013)

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečati
internacionalizacijo
univerze in članic

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Skupno delovanje
KVM s Skupino za
oblikovanje enotne
jezikovne politike;

Ime kazalnika
Internacionalizacija
jezikovne politike UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Prerez jezikovne
politike na UP

Več srečanj in
dogovorov o skupnem
delovanju
Sporazum o
oblikovanju skupnega
delovnega telesa na
ravni SLO

Oblikovati skupno
delovno telo z UL,
UMb, UNg in ZRC
SAZU;
Analiza sodelovanja
med obmejnimi
univerzami na
področju jezikovne
politike
Utrditi mednarodno
primerljivost
jezikovnega učenja
poučevanja

Udeležba na več
konferencah s
tematiko jezikovne
politike v visokem
šolstvu
Prenos izkušenj na
rednih srečanjih
jezikoslovcev na UP

Mednarodna
primerljivost jezikovne
politike UP

Primerjalna analiza iz
Prereza jezikovne
politike na UP

Poročanje članov
katedre o
mednarodnih
konferencah
Načrtovanje
gostujočih učiteljev
Promocija študijskih
programov
Mesečne predstavitve
raziskovalnega dela
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
Priprava znanstvene
konference o jezikovni
politiki v visokem
šolstvu

7.12.5 UNIVERZITETNI VRTEC
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP.

Izvedba aktivnosti za
začetek
delovanja univerzitetn
ega vrtca
(ugotavljanje interesa,
iskanje primerne
pravno-organizacijske
oblike za delovanje
vrtca, priprava
strokovnega
programa in
poslovnega načrta
vrtca ter iskanje
primernih prostorov za
delovanje vrtca)

Ime kazalnika
Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 1

Komentar
UP PEF si je v letu 2013 kot enega izmed kratkoročnih letnih ciljev ponovno zadala tudi vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca UP oziroma izvedbo aktivnosti, ki bodo vodile k začetku delovanja
univerzitetnega vrtca v letu 2014. Konec leta 2012 je bila imenovana delovna skupina za pripravo
Projekta za ustanovitev Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem. Delovna skupina je že
izpeljala nekatere naloge kot so ugotovitev interesa za vključitev otrok zaposlenih in študentov UP v
univerzitetni vrtec, iskanje primerne pravno-organizacijske oblike delovanja vrtca, priprava
strokovnega programa vrtca, priprava poslovnega načrta vrtca itd. V sodelovanju z Rektoratom UP in
Mestno občino Koper pa se išče tudi primerne prostore za delovanja le-tega. Če bodo ti zagotovljeni,
se bo lahko proti koncu leta 2013 pristopilo k pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije
za ureditev prostorov z namenom začetka delovanja Univerzitetnega vrtca UP v letu 2014.
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7.13 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Skladno s Pravilnikom
o študentski anketi na
UP izvesti anketiranje
študentov v
študijskem letu
2012/2013.

Ime kazalnika
Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje:

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 1

2013:

Odzivnost študentov:

Odzivnost študentov:

1. stopnja: 35,6%

1. stopnja: 40%

2. stopnja: 24,2%

2. stopnja: 30%

3. stopnja 21,8%

3. stopnja 25%

Skupaj: 32,9%

Skupaj: 35%

(Podatki so povzeti iz
Analize o anketiranju
študentov v
študijskem letu
2011/2012. Vse
članice podatkov o
odzivnosti niso
podale).
Na osnovi anketiranja
študentov priprava
Analize spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS.

Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS.

2012: 0

2013: 1

Vzpostavitev
enotnega eanketiranja za vse
študente UP.

Vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja
študentov UP.

2012: 0

2013: 1

Na osnovi analize
tutorstva evalvirati in
nadgraditi sistem
tutorstva na UP.

Evalvacija in
nadgraditev sistema
tutorstva na UP
(Priročnik za tutorje).

2012: 0

2013: 1

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in
študenti.

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

2012:

2013:

- Število tutorjev
učiteljev: cca 81
(FHŠ: np; UP FM: 14;
UP FAMNIT:9; UP
PEF:11; FTŠ
Turistica:20; UP
FVZ: 25; UP FENIKS:
2).

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov se ohranja
ali poveča na:

- Število tutorjev
študentov: cca 40
(UP FHŠ: np; UP
FM:15; UP
FAMNIT:8; UP
PEF:1; UP FTŠ
Turistica:8; UP FVZ:
6; UP FENIKS: 2)

Število uporabnikov
tutorstva med študenti
(tutorandi).

Izvedba delavnic,
izobraževanj ipd. za

Število izvedenih
delavnic in

- tutorji učitelji: 103
(UP FHŠ: 20; UP
FM:14; UP
FAMNIT:10; PEF:17;
UP FTŠ Turistica:14;
UP FVZ: 25; UP
FENIKS: 3)
- Tutorji študenti: 53
(UP FHŠ:20; UP
FM:17; UP FAMNIT:8;
UP PEF:3; UP FTŠ
Turistica:12; UP FVZ:
18; UP FENIKS: 3)

2012: Skladno s
pravilnikom so
tutorandi vsi študenti
1. stopnje Podatki o
točnem številu
študentov, ki so
koristili tutorski
sistem, niso dostopni.

2013:

2012:

2013:

Število izvedenih

Število izvedenih

Število tutorandov se
ohranja ali poveča na:
Skladno s pravilnikom
vsi študenti 1.
stopnje).
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
tiste študente, ki se
soočajo s težavami pri
študiju.

Zagotavljanje enakih
možnosti študija za
študente s posebnimi
potrebami in drugim
statusom
(usposabljanje za delo
s študenti s posebnim
potrebami in drugim
statusom).

Ime kazalnika
izobraževanj za
študente, ki se
soočajo s težavami pri
študiju.

Število izvedenih
delavnic in ostalih
izobraževanj za
ostale, ki prihajajo v
stik s študenti s
posebnimi potrebami
in drugim statusom
(strokovni delavci,
učitelji, asistenti,
študenti….)

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
delavnic/izobraževan
ter število
udeležencev:

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
delavnic/izobraževanj
ter število
udeležencev:

Delavnica izvedena
na ravni UP. Članice
so izvedle tudi
uvodne seminarje za
vse študente (UP
FVZ). Ni podatkov o
številu udeležencev.

Delavnica bo izvedena
na ravni UP.
Delavnice načrtujejo
še: UP FHŠ: 1; UP
PEF: 1; UP FTŠ
Turistica: 1; UP FVZ
poleg uvodnega
seminarja načrtuje
seminar za tutorje
študente in
evalvacijski sestanek.
Ni podatkov o
predvidenem številu
udeležencev.

2012:

2013:

Število izvedenih
delavnic/usposabljanj
ter število
udeležencev:

Število izvedenih
delavnic/usposabljanj
ter število
udeležencev:

Ena delavnica
izvedena na ravni UP
(udeležba vseh
članic).

Delavnica izvedena na
ravni UP (udeležba
vseh članic).
Delavnice načrtujejo:
UP FHŠ; UP PEF.

Ni podatkov o številu
udeležencev.

Nadgraditi
transparentnost
generičnih kompetenc
na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)
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Ni podatkov o številu
udeležencev.

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

2012: 1 (na ravni UP)

2013: 6 (na ravni UP
se analiza skladno z
dogovorom na KDD
ne izvede. Anketiranje
načrtujejo: UP FHŠ,
UP FAMNIT, UP PEF,
UP FTŠ Turistica, UP
FVZ, UP FENIKS).

Priprava seznama
generičnih kompetenc
ločeno po stopnjah
študija ter sprejem na
organih UP

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

2012: Skupen nabor
splošnih kompetenc
za študijske programe
UP

2013: Nabor splošnih
kompetenc študijskih
programov, ločeno po
stopnjah študija na
UP

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Ime kazalnika
Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število posvetov: 3
(rektorat:1; FTŠ: 2)

- Število posvetov UP:
5 (rektorat: 1 UP FTŠ
Turistica: 3; UP PEF:
1; UP FENIKS: 1)

- Število delavnic: 0

- Število delavnic: 3
(rektorat: 1; UP
ZRS:1; UP PEF:1).
Skladno s Pravilnikom
o evalvaciji priprava
samoevalvacijskega
poročila članic in UP.

Samoevalvacijsko
poročilo članice in UP

2012: 1

2013: 1 (UP ter vsaka
članica).
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število izvedenih
izobraževanj za
zaposlene (formalna,
neformalna, v
delovnem okolju,) ter
število udeležencev.

2012:

2013:

Izvedena
izobraževanja in
število udeležencev:
10 izobraževanj; cca
220 udeležencev (UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:
1, 6 udeležencev; UP
PEF: 1, 30
udeležencev; UP FVZ;
7, cca 140
udeležencev skupno;
UP IAM: /; UP ZRS:
1, np o številu
udeležencev; UP ŠD:
0; UP FENIKS: 1, 30
udeležencev).

Izvedena
izobraževanja ter
število udeležencev:
14 izobraževanj; cca
350 udeležencev (UP
FHŠ: 2, 30
udeležencev; UP
FAMNIT: 1, 68
udeležencev; UP
PEF: 1, 75
udeležencev; UP
FVZ: 7, 140
udeležencev; UP IAM:
1; 30 udeležencev;
UP ZRS: 2, np o
številu udeležencev;
UP ŠD: 0; UP FENIKS
1, 16 udeležencev)

Udeležba zaposlenih
na drugih
izobraževanjih

2012:

2013:

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 75
(rektorat: 3; UP FHS:
np; UP FAMNIT: 17;
UP PEF: 5; UP FVZ:
18; UP FTŠ
TURISTICA: np; UP
ZRS: 31;UP ŠD: 1)

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 118:
(Rektorat: 3;UP FHS:
30; UP FAMNIT:
19;UP PEF: 19; UP
FVZ: 17; UP FTŠ
TURISTICA: np; UP
ZRS: 29; UP ŠD: 1)

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: cca 87
(rektorat cca 15; UP
FHŠ: np; UP FAMNIT:
5; UPPEF: 2;UP FVZ:
38; UP FTŠ Turistica:
np; UP ZRS: 26; UP
ŠD :1).

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: cca
133 (rektorat:: cca 20;
UP FHŠ: 30; UP
FAMNIT: 5; UP PEF:
5; UP FVZ: 42; UP
FTŠ Turistica: np; UP
ZRS: 30; UP ŠD: 1).

2012:
Število podeljenih
nagrad: 7

2013:
Število podeljenih
nagrad: 11

- Pedagoška
odličnost: 1

- Pedagoška odličnost: 2

- Znanstvena
odličnost: 1

- Znanstvena
odličnost: 2

- Druge nagrade: 5
(UP FM: 3; UP FTŠ
Turistica: 1; UP FVZ:
1).

- Druge nagrade: 10
(UP FM: 3; UP
FAMNIT: 2; UP PEF:
3; UP FTŠ Turistica:
1; UP FVZ: 1).

Anketiranje
zaposlenih.

2012:

2013:

Izvedba anketiranja: 4
(UP FM, UP FVZ, UP
ZRS, UP FENIKS; UP
ŠD).

Izvedba anketiranja: 7
(UP FM, UP FAMNIT,
UP PEF, UP FVZ, UP
IAM, UP ZRS, UP
FENIKS; UP ŠD).

Priprava Analize
anketiranja zaposlenih
ter sprejem na
ustreznih organih UP.

2012:

2013:

Priprava analize o
anketiranju: 4 (glej
zgoraj)

Priprava analize o
anketiranju: 8 (glej
zgoraj; UP FENIKS je
analizo za študijsko
leto 2011/2012

Ime kazalnika

Na osnovi internih
pravnih aktov
podelitev nagrad
zaposlenim
(pedagoška oz.
znanstvena
odličnost…)
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
pripravil v letu 2013))

Na osnovi Analize
anketiranja zaposlenih
priprava ukrepov,
njihova
implementacija in
izvedba izboljšav.

2012:

2013:

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 2 (UP
FENIKS: 1; UP ŠD: 1)

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 15 (UP
FAMNIT:1; UP PEF:1;
UP FVZ:1; UP IAM:
10;UP FENIKS: 1; UP
ŠD: 1)

Vzpostavitev sistema
anketiranja v e-obliki.

2012:

2013:

- Vzpostavljen sistem
e-anketiranja: 0

- vzpostavljen sistem
e-anketiranja na ravni
UP: 1

Komentar
UP IAM v letu 2013 načrtuje sprejetje Pravilnika o internih nagradah skupaj z UP FAMNIT.
Članice UP izvajajo vse aktivnosti, s katerimi želijo izboljšati kakovost študija za študente s posebnimi
potrebami. Skladno s Pravilnikom o študentih s posebnimi potrebami UP pripravijo individualne
programe študija; z visokošolskimi učitelji in sodelavci izvedejo (individualne) razgovore; prav tako se
posamezni visokošolski učitelji in sodelavci ter tutorji učitelji (ki so imenovani prav za delo s študenti s
posebnimi potrebami) redno srečujejo s temi študenti. Z vsemi aktivnostmi bodo članice nadaljevale
tudi v prihodnje. UP FTŠ Turistica sodeluje pri pripravi mnenj o upravičenosti statusa študenta s
posebnimi potrebami na ravni UP, kar bo izvajala tudi v letu 2013.
Z namenom izboljšanja kakovosti študija in informiranosti študentov fakultete izvajajo tudi razna
izobraževanja, sestanke, delavnice itd. (npr: delavnica »Uvod v študij« na UP FAMNIT). Prav tako
imajo koordinatorji študijskih programov redna srečanja oziroma sestanke s študenti UP. Z
navedenimi aktivnostmi bodo članice nadaljevale tudi v letu 2013.
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8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovski načrt je razviden iz izpolnjene tabele v prilogi.
Komentar
UP
V letu 2013 se na UP planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma. Število
vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 752 oseb na 723
oseb oziroma iz 629,1 FTE na 604,22FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 770 oseb,
kar je povečanje za 6,50%, oziroma na 644,91 FTE, kar je povečanje za 6,74%. V to število so vštete
tudi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški in starševski dopust, ki ne predstavljajo
stroška dela. V letu 2013 je teh oseb kar 24,35 FTE. Tako bo na dan 31.12.2013 dejansko število
620,26 FTE.
Število zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom
2011 zmanjšalo iz 328 na 319 oseb, oziroma iz 246 na 245,40 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira
povečanje na 351 oseb, kar je povečanje za 10,4 % oziroma na 277,81 FTE, kar je povečanje za
13,21%.
Število zaposlenih raziskovalcev na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 191
na 181 oseb oziroma iz 152,80 na 135,63 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 190
oseb, kar je povečanje za 5,0 % oziroma na 141,33 FTE, kar je povečanje za 4,2 %, nove zaposlitve
se bodo izvedle, če bodo pridobljeni novi projekti.
Število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011
zmanjšalo iz 224 na 214 oseb oziroma iz 220,43 na 211,60 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira
povečanje na 219 oseb, kar je povečanje za 2,34% oziroma na 214,43 kar je povečanje za 1,34 %. V
to število so vštete tudi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški in starševski dopust, ki ne
predstavljajo stroška dela. V letu 2013 je teh oseb kar 20 oseb (20 FTE). Tako bo na dan 31.12.2013
dejansko število 194,43 FTE.
Večina pogodbenih izvajalcev je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvajanju
pedagoškega procesa. Na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo število
pogodbenih izvajalcev iz 235 na 218 oseb oziroma iz 52,54 na 42,54 FTE, na dan 31.12.2013 pa se
planira povečanje na 260 oseb, oziroma na 64,84 FTE.
Vseh izvajalcev skupaj, tako zaposlenih kot pogodbeni je na dan 31.12. 201 predvidenih 1030 (709,94
FTE).

UP REKTORAT
Število zaposlenih na rektoratu na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z 31.12.2011 povečalo iz 33 na
37 oseb oziroma iz 34,3 na 35,05 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira povečanje na 37oseb (39,51
FTE).
UP FHŠ
V letu 2013 se na UP FHŠ načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom. Število
vseh zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 poveča iz 76 oseb na 81 oseb
oziroma iz 61,25 FTE na 65,1 FTE, kar predstavlja povečanje za 6,3%, vendar povečanje izhaja iz
povečanja obremenitev v plačni skupini H, torej na raziskovalni dejavnosti, ter zaradi nadomeščanja
porodniških in daljših bolniških odsotnosti.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini D načrtuje zmanjšanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 sicer poveča iz 42 oseb na
45 oseb, vendar se zniža število FTE, in sicer iz 35,3 FTE na 34,3 FTE, kar predstavlja znižanje za
3%. Poleg tega predstavlja 1,5 FTE porodniške dopuste ter približno 0,5 FTE daljše bolniške
odsotnosti, ki ne predstavljajo stroška dela.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini H načrtuje zvečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2012 poveča iz 0,9 FTE na 2,3
FTE.
V letu 2013 se na UP FHŠ v plačni skupini J načrtuje povečanje zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2013 se v primerjavi z letom 2013 sicer poveča iz 18 oseb na
21 oseb, oziroma iz 17,2 FTE na 19,1 FTE, kar sicer predstavlja zvišanje, vendar se stroški dela ne
povečujejo, ker povečanje izhaja iz nadomeščanja porodniških dopustov (v obsegu 2 FTE).
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UP FM
Tudi v letu 2013 se na UP FM ne planira povečanja števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 109 oseb na
101 osebo oziroma iz 99,64 FTE na 90,41 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se planira 100 oseb, kar
pomeni zmanjšanje za 1 % oziroma povečanje na 91,75 FTE, kar je povečanje za 1,49 % v primerjavi
z letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini D načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 60
oseb na 52 oseb oziroma iz 50,06 FTE na 43,66 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se planira 53 oseb, kar
pomeni povečanje za 1,9 % oziroma 45,92 FTE, kar je povečanje za 5,2 % v primerjavi z letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini H načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 13
oseb na 14 oseb oziroma zmanjšalo v FTE iz 13,6 FTE na 13,10 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se
planira 15 oseb, kar pomeni povečanje za 7,1 % oziroma 14,10 FTE, kar je povečanje za 7,6 % v
primerjavi z letom 2012.
V letu 2013 se na UP FM v plačni skupini J načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 35
oseb na 34 oseb oziroma zmanjšalo v FTE iz 34,98 FTE na 32,35 FTE. Na dan 31.12.2013 pa se
planira 31 oseb, kar pomeni zmanjšanje za 8,8 % oziroma 29,38 FTE, kar je zmanjšanje za 9,2 % v
primerjavi z letom 2012. Na porodniškem dopustu in dopustu za nego in varstvo otroka bo 6 uslužbenk
tako, da bo na dan 31.12.2013 delo dejansko opravljalo 26 oseb oz. 24,38 FTE .

UP FAMNIT
Tudi v letu 2013 se na UP FAMNIT načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo z 68 na 69
oseb, dejanski obseg zaposlitev pa se je v navedenem obdobju zmanjšal z 49,34 FTE na 47,46 FTE.
Na dan 31.12.2013 je načrtovanih 98 oseb (77,89 FTE), kar je povečanje za 42,03% glede na število
zaposlenih na dan 31.12.2012 (69 oseb) oziroma 64,12% povečanje FTE glede na število FTE na dan
31.12.2012 (47,46 FTE).
V letu 2013 je načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini D v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011
povečalo z 49 na dan 31.12.2011 na 53 oseb na dan 31.12.2012, dejanski obseg zaposlitev pa se je v
navedenem obdobju zmanjšal s 30,54 FTE na dan 31.12.2011 na 29,41 FTE na dan 31.12.2012. Na
dan 31.12.2013 je načrtovanih 72 zaposlenih v plačni skupini D, kar je v primerjavi z 31.12.2012 (53
oseb) povečanje za 35,85%, v FTE pa 71% povečanje (z 29,41 FTE na dan 31.12.2012 na 50,29 FTE
na dan 31.12.2013). Na dan 31. 12. 2013 bo na porodniškem dopustu predvidoma ena javna
uslužbenka v plačni skupini D (0,35 FTE).
V letu 2013 je načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini H v primerjavi s preteklim
letom. Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011
zmanjšalo s 5 na 3 osebe oziroma s 4,70 FTE na 4,25 FTE. Na dan 31.12.2013 je v plačni skupini H
načrtovanih 11 oseb, kar predstavlja povečanje za 266,67% glede na 31.12.2012 (3 osebe), v FTE pa
158,82% povečanje (s 4,25 FTE na dan 31.12.2012 na 11 FTE na dan 31.12.2013).
V letu 2013 se načrtuje povečanje števila zaposlenih v plačni skupini J v primerjavi s preteklim letom.
Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo s 14
oseb na 13 oseb oziroma s 14,10 FTE na 12,85 FTE. Na dan 31.12.2013 je načrtovanih 15 zaposlenih
v plačni skupini J (15,65 FTE), kar je povečanje za 15,38% v številu oseb oziroma za 21,79% v FTE.
UP PEF
Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 s 105 oseb zmanjšalo na
96 oseb, oziroma iz 81,20 FTE na 77,07 FTE. Na dan 31. 12. 2013 pa se planira 107 oseb, kar je
povečanje za 11,4 %, oziroma 86,5 FTE, kar je povečanje za 12,2 %. Povečanje števila zaposlenih in
FTE-jev je predvideno zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do
porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka. Na dan 31. 12. 2013 bo dejansko delo
opravljalo 99 oseb oz. 78,95 FTE.
UP PEF planira v letu 2013 povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini
D na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo z 88 oseb na 75 oseb oziroma z 68,2
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FTE na 55,9 FTE, na dan 31. 12. 2013 pa se planira 78 oseb, kar je povečanje za 4 % oziroma 56,8
FTE, kar je povečanje za 1,6 %. V plačni skupini D so predvidene 3 porodniške, kar znaša 3 FTE.
UP PEF planira v letu 2013 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev plačna skupina H v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 0 oseb na 1 osebo oziroma z 1 FTE na 1,6 FTE,
na dan 31. 12. 2013 pa se planira 1 oseba, kar pomeni da ostaja število nespremenjeno, 2,6 FTE pa
pomeni povečanje za 63%, iz naslova novo pridobljenih raziskovalnih projektov.
V letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih nepedagoških delavcev v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 iz 21
oseb zmanjšalo na 19 oseb, oziroma z 21,00 FTE na 18,53 FTE. Na dan 31. 12. 2013 se planira 27
oseb oziroma 26,3 FTE. Predvidene so 4 porodniške odsotnosti in 1 daljša bolniška odsotnost, kar
znaša 4,55 FTE,
UP FTŠ Turistica
Tudi v letu 2013 se na UP FTŠ Turistici planira kumulativno zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi
s preteklim letom. Na dan 31.12.2012 je bilo na FTŠ Turistici zaposlenih 74 javnih uslužbencev s
70,00 FTE. Do konca leta 2013 se predvideva zmanjšanje števila zaposlenih na 68,5 oseb s 65,4 FTE,
kar predstavlja kumulativno zmanjšanje števila zaposlenih za 7,43% in zmanjšanje števila FTE za
6,57%.
Število vseh zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se v primerjavi z letom 2011 ni
spremenilo (42). Število FTE v tej plačni skupini se je v tem obdobju zmanjšalo iz 41,80 (31.12.2011)
na 39,36 (na 1.12.2012), vendar v te FTE niso vštete obremenitve iz naslova DTPO, ki jih ima v letu
2012/2013 kar 85% zaposlenih v tej plačni skupini. Na dan 31.12.2013 pa se planira 41,5 oseb, kar
pomeni zmanjšanje za 1,2 %, obenem pa se planira povečanje obremenitev zaposlenih oz. FTE v tej
plačni skupini iz 39,5 na 40,0, kar je povečanje za 1,5%.
V plačni skupini H so na UP FTŠ Turistici na delovnem mestu raziskovalca od 1.1.2013 do 31.8.2013
zaradi dela na projektu zaposleni za določen čas s krajšim delovnim časom 3 zaposleni s 1,5 FTE.
V letu 2013 se na UP FTŠ Turistici v plačni skupini J planira največje zmanjšanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih je bilo na dan 31.12.2011 in 31.12.2012 enako –
31 zaposlenih. Število FTE je bilo na dan 31.12.2011 v tej plačni skupini 29,75, na dan 31.12.2012 pa
30,25. Na dan 31.12.2013 bo 26 zaposlenih s 25 FTE oz. 5 manj kot jih je bilo na dan 31.12.2012, kar
pomeni 16% zmanjšanje števila zaposlenih in 16% zmanjšanje števila FTE .
.
UP FVZ
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo iz 61 oseb na 57
oseb in povečalo iz 46,45 FTE na 48,68 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planira 57 oseb, kar je enako
kot v preteklem letu in na 47,29 FTE, kar je zmanjšanje za 2%.
V plačni skupini D,visokošolski učitelji in sodelavci, se planira povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31.12.2012 se je v primerjavi
z letom 2011 zmanjšalo iz 41 oseb na 34 oseb in iz 24,78 FTE na 23,52 FTE, na dan 31.12.2013 pa
se planira 38 oseb, kar je povečanje za 12% oziroma na 28,55 FTE, kar je povečanje za 21%.
V plačni skupini H, raziskovalci, se planira zmanjšanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim
letom. Na dan 31.12.2012 so bile v plačni skupini H zaposlene 4 osebe, prav toliko kot v letu 2011,
vendar se je % zaposlitve iz 4,24 FTE povečal na 4,64 FTE, na dan 31.12.2013 pa se planirajo 3
osebe, kar je zmanjšanje za 25% oziroma na 3,11 FTE, kar je zmanjšanje za 21%. Na dan 31.12.2013
načrtujemo zaposlitev mlade raziskovalke ob izpolnjevanju pogojev za zasedbo na delovnem mestu
Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju.
Število zaposlenih v plačni skupini J,spremljajoča delovna mesta, se je na dan 31.12.2012 v primerjavi
z letom 2011 povečalo iz 16 oseb na 18 oseb in iz 17,43 FTE na 20,12 FTE, na dan 31.12.2013 pa se
planira 15 oseb, kar je zmanjšanje za 17% oziroma na 15,43 FTE, kar je zmanjšanje za 23%.
UP ZRS
V letu 2013 se na UP ZRS planira ohranitev števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal iz 161 oseb na
138 oseb oziroma iz 133,1 FTE na 110,97 FTE. Na dan 31.12.2013 se planira ohranitev števila
zaposlenih, to je 138 oseb, oziroma 108,9 FTE.
Na dan 31.12.2012 je bilo na UP ZRS iz plačne skupine H zaposlenih 102 osebi oziroma 75,22 FTE.
Na dan 31.12.2013 se planira zmanjšanje števila zaposlenih, to je na 101 osebo, oziroma na 71,4
FTE, kar je zmanjšanje za 1%.
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Na dan 31.12.2012 je bilo na UP ZRS iz plačne skupini J zaposlenih 36 oseb oziroma 35,5 FTE. Na
dan 31.12.2013 se planira ohranitev števila zaposlenih, to je 36 oseb, oziroma 37 FTE. Od tega sta na
dopustu za nego in varstvo otrok 2 osebi oz 2 FTE, v letu 2013 planiramo še dodatni 2 osebi oz. 2
FTE. Na daljši bolniški odsotnosti so v plačni skupini J 2 osebi oz. 2 FTE, obenem pa je 10 oseb v
plačni skupini J oziroma 10 FTE-jev, ki se krijejo samo iz mednarodnih in tržnih projektov (projektna
pisarna in arheologi).
UP IAM
V letu 2013 je na UP IAM načrtovano povečanje števila zaposlenih, vendar zmanjšanje števila FTE v
primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom
2011 povečalo s 57 na 64 oseb oziroma z 42,60 FTE na 43,93 FTE. Na dan 31. 12. 2013 je
načrtovanih 65 oseb (povečanje za 1,56 %) oziroma 41,64 FTE (zmanjšanje za 5,21 %).
Razlog za povečanja števila zaposlenih in obenem zmanjšanja FTE je v tem, da posamezni
raziskovalci in administrativni sodelavci opravljajo delo na drugih članicah UP na podlagi medsebojnih
sporazumov, predvsem na članici UP FAMNIT.
V letu 2013 je na UP IAM načrtovano povečanje števila zaposlenih v plačni skupini H, vendar
zmanjšanje števila FTE v primerjavi s preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 tako povečalo z 51 na 56 oseb oziroma zmanjšalo s 36,60
FTE na 35,93 FTE. Na dan 31. 12. 2013 je načrtovanih 58 oseb, zaposlenih v plačni skupini H
(povečanje za 3,57 %) oziroma 35,23 FTE (zmanjšanje za 1,95 %). Na dan 31. 12. 2013 bosta na
porodniškem dopustu predvidoma 2 javni uslužbenki (0,6 FTE). V letu 2013 je na UP IAM načrtovano
zmanjšanje števila zaposlenih v plačni skupini J v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih
v plačni skupini J na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo s 6 na 7 oseb, oziroma
povečalo s 6 FTE na 7 FTE. Na 31. 12. 2013 je načrtovanih 6 oseb, zaposlenih v plačni skupini J,
vendar zmanjšanje za 14,29 % oziroma na 5,41 FTE, kar je zmanjšanje za 22,71 %.
UP ŠD
Tudi v letu 2013 se na UP ŠD planira enako (šest) število zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma.
Število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 v primerjavi z letom 2012 ostaja isto, in sicer i 6 oseb
oziroma iz 6 FTE..
UP UK
Tudi v letu 2013 se na UP UK planira 0,5 števila zaposlenih v primerjavi s preteklima letoma. Število
vseh zaposlenih na dan 31.12.2012 se v primerjavi z letom 2013 ni spremenil.
UP FENIKS v ustanavljanju
Pri članici v ustanavljanju UP FENIKS, se tudi v letu 2013 pripravlja ločen kadrovski načrt.Za izvajanje
študijskih programov Aplikativne kineziologije je bilo na dan 31.12.2012 zaposlenih 9 oseb (12,80
FTE in sicer 7 oseb (10,80 FTE) v plačni skupini D visokošolski učitelji in sodelavci in 2 osebi (2 FTE)
v plačni skupini J.
Na dan 31.12.2013 se planira povečanje na 12 oseb (14,2 FTE) in sicer se planira v plačni skupini D
visokošolski učitelji in sodelavci 10 oseb (12,2 FTE) in v plačni skupini J 2 oseb (2 FTE).
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9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in drugih
temeljnih dejavnosti
univerze

Dokončanje objekta A
v UK Livade
Dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

2012: 0

2013: 3

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

2012: 0

2013: 3

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo v
novogradnje, obnove
in nakupe objektov

2012: 0

2013: 2

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

2012: 1

2013: 4

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

2012: 0

2013: 4

Ime kazalnika

Nakup objekt Galeb,
Kettejeva ulica 1
gradbeno dovoljenje
za novogradnjo
objektov v
Univerzitetnem
kampusu Sonce
Izdelava idejne
zasnovne za obnova
objekta Servitski
samostan
Izdelava projektne
dokumentacije za
spremembo
namembnosti dela
objekta Stara Pošta,
Glagoljaška 8, Koper
Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Gradbeno dovoljenje
in obnova objekta 3,
Cankarjeva 5
Gradbeno dovoljenje
za novogradnja treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v
Izoli
Izvedba investicijsko
vzdrževalnih del na
obstoječih objektih za
ohranjanje objektov:
Energetska sanacija
(FM in PEF)

Ureditev ZK stanj in
prenosov zemljišč na
UP

Ureditev lastništva na
objektih Cankarjeva 5
(UP PEF, UP FM)
Prenos lastništva na
objektu 3 Cankarjeva
5 na UP
Prenos lastništva na
objektu Bolniška 20 v
Piranu,
Ureditev lastništva na
objektu Polje 42 Izola,
(UP FVZ)
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9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
9.1.1 GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN
V skladu z danimi finančnimi možnostmi državnega proračuna Univerza na Primorskem postopoma
uresničuje zastavljene cilje glede zagotavljanja primerljivih pogojev, kot jih za svoje delovanje imata
Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru.
Trenutno stanje javnih financ ne omogoča pospešitve investicijskih aktivnosti za reševanje prostorske
problematike za raziskovalno in pedagoško dejavnost ter zagotavljanja študentskih ležišč.
Na trgu se pojavljajo nove možnosti za nakup objektov, ki bodo omogočile hitrejše reševanje akutnih
prostorskih stisk za izvajanje pedagoške dejavnosti in za zagotavljanje novih študentskih ležišč; v ta
namen bo pristojno ministrstvo prerazporedilo obstoječe finančne vire oz. pridobilo sredstva iz EU
virov. UP bo pozorno spremljala vse informacije in dogajanje na trgu nepremičnin in prilagajala svojo
strategijo, akte ter investicijske aktivnosti z namenom, da se v največji možni meri na te priložnosti tudi
odzove.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – CMK
Po prekinitvi gradbene pogodbe zaradi insolventnosti in nato stečaja glavnega izvajalca Gradbenega
podjetja Grosuplje, d.d., se dela nadaljujejo po sklopih s posameznimi izvajalci, s katerimi ima UP
sklenjene pogodbe. Zaradi izpada proračunskih sredstev je potrebno pristopiti k racionalizaciji
investicije in prerazporejanju virov financiranja, kot tudi k postopkom za aktivacijo in črpanje
poroštvenega kredita. Posledično so zaradi tega nastali odmiki od operativnega plana izvajanja del. V
tem letu se načrtuje dokončanje izgradnje objekta, pridobitev uporabnega dovoljenja in izvedba
javnega naročila za nabavo notranje pohištvene in laboratorijske opreme.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – objekti B
UP je pri pridobivanju manjkajočega soglasja Elektro Primorske ugotovila, da je potrebno zgraditi novo
trafo postajo za potrebe novogradnje študentskih domov in objekta B. Z Občino Izola je potrebno
najprej preučiti možnosti potencialnih lokacij za umestitev trafo postaje na območje Univerzitetnega
kampusa Livade. V tem letu se tako načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnje
objektov B1, B2, B in C1-kletni del v fazi FII izgradnje Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli. Po
pridobitvi gradbenega dovoljenja bo možno nadaljevati aktivno pridobivanje finančnih sredstev za
izgradnjo objektov.
NRP 3211-08-0010: Univerzitetni kampus Livade – študentski domovi
Cesta, ki je predvidena kot prometna povezava študentskih domov v Univerzitetnem kampusu Livade
(z Južne ceste do Prešernove ceste preko parkirišča trgovine SPAR), v času izdelave projektne
dokumentacije še ni bila zgrajena, zato je bilo najprej potrebno izdelati variantne rešitve tras, ki bi
potekale izključno preko parcel v občinski lasti. V tem letu bo potrebno z Občino Izola skleniti
služnostno pogodbo za začasno navezavo objekta na kategorizirano javno cesto. Prav tako se
načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja. V tem letu se ne pričakuje drugih finančnih izdatkov na
projektu. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo možno nadaljevati aktivno pridobivanje finančnih
sredstev za izgradnjo objektov.
NRP 3211-08-0012: Univerzitetni kampus Sonce
Pridobljena so bila vsa soglasja na projektno dokumentacijo, prav tako je bila UP oproščena plačila
komunalnega prispevka, zato v se v tem letu ne pričakuje drugih finančnih izdatkov na projektu. V tem
letu je načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja za vse objekte, locirane v Univerzitetnem
kampusu Sonce v Kopru.
Servitski Samostan v Kopru - rekonstrukcija
Objekt Servitskega samostana je v zelo slabem stanju, zato bo nujno potrebno pristopiti k pripravi
programske naloge, ki bi v nadaljevanju služila za izdelavo projektne dokumentacije, s katero bi se
kandidiralo za pridobitev finančnih sredstev.
NRP 3211-02-2415: Objekt Drevored 1. maja 9, Izola – nadomestna gradnja
Z Občino Izola se bo potrebno dogovoriti o možnostih za razširitev vsebin, ki bi se lahko umeščale v
objekt, ter v tem letu pripraviti novo programsko nalogo.
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Palača Baseggio v Kopru - Borilnica, Center beneške kulture CBK - prenova
Po odpovedi pogodbe gradbenemu nadzoru se je takoj po zamenjavi pristopilo k pregledu stanja na
investicijskem projektu. Najprej se je opravil pregled projektne dokumentacije in knjige obračunskih
izmer z izvajalcem GOI del. Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na potek rekonstrukcije objekta
(stanje gradbene panoge v Sloveniji, sum na nepravilnosti pri izboru izvajalca in izvajanju GOI del), se
bo pričel postopek za sporazumno prekinitev pogodbe, v nadaljevanju pa izvedel nov postopek za
izvajalca, ki bo dela dokončal.
Objekta, locirana na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM) - energetska sanacija:
Univerza na Primorskem je uspešno kandidirala na javnem razpisu za »Energetsko sanacijo stavb
javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in
so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport« v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna
raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« s projektom Energetske
sanacije objektov, lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru (UP PEF in UP FM). V prijavnici so bili vsi
investicijski ukrepi načrtovani v skladu z izdelano idejno zasnovo in investicijsko dokumentacijo.
Investicijski program bo potrebno v tem letu še novelirati in natančno opredeliti lastne vire članic
financiranja, izdelati projektno dokumentacijo in pričeti postopek za izbor izvajalca del.
Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca - izdelava projektne in investicijske
dokumentacije
UP PEF načrtuje, da bodo v letu 2013 zagotovljeni prostori za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca
UP. Te prostore bo potrebno preurediti za začetek izvajanja nove dejavnosti. Ocenjena vrednost
investicije je 100.000,00 EUR, opreme 50.000,00 EUR, strošek dokumentacije predvidoma 17.800,00
EUR. Skupna vrednost investicije v letih 2013 in 2014 je ocenjena na 167.800,00 EUR, ki naj bi jo UP
PEF krila iz lastnih virov.
V letu 2013 se načrtuje priprava projektne in investicijske dokumentacije, katere strošek naj bi znašal
12.500,00 EUR in naj bi ga UP PEF krila iz lastnih virov.
Rekonstrukcija in dozidava klubskega prostora v objektu Čebelnjak; Ankaranska cesta v Kopru
UP ŠD je za rekonstrukcijo in dozidavo klubskega prostora v poslovnem objektu Čebelnjak naročila
izdelavo projektne dokumentacije pri avtorju poslovnega objekta Kamionski terminal »Čebelnjak«.in
sicer Studiu Galeb, d.o.o., Pristaniška 12, Koper (A. Bizjak, univ.dipl.inž.arh). V tem letu je načrtovana
pridobitev gradbenega dovoljenja, izpeljava postopka za izbor izvajalca del ter pričetek izvajanja del.
Po oceni projektanta, ki je na popis del pripravil tudi projektantski predračun po enotnih cenah, bodo
dela predvidoma znašala 22.535,80 EUR brez DDV; sredstva zagotavlja UP ŠD.
Objekt Armerije in Foresterije s prizidkom ter UP FTŠ Turistice - odplačilo obresti
dolgoročnega kredita
Univerza na Primorskem je 12. 10. 2007 sklenila z Banko Koper d.d., Pristaniška 14, Koper sklenila
Pogodbo o dolgoročnem kreditu št. 1478/07 s katero je bil UP odobren dolgoročni kredit v višini
2.845.694,00 EUR za financiranje investicij, z dobo odplačila do 5. 9. 2033. Sredstva so bila
namenjena za financiranje investicij:
‐
novogradnje UP FTŠ Turistice
65,72 %
‐
novogradnje UP FHŠ
25,85 % in
‐
rekonstrukcije Armerije in Foresterije
8,43 %.
MIZŠ je v letu 2012 namenil sredstva za povračilo dejansko plačanih obresti in sredstva za predvidena
plačila obresti po amortizacijskem načrtu (spremenljiva višina) v skupni višini 21.014,12 EUR, v letu
2013 pa se po amortizacijskem načrtu predvidevajo plačila v višini 13.286,00 EUR. Za odplačilo
dolgoročnega kredita v letu 2013 se s strani MIZŠ zagotovijo sredstva po Zakonu o dodatni koncesijski
dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št.
79/03, 79/06, 24/07-Uradno prečiščeno besedilo).
Več je razvidno iz Tabele 3 v Excelovi prilogi: Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin.
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9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN
V letu 2013 Univerza na Primorskem načrtuje naslednja razpolaganja s stvarnim premoženjem:
Brezplačni prenos lastninske pravice na objektu Bolniška 20, Piran:
Nepremičnina v izmeri 321,91 m² na parcelni št. 939/0, k.o. Piran, ki v naravi predstavlja stavbo na
naslovu Bolniška ulica 20 v Piranu, je v lasti Republike Slovenije. Stavbo uporablja Univerza na
Primorskem za izvajanje visokošolske in raziskovalne dejavnosti – v njej namreč od leta 2005 deluje
Inštitut za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem.
Najprej je Občinski svet Občine Piran sprejel sklep, s katerim je Občina Piran predala nepremičnino
na navedenem naslovu Univerzi na Primorskem in pooblastila županjo za sklenitev pogodbe v zvezi z
ureditvijo lastništva med Občino Piran in Republiko Slovenijo. Pogodba med Republiko Slovenijo in
Občino Piran je bila podpisana 29. 12. 2011, 16. 3. 2012 pa se je kot lastnica nepremičnine na
naslovu Bolniška 20, Piran v zemljiško knjigo vpisala Republike Slovenija. Javni interes za brezplačni
prenos lastninske pravice z RS na UP je izkazan v Zakonu o visokem šolstvu, Resoluciji o
Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 ter v ostalih strateških dokumentih Republike
Slovenije. Orientacijska vrednost nepremičnine znaša 449.525,00 EUR in je razvidna iz Cenitvenega
poročila, ki ga je pripravil sodni izvedenec za gradbeništvo, g. Vitomir Mavrič. S pridobitvijo lastninske
pravice na predmetni nepremičnini bo namreč Univerzi na Primorskem omogočeno nemoteno in
avtonomno izvajanje visokošolskih in raziskovalnih dejavnosti in programov.
Nakup objekta »GALEB«
Nepremičnina, ki je predmet nakupa, predstavlja poslovni objekt, in sicer stavbo št. 2605 – 190 k.o.
2650 Koper, ki je lociran na parceli št. 780 k.o. Koper in je bil zgrajen okrog leta 1890. Stavba je v
2
naravi trietažni poslovni objekt v skupni izmeri 1.006,36 m .
S tem nakupom si UP zagotovi prepotrebne (lastniške) prostore v samem centru mesta v neposredni
bližini študentskih domov, rektorata, sedeža UP FAMNIT, ki je na Glagoljaški ulici, in s tem pripomore
k revitalizaciji mestnega jedra.
Odprodaja dela objekta Servitskega samostana
2
Nepremičnina v izmeri 24 m , ki je namenjena za odprodajo, se nahaja na naslovu Kettejeva 10 v
Kopru (z ID znakom 953214 s parc. št. 804/4, k.o. Koper) in v naravi predstavlja dvorišče izven
območja kamnitega zidu Servitskega samostana
Servitski samostan je bil z Odlokom Vlade RS razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in je
po Zakonu o lastninjenju kulturnih spomenikov postal last države RS. S samostanom je najprej
upravljalo Ministrstvo za kulturo, nato pa je bil objekt prenesen v upravljanje Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Z ministrstvom je bila konec leta 2011 sklenjena pogodba o
brezplačnem prenosu lastninske pravice na UP.
Ministrstvo je pred prenosom lastništva na UP pristopilo k izvedbi posameznih aktivnosti za
razpolaganje z nepremičnino, vendar nadaljnjih postopkov, ki so se nanašali na razpolaganje s
stvarnim premoženjem države, ministrstvo zaradi zakonskih omejitev ni moglo izpeljati.
Vsa dokumentacija za odprodajo je tako prešla v reševanje na UP, ki je tudi dejanska lastnica
nepremičnine.

9.2 NAKUP OPREME
UP je z Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo za sofinanciranje opreme,
povezane s pedagoško dejavnostjo v višini 52.074,21 EUR. Po sprejemu LPD 2013 se bo na podlagi
evidentiranih potreb izdelala investicijska dokumentacija, ki bo na MIZŠ posredovana skupaj z
zahtevkom za nakazilo sredstev. Sredstva se bodo razdelila na podlagi kriterijev, ki jih bo v ta namen
sprejel rektor. Članice so tako načrtovale nabavo opreme iz lastnih sredstev ter sredstev, pridobljenih
na projektih, v skupni višini 574.712 EUR.
Več je razvidno iz Tabele 6 v Excelovi prilogi: Načrt nakupa opreme za leto 2013.
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9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo za investicijsko vzdrževanje študentskih domov
zagotovilo sredstva v višini 8.521,00 EUR za izvedbo sanacije strehe in žlebov v Študentskem domu
Portorož. Za investicijsko vzdrževanje javnih visokošolskih zavodov v ta namen Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport v tem letu ne bo namenilo sredstev. Glede na finančno stanje
posameznih članic bodo sredstva za investicijsko vzdrževanje namenili le članici UP FVZ in UP PEF,
ki bosta izvedli dela za prilagoditev pisarn referata za študente na Cankarjevi 5 ter popravilo strehe na
objektu, lociranem na naslovu Polje 42, Izola.
Prav tako je potrebno izvesti nujna vzdrževalna dela na objektu Drevored 1. maja 9 v Izoli za
zagotavljanje varnosti mimoidočih (predvsem na meji z Osnovno Šolo Dante Alighieri), ki jih narekuje
Odločba št. 06122-1111/2012/5 z dne 23.11.2012, izdana s strani Inšpektorata za promet, energetiko
in prostorov.
Več je razvidno iz Tabele 4 v Excelovi prilogi: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in
opreme za leto 2013

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
V Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem (Excelova priloga) so pripravljeni podatki o zemljiščih,
stavbah, delih stavb in najemih, ki jih uporablja UP, in sicer:
‐
Tabela 1: Lastna zemljišča,
‐
Tabela 2: Lastne stavbe in deli stavb,
‐
Tabela 5: Najem zemljišč, stavb in delov stavb (prostorov).

9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

142

10. FINANČNI NAČRT 2013
Finančni načrt UP za leto 2013 je pripravljen ob upoštevanju naslednjih veljavnih predpisov:
‐
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.,
104/2012, 46/2013; v nadaljevanju ZIPRS1314),
‐
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF; v nadaljevanju ZUJF),
‐
26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009,
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF),
‐
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
‐
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010),
‐
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010),
‐
16. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 08/2007 in 102/2010),
‐
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/2011,
34/2011 – odl. US, 64/2012 in 12/2013; v nadaljevanju: uredba),
‐
Izhodišč Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 410-134/2012/63 z dne 6. 3.
2013,
‐
Obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 410-134/2012/105 z dne 11. 7. 2013,
‐
Izhodišč in usmeritev za pripravo Letnega progama dela UP (programa dela in finančnega načrta)
za leto 2013.
Pri pripravi ocene stroškov dela so članice in rektorat UP upoštevale veljavne predpise in sklepe:
‐
Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009,
16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013)
‐
Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/1999 - ZMPUPR, 39/2000,
56/2001, 64/2001, 78/2001 - popr., 56/2002, 43/2006 - ZKolP, 52/2007, 61/2008, 60/2008,
33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 46/2013)
‐
Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992 - popr.,
5/1993, 18/1994 - ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 51/1998, 73/1998 - popr.,
39/1999 - ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001 - popr., 43/2006 - ZKolP,
61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 3/2013, 46/2013),
‐
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS,
38/2012),
‐
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012 ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF),
‐
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.
104/2012, 46/2013),
‐
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS. st. 104/2012) ter sklepa Vlade RS, št.
41012-4/2013/3 z dne 5. 2. 2013,
‐
Sklep ministra, št. 333053-13-100140 merilih za razdelitev sredstev za nakup opreme, povezane z
izvajanjem študijske dejavnosti, in o dodelitvi sredstev za nakup opreme, povezane z izvajanjem
študijske dejavnosti, za leto 2013 z dne 5. 2. 2013 (arhivska št. 410-12/2013/1),
‐
Sklep ministra, št. 333053-13-10005 o določitvi dodatnih sredstev po 56. in 57. členu Uredbe o
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter o določitvi letnih sredstev za
temeljni steber financiranja za visokošolske zavode z dne 14. 2. 2013 (arhivska st. 41012/2013/9),
‐
Sklep ministra, št. 333053-13-10002 o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi sredstev
za interesne dejavnosti študentov v letu 2013 z dne 19. 2. 2013 (arhivska st. 410-12/2013/13),
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Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Urani list RS, št.
46/2013).

V skladu z veljavno zakonodajo smo v FN 2013 pri načrtovanju stroškov dela upoštevali, poleg
zakonskih določil ZUJFa in ZIPRS1314, določbe Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do
31.12.2014, UL RS, št. 46/2013 in z dogovorom povezane spremembe zakonov in kolektivnih pogodb
(vse objavljeno v UL RS št. 46/2013 kot sledi:
‐
od 01.06.2013 se za določitev osnovnih plač uporablja nova plačna lestvica (44. a člen Zakona o
spremembi in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS-R),
‐
javnim uslužbencem in funkcionarjem redna delovna uspešnost v letu 2013 ne pripada (44. č člen
ZSPJS-R),
‐
dogovori z zaposlenimi o povečanem obsega dela se sklepajo le izjemoma, skladno s sprejetimi
sklepi rektorja in v obsegu določenemu z ZUJFom in 44. d členom ZSPJS-R,
‐
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je možno izplačevati upoštevajoč
Spremembe in dopolnitve uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
(Uradni list RS, št 41/12). Najvišji dovoljen obseg sredstev, namenjenih za plačilo delovne
uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se je znižal s 60% na 50% dosežene razlike
med prihodki in odhodki; ker v računovodskem poročilu za leto 2012 nobena članica UP ni
razporedila sredstev v ta namen in ni priložila obrazca Elementi za določitev dovoljenega obsega
sredstev za delovno uspešnost iz trga se delovna uspešnost iz tega naslova ne načrtuje,
‐
ukine se povečan dodatek za delovno dobo v višini 0,10% osnovne plače za vsako zaključeno leto
nad 25. letom, ki je veljal za javne uslužbenke,
‐
višina dodatkov za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat se zniža za 50% (2. člen
Aneksa št. 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, UL RS, št. 46/2013),
‐
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se v obdobju do 31.12.2013
zmanjšajo za 80% (63. a člen ZSPJS-R in 7. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti UL RS, št. 46/2013),
‐
kot je določeno v 162. člen ZUJF, zaposleni, ki v letu 2013 izpolnijo pogoje za napredovanje v višji
plačni razred in v višji naziv, ne napredujejo v višji plačni razred in v višji naziv. Glede zaposlenih,
ki so v letu 2011 in 2012 napredovali v naziv ali višji naziv pa je v 2. odstavku 62. d člena
ZIPRS1314-A določeno, da pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim nazivom s 1
.aprilom 2014,
‐
regres za prehrano med delom se načrtuje v višini 3,54 EUR na dan .
‐
povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada zaposlenemu, če znaša razdalja od kraja
bivališča do delovnega mesta več kot 2 km. Praviloma se povrnejo stroški javnega prevoza
(najcenejša oblika / dnevna ali mesečna vozovnica); če zaposleni nima možnosti prevoza z
javnimi prevoznimi sredstvi pa stroški kilometrine v višini 8% cene neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer. Določena je maksimalna višina povračil stroškov
prevoza na delo, ki ne sme presegati višine minimalne plače za mesečno delovno obveznost (5.,
6., 7. člen aneksa),
‐
stroški službenih potovanj se načrtujejo v skladu z 8., 9., 10., in 11. členom aneksa, tako da se
obračuna dnevnica samo za službene poti v trajanju več kot 12 ur, za krajše poti pa se obračuna
regres za prehrano (dodaten regres za službeno pot v trajanju od 8 do 12 ur). Stroški
prenočevanja se načrtujejo za prenočišča ocenjena s 3 ali 4 zvezdicami oz. v višini 30% od cene
dnevnice). Kilometrina za uporabo lastnega vozila znaša 18% cene neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov za prevožen kilometer, praviloma pa se povrnejo stroški prevoza z javnim
prevoznim sredstvom.
‐
regres za letni dopust za leto 2012 z zamudnimi obrestmi se upošteva v višini že izplačanih
zneskov, za leto 2013 pa se poleg izplačanih zneskov upošteva še morebitna izplačila regresa
zaposlenim, ki do junija še niso pridobili pravice; v skladu z določili ZUJF.
Izdatki za blago in storitve se načrtujejo po dejanskih stroških. Pri načrtovanju so članice in rektorat
UP dolžne upoštevati varčevalne ukrepe UP in stroške prilagoditi razpoložljivim sredstvom.
Finančni načrt UP za leto 2013 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.
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10.1 SPLOŠNI DEL FINANCNEGA NAČRTA
Splošni del finančnega načrta UP za leto 2013 je sestavljen iz naslednjih izkazov:
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
‐
Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
‐
Načrta računa financiranja,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
‐
Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.
Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2011,
realizacija za leto 2012 in finančni načrt za leto 2013. Zaradi primerjave med leti je v izkazih dodana
primerjava med FN 2013 in realizacijo 2012.

10.1.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
Realizacija
2011

Realizacija
2012

Finančni
načrt 2013

Indeks FN
2013/ Real.
2012

A.

SKUPAJ PRIHODKI

31.048.293

24.927.788

26.644.515

106,89

1.

Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj)

30.307.158

24.396.205

26.118.851

107,06

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

23.394.455

18.753.373

18.916.594

100,87

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

6.912.703

5.642.832

7.202.257

127,64

2.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

741.135

531.583

525.664

98,89

B.

SKUPAJ ODHODKI

29.118.822

28.015.546

28.980.395

103,44

1.

Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)

28.376.043

27.450.720

28.513.356

103,87

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

17.555.716

18.156.973

18.448.031

101,60

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

7.508.268

6.756.350

7.045.476

104,28

c.

Investicijski odhodki

3.292.037

2.477.394

3.007.192

121,39

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

20.022

60.003

12.658

21,10

2.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

742.779

564.826

467.039

82,69

C.

PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

1.929.471

-3.087.758

-2.335.880

75,65

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (glej prilogo 1) so
ločeno prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in prihodki in odhodki iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu.
Od načrtovanih 26.644.515 EUR skupnih prihodkov, znašajo načrtovani prihodki za izvajanje javne
službe 26.118.851 EUR in prihodki, ki jih članice Univerze na Primorskem načrtujejo na trgu iz
opravljanja tržne dejavnosti 525.664 EUR. Prihodki so v FN 2013 višji za 6,89% od realiziranih v letu
2012.
V prihodkih so iz naslova sredstev javnih financ načrtovani prihodki v skupni višini 18.916.594 EUR, in
sicer 17.839.693 EUR iz sredstev državnega proračuna RS, kar je za 1,14 % manj kot v letu 2012,
84.745 EUR iz sredstev občinskih proračunov, 3.900 EUR iz sredstev javnih agencij in 988.256 EUR
iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. Od sredstev državnega proračuna RS so
za tekočo porabo načrtovana sredstva v višini 17.611.535 EUR in 228.158 EUR za investicije.
Prejeta sredstva državnega proračuna za tekočo porabo so v FN nižja za 0,72% od realiziranih v letu
2012, sredstva za investicije pa so nižja za 25,57%.
Sredstva MIZŠ za študijsko dejavnost smo načrtovali v skladu s sklepom MIZŠ o višini sredstev za
študijsko dejavnost po Uredbi in z obvestilom MIZŠ glede spremembe sredstev v rebalansu
proračuna RS za leto 2013, v višini 13.124.419 EUR. V ta znesek so vključena tudi sredstva za nove
članice in programe v skladu s 57. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov. Poleg tega smo v FN 2013 vključili tudi dodatna sredstva za izplačilo razlike regresa
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za letni dopust 2012, v višini 218.393 EUR.
Drugi prihodki za izvajanje javne službe se v FN 2013 načrtujejo v višini 7.202.257 EUR, od tega
znašajo načrtovani prihodki iz proračuna EU 3.227.926 EUR, kar je 127,08% več kot od realiziranih
prihodkov v letu 2012 in načrtovani prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev za izvajanje javne
službe 3.834.299 EUR, kar je 2,76% manj od realizacije v letu 2012. Porast prihodkov EU je posledica
zamikov nakazil EU sredstev za leto 2012.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, kamor sodijo tudi prihodki od najemnin, zakupnin in drugi
prihodki od premoženja, se v FN 2013 načrtujejo v skupni višini 525.664 EUR, kar je za 1,11% manj
kot so bili doseženi v letu 2012.
Na nivoju UP je v rebalansu za leto 2012 načrtovanih 28.980.395 EUR skupnih odhodkov, kar je za
3,44% več kot znašajo odhodki za leto 2012, od tega znašajo odhodki za izvajanje javne službe
28.513.356 EUR in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 467.039 EUR.
Kljub temu, da se na UP izvaja varčevalni program za zniževanje stroškov in da so bila dosledno
upoštevana proračunska izhodišča glede znižanja stroškov dela, načrtujemo porast izdatkov za plače
za 1,60% glede na realizirane v letu 2012. Razlog je predvsem v povišanju izdatkov za plače na UP
FAMNIT in sicer za 37% glede na preteklo leto. Zaradi uvedbe novega študijskega programa je na UP
FAMNIT načrtovano povečanje zaposlenih za 12 FTE. Izdatki za blago in storitve znašajo 7.045.476
EUR in so za 4,28% višji od realiziranih v letu 2012.
Pri planiranju stroškov dela so bila dosledno upoštevana določila ZUJFa in ZIPRS1314, kar je
podrobno razvidno tudi v kadrovskem načrtu. V FN 2013 je zajeto izplačilo razlike regresa za leto
2012 v višini 280.287 EUR, od tega so znašale zamudne obresti 20.309 EUR ter izplačilo regresa za
leto 2013 v višini 161.444 EUR.
Strukturo predvidenih prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje izkaz prihodkov in odhodkov po
načelu denarnega toka v prilogi.
Načrtovan presežek odhodkov nad prihodki UP znaša 2.335.880 EUR in je posledica načrtovanih
odhodkov za investicije, zamika koledarskega leta med prejetimi in porabljenimi sredstvi in
primanjkljaja sredstev za izvajanje študijske dejavnosti. Primanjkljaj se je glede na leto 2012 zmanjšal
za 24,35%.
Članice UP načrtujejo v FN 2013 poslovni izid po denarnem toku v višini, kot je razvidna iz naslednje
tabele:
Poslovni izid članic up po denarnem toku
Poslovni izid po denarnem toku
UP REKTORAT

Izkazan poslovni izid po denarnem
toku 2012

Izkazan poslovni izid po denarnem
toku FN 2013

-1.855.381,00

-1.210.697,00

UP FHŠ

-194.014,00

-342.311,00

UP FM

-274.630,00

-493.091,00

256.696,00

-313.552,00

61.169,00

116.441,00

-182.349,00

-169.382,00

UP FVZ

-6.708,00

-43.100,00

UP ZRS

-133.396,00

-159.572,00

UP IAM

-744.694,00

334.286,00

UP ŠD

-53.793,00

-43.440,00

UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica

UP FENIKS članica v ustanavljanju
Skupni izid:

39.342,00

-11.462,00

-3.087.758,00

-2.335.880,00

10. FINANČNI NAČRT 2013
10.1 SPLOŠNI DEL FINANCNEGA NAČRTA

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

146

Finančni načrt 2013

Viri primanjkljaja po denarnem toku:
Zamik med prejetimi in porabljenimi sredstvi (prilivi v 2011,
poraba 2012)

82.292

Presežek odhodkov iz naslova investicij

1.920.463

Presežek odhodkov iz študijske dejavnosti

246.585

Drugo (nakup opreme iz presežkov preteklih let):

86.540

SKUPAJ presežek odhodkov nad prihodki:

2.335.880

Za kritje primanjkljaja sredstev rektorata za financiranje investicij bo UP porabila prejeta neporabljena
namenska sredstva za investicije v letih 2010, 2011 in 2012; za razliko pa 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; UL. RS št. 29, z dne
21.03.2006) v višini 501.867 EUR.
Primanjkljaj iz študijske dejavnosti znaša 879.071 EUR kljub temu, da je v skladu s 57. Členom
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih UP pridobila dodatna sredstva za
financiranje novih študijskih programov prve stopnje, ki so bili prvič razpisani najkasneje v študijskem
letu 2010/2011 ter postopnega uvajanja študijskih programov druge stopnje glede na študijsko leto
2010/2011. Presežek odhodkov nad prihodki iz študijske dejavnosti bo UP krila v celoti iz presežka
prihodkov nad odhodki preteklih let.

10.1.2 NAČRT RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
V obrazcu Načrt računa finančnih terjatev in naložb UP prikazuje dana posojila in prejeta vračila danih
posojil (glej prilogo 2).
Univerza na Primorskem ni v letu 2012 odobravala posojil in tudi v letu 2013 ne namerava dajati
posojil. Ravno tako se v obeh letih niso spreminjala stanja naložb.

10.1.3 NAČRT RAČUNA FINANCIRANJA
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov so prikazani najeti krediti in njihova vračila
(glej prilogo 3).
V letu 2012 UP ni najemala kreditov, ravno tako niso v plačilo zapadle obveznosti iz tega naslova. V
letu 2013 je načrtovan poroštveni kredit za potrebe sofinanciranja investicij v višini 501.867 EUR.
Občasni likvidnostni primanjkljaji članic se bodo obravnavali na podlagi pravilnika UP za uravnavanje
likvidnosti in zunanje zadolževanje ni načrtovano, ker pričakujemo prejem sredstev za projekte EU. V
kolikor pa bodo prilivi še prihajali z več mesečno zamudo, se bo UP prisiljena zadolžiti tudi pri zunanjih
finančnih institucijah.
Univerza na Primorskem je leta 2007 najela v skladu z Zakonom o poroštvu RS za obveznosti
Univerze na Primorskem iz naslova kreditov, najetih za sofinanciranje razširitve in posodobitve
prostorskih pogojev (UL.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. Tudi načrtovan poroštveni
kredit za investicije se bo v drugi polovici leta 2013 najel v skladu z navedenim zakonom.

10.1.4 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU BILANČNEGA TOKA
NAZIV KONTA
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI

Realizacija 2011

Realizacija 2012

Finančni načrt
2013

Indeks FN 2013/
Real. 2012

26.404.091

25.729.962

26.293.063

102,19

66.674

51.324

16.452

32,06
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Realizacija 2011

C) DRUGI PRIHODKI

Realizacija 2012

Finančni načrt
2013

147

Indeks FN 2013/
Real. 2012

29.897

39.556

4.977

12,58

148.762

72.151

14.003

19,41

26.649.424

25.892.993

26.328.495

101,68

7.302.209

6.457.477

7.417.248

114,86

F) STROŠKI DELA

18.128.687

18.345.949

18.478.703

100,72

G) AMORTIZACIJA

269.766

291.863

220.212

75,45

0

0

0

-

65.096

0

0

-

350.222

484.997

544.089

112,18

24.097

3.848

17.433

453,04

3.379

20.813

1.375

6,61

275.792

98.849

53.350

53,97

26.419.248

25.703.796

26.732.410

104,00

230.176

189.197

-403.915

-213,49

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV

H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M ) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV ali
ODHODKOV

V FN 2013 so, v obrazcu Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu bilančnega
toka, prikazani načrtovani celotni prihodki v višini 26.328.495 EUR, kar je 1,68% več kot so znašali
prihodki v letu 2012 (glej prilogo 4). Celotni načrtovani odhodki v FN 2013 znašajo 26.732.410 EUR,
kar je za 4% več kot so znašali realizirani odhodki v letu 2012. Zvišanje stroškov evidentiramo pri
stroških blaga, materiala in storitev, ki so za 14,86% višji od realiziranih v letu 2012. Stroški dela po
bilančnem toku ostajajo na ravni leta 2012 in so kljub uvedbi novega študijskega programa na UP
FAMNIT višji le za 0,72% kar je posledica ukrepov v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih
financ in sanacijskih ukrepov na kadrovskem področju. Presežek odhodkov nad prihodki znaša
403.915 EUR in se v celoti krije iz presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Najvišji presežek
odhodkov nad prihodki načrtujejo na UP FHŠ, UP FM, UP FTŠ in UP FAMNIT, kjer načrtovani
prihodki za študijsko dejavnost ne zadoščajo za vzdržno izvedbo študijskih programov. Tudi dodatna
sredstva za študijsko dejavnost na podlagi rebalansa proračuna RS ne bodo zadoščala za kritje
primanjkljaja.
Načrtovani poslovni izidi po posameznih članicah so prikazani v spodnji tabeli.
Načrtovan poslovni izid po bilančnem toku
UP REKTORAT

Realizirano 2012

FN 2013
80.072

605.510

UP FHŠ

-233.465

-362.872

UP FM

-312.983

-372.238

UP FAMNIT

339.745

-198.953

UP PEF

412.605

120.466

UP FTŠ Turistica

-88.386

-185.109

UP FVZ

48.595

0

UP ZRS

-96.510

0

UP IAM

3.808

0

UP ŠD

7.337

743

28.379

-11.462

189.197

-403.915

UP FENIKS v ustanavljanju
Skupaj:
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Presežek prihodkov na rektoratu je posledica nerazporejenih sredstev za študijsko dejavnost po
članicah, ki bodo bila UP dodeljena na podlagi rebalansa proračuna RS za leto 2013 v višini 436.280
EUR za študijsko dejavnost po Uredbi in dodatna sredstva za izplačilo razlike regresa za letni dopust
2012, v višini 218.393 EUR.

10.1.5 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
NAZIV KONTA
2
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDDNOTOVALNI
POSLOVNI ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV /
ODHODKOV PRED OBDAVČITVIJO

Oznaka za AOP

Realizacija 2011
Javna služba

Realizacija 2011
trg

Realizacija 2012
Javna služba

Realizacija 2012
trg

FN 2013
Javna služba

FN 2013
trg

3

4

5

6

7

8

9

660

Realizacija
FN 13 JS /
FN 13 Trg /
12 JS /
Realizacija Realizacija 12
Realizacija
12 JS
Trg
11JS

10=6/4

11=8/6

12=9/7

25.658.379
66.674
28.815

745.712
0
1.082

25.081.787
50.784
39.556

648.176
540
0

25.758.814
13.452
7.977

534.249
0
0

97,75
76,17
137,28

102,70
26,49
20,17

82,42
0,00
-

148.762
25.902.630

0
746.794

72.111
25.244.238

40
648.756

14.003
25.794.246

0
534.249

48,47
97,46

19,42
102,18

0,00
82,35

7.006.374
17.757.058
242.947
0
349.712
20.794
3.379

295.835
371.629
26.819
0
510
3.303
0

6.164.074
18.129.622
242.048
0
469.537
3.829
20.813

293.403
216.328
49.815
0
15.460
19
0

7.183.448
18.306.972
186.239
0
543.086
16.614
1.372

253.604
153.928
33.973
0
1.002
819
3

87,98
102,10
99,63
134,26
18,41
615,95

116,54
100,98
76,94
115,66
433,90
6,59

86,44
71,15
68,20
6,48
4.310,53
-

687

240.961
25.621.225

34.831
732.927

88.340
25.118.263

10.509
585.534

25.944
26.288.825

256
443.585

36,66
98,04

29,37
104,66

2,44
75,76

688

281.405

13.867

125.975

63.222

-494.579

90.664

44,77

-

143,41

665
666
667
670
671
675
679
680
681
682
683
684

Tabela prikazuje prihodke in odhodke UP po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2011, leto 2012 in
finančni načrt za leto 2013. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli izhaja (glej prilogo 5), da se bodo
planirani prihodki javne službe v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 predvidoma zvišali za 2,18 %,
celotni odhodki javne službe pa naj bi se v letu 2013 in v primerjavi z letom 2012 zvišali za 4,66%. UP
načrtuje v letu 2013 znižanje prihodkov s trga glede na leto 2012 in sicer za 27,58 %, posledično so
tudi nižji odhodki s trga za 24,24%.
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10.2 POSEBNI DEL FINANCNEGA NAČRTA
Posebni del finančnega načrta za leto 2013 sestavljajo naslednje tabele:
- Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1),
- Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu denarnega
toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2),
- Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3),
- Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela),
- Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN13 UK),
- Podroben načrt za študentske domove (PD-FN13 ŠD),
- Tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF vir MIZŠ); v pripravi
- Financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF vsi viri)
Tabele »Finančni načrt 2013, 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 so bila upoštevana splošna ekonomska izhodišča zapisana na začetku tega
poglavja.
Prihodki za študijsko dejavnost, pedagoško opremo, interesne dejavnosti študentov in ustanoviteljska
sredstva za inštitute so planirani na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov (s spremembami) in dopisa MIZŠ glede rebalansa proračuna RS z dne 11.7.2013.
Tako so razporejena dodeljena sredstva državnega proračuna s strani MIZŠ za študijsko dejavnost za
leto 2013; PP 573710 - Dejavnost visokega šolstva, v skupni vrednosti 13.124.419 EUR, za namene
in v višini, kot sledi:
- za neposredna sredstva članic za študijsko dejavnost, po študijskih programih 1. in 2. stopnje in
sredstva za inštituta v višini 11.142.238 EUR;
- za univerzitetni šport v višini 100.000 EUR,
- za razvojna sredstva UP in rektorjev sklad je razdeljenih 323.718 EUR
- za najemnine 215.000 EUR;
- neposredna sredstva za delovanje rektorata UP so načrtovana za leto 2013 v višini 907.183 EUR;
- na rektoratu je prikazanih in še nerazporejenih dodatnih 436.280 EUR na podlagi rebalansa
proračuna za leto 2013 .
Način in kriteriji dokončne razporeditve teh sredstev se bodo opredelili naknadno, po sprejetju FN za
leto 2013, sredstva pa bo razdelil rektor s sklepom. Ravno tako je akontativno določen tudi posreden
prispevek članic za skupne naloge UP, dokončna razporeditev prispevka po članicah in virih bo
opredeljena naknadno z novimi Merili za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti
Univerze na Primorskem.
V FN 2013 so upoštevana tudi sredstva MIZŠ (PP 573710- Dejavnost visokega šolstva) za izplačilo
razlike regresa za leto 2012 v višini 218.393 EUR.

10.2.1 FINANČNI NAČRT 2013 POSEBNI DEL (PD FN13-2.1)
Vsi načrtovani prihodki v tabeli znašajo 26.644.515 EUR, odhodki pa 28.980.395 EUR. Presežek
odhodkov nad prihodki znaša 2.235.880 EUR in ga beležimo pri študijski dejavnosti v višini 744.540
EUR in investicijah in investicijskem vzdrževanju v višini 2.054.284 EUR (glej prilogo 1). Pri ostalih
dejavnostih načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki.
V FN za leto 2013 načrtovana sredstva po Uredbi (TSF-Z) znašajo 13.124.419 EUR.
Dodeljena sredstva so v primerjavi z letom 2011, ko so znašala 13.501.865 EUR, nižja za 2,8% od
leta 2012, ko so znašala 12.757.186 EUR pa so višja za 2,9%.
Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 1. stopnje znašajo 11.430.593 EUR, odhodki pa
12.862.391 EUR. Negativno razliko v skupni višini 1.431.798 EUR izkazujejo vse pedagoške članice.
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Načrtovani prihodki MIZŠ za študijske programe 2. stopnje znašajo 1.812.219 EUR, odhodki pa
1.929.702 EUR, presežek odhodkov nad prihodki znaša 117.483 EUR. Največji primanjkljaj izkazujeta
UP FM in UP FVZ.
Skupen primanjkljaj sredstev UP za študijsko dejavnost znaša po denarnem toku 1.549.281 EUR.
Za potrebe interesnih dejavnosti študentov so načrtovana sredstva MIZŠ v višini 3.577 EUR.
Planirani prihodki MIZŠ in prispevki študentov ne zadoščajo za izvedbo študijskih programov v skladu
z letnim programom dela, zato je v posebnem delu izkazan skupen primanjkljaj na študijski dejavnosti
v višini 744.540 EUR.
UP načrtuje kritje presežka odhodkov nad prihodki iz presežkov preteklih let. Morebitne lividnostne
težave članic pa se bodo obravnavale v skladu z internim pravilnikom za uravnavanje likvidnosti.
Načrtovani prihodki MIZŠ za investicije znašajo 73.881 EUR, od tega 52.074 EUR znašajo sredstva za
pedagoško opremo, 8.521 EUR sredstva za investicijsko vzdrževanje študentskih domov in 13.286
EUR sredstva za obresti dolgoročnega kredita. Načrtovani odhodki na viru MIZŠ znašajo 215.139
EUR in so višji zaradi prejetih sredstev za investicije v letu 2011, ki bodo porabljena v letu 2012.
UP načrtuje v letu 2013 pridobitev poroštvenega kredita v višini 501.867 EUR.
V rebalansu načrtovani celotni odhodki za investicije v kampusa Sonce in Livade in za nakup
prostorov za izvajanje študijske dejavnosti znašajo 2.375.319 EUR, za nakup opreme 570.914 EUR,
za investicijsko vzdrževanje 38.521 EUR in odhodki za pripravo investicijske dokumentacije 54.733
EUR.
Za investicijsko vzdrževanje so načrtovani le odhodki v višini zagotovljenih sredstev, kar pa ne
zadošča v primeru potrebnih interventnih posegov, saj je v FN 2013 že vključenih 9.091 EUR stroškov
intervencijskega posega po odločbi inšpektorja.

10.2.2 STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PO DENARNEM TOKU, VIR MIZŠ (PD FN13-2.2)

Namen
Pedagoška dejavnost
Znanstvenoraziskovalna in umetniška
dejavnost, povezana s pedagoško
dejavnostjo
Strokovna dejavnost, povezana s
pedagoško dejavnostjo

Realizacija za leto 2012
v EUR
Struktura

FN 2013 /
Realizacija
2012

Finančni načrt za leto 2013
v EUR
Struktura

9.054.901

69,41

10.384.271

70,20

114,68

591.251

4,53

492.413

3,33

83,28

405.714

3,11

369.121

2,50

90,98

Knjižničarska dejavnost

381.069

2,92

331.506

2,24

86,99

Informacijska dejavnost

370.404

2,84

340.527

2,30

91,93

2.243.121
0

17,19
-

2.874.255
0

19,43
-

Organizacijska in upravna dejavnost
Druga infrastrukturna dejavnost
TSF-Z

13.046.460

100,00

14.792.093

100,00

128,14
113,38

Tabela prikazuje strukturo odhodkov študijske dejavnosti po denarnem toku za vir MIZŠ. Iz tabele je
razvidno, da največji delež odhodkov, kar 70,20 % odpade na pedagoško dejavnost, najmanj pa na
knjižničarsko in informacijsko dejavnost (glej prilogo 2).
Zvišanje odhodkov je predvideno pri pedagoški in organizacijsko upravni dejavnosti, pri drugih
dejavnostih pa je predvideno znižanje odhodkov. Pri pedagoški dejavnost pa je povečanje 14,68 %
glede na preteklo leto.
V strukturi vseh odhodkov predstavlja organizacijska in upravna dejavnost 19,43 % vseh odhodkov.
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10.2.3 NAČRT STRUKTURE PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 PO VIRIH
FINANCIRANJA (PD FN13-2.3)

Vir
Javna služba skupaj
MIZKS
ARRS, TIA, JAPTI
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

Oznaka AOP
za prihodke

Prihodki

Odhodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

407

26.118.851
13.623.194
3.905.827
310.672
84.745

28.513.356
15.290.970
3.954.739
333.845
78.477

-2.394.505
-1.667.776
-48.912
-23.173
6.268

109,2
112,2
101,3
107,5
92,6

98,00
51,10
14,70
1,20
0,30

98,40
52,80
13,60
1,20
0,30

419

988.256

695.242

293.014

70,4

3,70

2,40

421

3.834.299

2.985.515

848.784

77,9

14,40

10,30

429
410+413+418+
422 DO
428+430

3.227.926

3.976.972

-749.046

123,2

12,10

13,70

143.932
525.664
26.644.515

1.197.596
467.039
28.980.395

-1.053.664
58.625
-2.335.880

832,1
88,8
108,80

0,50
2,00
100,00

4,10
1,60
100,00

402
404
404
404

Trg

431

Skupaj

401

Za leto 2013 načrtujemo, da bomo za izvajanje javne službe pridobili sredstva v višini 26.118.851
EUR in iz trga sredstva v višini 525.664 EUR. Skupaj znašajo prihodki UP 26.644.515 EUR. Od tega
znaša delež sredstev MIZŠ 51,1% (glej prilogo 3).
Odhodke za izvajanje javne službe načrtujemo v višini 28.513.356 EUR in iz trga v višini 467.039
EUR. Skupaj znašajo odhodki 28.980.395 EUR.

10.2.4 NAČRT STRUKTURE STROŠKOV DELA (PD FN13 – C DELA)
Povzetek načrtovana struktura
stroškov dela

Realizacija 2012

FN 2013/ Realizacija
2012

FN 2013

SKUPAJ VSI VIRI

18.158.431

18.390.302

101,28%

MIZŠ

10.885.124

12.159.371

111,71%

3.189.861

2.684.898

84,17%

104.268

170.209

163,24%

21.273

55.552

261,14%

Sredstva iz državnega proračuna iz
sredstev proračuna EU

418.876

433.478

103,49%

Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe

2.188.706

1.409.385

64,39%

Ostala sredstva iz proračuna EU: 7. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU

1.071.713

1.286.940

120,08%

70.411

49.459

70,24%

208.199

141.010

67,73%

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri

Drugi viri
Trg

Tabela prikazuje načrt strukture stroškov dela (brez UP UK in UP ŠD). Predvideni stroški dela so v
letu 2013 višji v primerjavi z letom 2012 za 1,28%. Dejansko so se stroški dela iz vira MIZŠ povečali
za 11,71 % (glej prilogo 4), predvsem zaradi UP PEF, ki je dosledno alocirala stroške izvedbe rednih
dodiplomskih študijskih programov na vir MIZŠ (v preteklih letih so se stroški dela, delno krili iz
prispevkov študentov na izrednem študiju ).
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V porastu so stroški dela financirani iz sredstev drugih ministrstev, občinskih proračunskih virov, in
proračuna EU. Načrtujemo pa znižanje stroškov dela financiranih iz trga, cenika storitev univerze,
agencij (ARRS) in drugih virov.

10.2.5 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 – (PD) UNIVERZITETNA KNJIŽNICA UNIVERZE
NA PRIMORSKEM
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

1

PROGRAMI / NAMENI

2

NAČRTOVANI
PRIHODKI /
ODHODKI

13

1
1a

AOP PRIHODKI
401
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS PRIHODKI
91.150
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE JS ODHODKI
90.833
DEJAVNOST UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI317
Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
19.920
Plače
19.799

1a1

Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v decembru
11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške obveznosti

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
Drugo (obresti regres)
Izdatki za blago in storitve
Izdatki za opremo
Izdatki za blago in storitve za izvajanje dejavnosti

E

3
3a
3b
3c
3e
4
5
4a

I

MIZKŠ

ARRS, TIA,
JAPTI

Cenik storitev
univerze: sredstva
od prodaje blaga in
storitev iz naslova
izvajanja javne
službe

14

15

19

404
38.597
38.280
317
19.920
19.799

19.799

19.799

121
3.188
3.188
3.791

3.188
3.188
3.791

382

382

2.656

2.656

733

733

404
19.663
19.663
0
0
0

421
32.890
32.890
0
0
0

121

0

0

0

0

20

20

63.934
0

11.381
0

19.663
0

32.890
0

63.934

11.381

19.663

32.890

0
0
0

0
0
0

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
0

0
0
0

Univerzitetna knjižnica UP deluje in se finančno evidentira v okviru rektorata UP, kljub temu, da je
samostojna članica UP in ima tudi svoj podračun (glej prilogo 5). Razlog je predvsem v pomanjkanju
sredstev in drugih materialnih pogojev.

10. FINANČNI NAČRT 2013
10.2 POSEBNI DEL FINANCNEGA NAČRTA

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

153

10.2.6 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 – (PD) ŠTUDENTSKI DOMOVI UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
FINANČNI NAČRT 2013
VIRI PRIHODKOV / ODHODKOV

Zap. št.

PROGRAMI / NAMENI

1

2

NAČRTOVANI
PRIHODKI /
ODHODKI

13

MIZKŠ

Cenik
storitev
univerze:
sredstva od
prodaje
blaga in

Ostala
sredstva
iz
proračuna
EU: 7. OP,
Cmepius

Drugi viri

Trg

14

19

20

21

22

429

410+413+41
8+422 DO
428+430

AOP PRIHODKI
401
404
DEJAVNOST ŠTUDENTSKI DOMOVI JS PRIHODKI
425.084
59.719
DEJAVNOST ŠTUDENTSKI DOMOVI JS ODHODKI
428.553
59.719
DEJAVNOSTŠTUDENTSKI DOMOVI - JS RAZLIKA MED PRIHODKI IN-3.469
ODHODKI
0

421
219.665
282.368
-62.703

1
1a

Plače in dodatno pokojninsko zavarovanje
Plače
Sredstva za plače (osnova) - izplačane plače za november (za 2012: v

139.268
137.823

9.683
9.519

126.816
125.557

1a1

decembru 11; za 2013 v decembru 2012) - brez dodatne pedagoške
obveznosti

137.823

9.519

125.557

1a2

Sredstva za redno napredovanje

0

1a3

Sredstva za nove zaposlitve

0

1a4

Sredstva za delovno uspešnost

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 dejavnosti

E

3
3a
3b
3c
3č
3d
3e
4
5
4a

I

0
0

0
0

0
0

2.769
2.747
2.747

0

0

0

1.445
23.286

164

1.259

20.392

1.533
1.533
659

20.241
20.241
12.906

4.354

412

3.869

73

5.369

0

5.279

90

4.073

247

3.758

0

0

0

68

22

0

0

0

0

1.512
1.512
6.827

0
0

0

6.596

0

0

245.607
0

47.844
0

122.405
0

245.607

47.844

122.405

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRIHODKI
8.521
8.521
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODHODKI
48.492
8.521
0
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE RAZLIKA MED
-39.971
PRIHODKI IN
0 ODHODKI
0
Investicije
Oprema
Investicijsko vzdrževanje
Priprava investicijske dokumentacije
Intervencijska sredstva

0
0

431
145.700
86.466
59.234

6.335
30.298
8.521
3.338
0

6.596

0
0

0
0

75.358
0
75.358

0
0

9.673
-9.673

0
30.298
-30.298

6.335
30.298
8.521
3.338

UP ŠD načrtuje 425.084 EUR prihodkov in 428.553 EUR odhodkov iz dejavnosti študentskih domov.
Presežek odhodkov znaša 3.469 EUR (glej prilogo 6). Načrtovani investicijski prihodki znašajo 8.521
EUR, odhodki pa 48.492 EUR. Razliko 39.971 EUR bo članica krila iz presežka tržnih prihodkov
preteklih let.

10.2.7 FN 2013 TEKOČI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM; VIR MIZŠ (PD
MF VIR MIZŠ)
Tabela bo naknadno priložena k FN 2013. Glede na rebalans proračuna RS se spremenijo sredstva
po posameznih proračunskih postavkah (vir MIZŠ in VIR ARRS). Na UP nismo prejeli posodobljenih
podatkov o predvidenih tekočih transferih proračunskim uporabnikom za leto 2013.
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10.2.8 FN 2013 FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV (PD MF
VSI VIRI)
Po denarnem toku

Po denarnem toku

Realizacija za leto 2012 - tekoča
poraba

Finančni načrt 2013 - tekoča
poraba

Skupaj
sredstva

od tega
stroški
dela

Delež
stroškov
dela v
skupnih
sredstvih

UP Rektorat

1.816.586

1.105.121

UP FHŠ

2.228.531

UP FM

Primerjava
FN 2013 z
realizacijo
2012

Skupaj
sredstva

od tega
stroški
dela

Delež
stroškov
dela v
skupnih
sredstvih

Stroški dela

61%

2.981.759

1.283.648

43%

116,15

1.891.585

85%

2.117.216

1.984.439

94%

104,91

3.731.449

3.053.286

82%

2.998.907

2.816.208

94%

92,24

UP FAMNIT

2.306.574

1.407.091

61%

2.429.114

1.925.822

79%

136,87

UP PEF

3.460.110

2.535.046

73%

3.575.497

2.755.879

77%

108,71

UP FTŠ TURISTICA

2.387.569

2.122.633

89%

2.234.117

2.002.809

90%

94,35

UP FVZ

2.364.791

1.548.299

65%

2.371.762

1.488.475

63%

96,14

UP ZRS

4.095.936

3.179.329

78%

3.991.582

2.680.065

67%

84,30

UP IAM

1.201.612

1.160.835

97%

2.012.316

1.092.278

54%

94,09

UP ŠD

409.710

185.272

45%

425.084

182.946

43%

98,74

UP FENIKS članica v
ustanavljanju

350.723

182.531

52%

512.867

387.578

76%

212,34

Skupaj:

24.353.591 18.371.028 75%

25.650.221 18.600.147 73%

101,25

Podatki so primerljivi in izrazni zgolj na ravni celotne UP (glej prilogo 8). Delež stroškov dela v celotnih
sredstvih po denarnem toku je v letu 2012 znašal 75% v FN za leto 2013 pa 73%. Stroški dela so v FN
2013 višji od realiziranih za leto 2012 za 1,25%. Na ravni članic na deleže stroškov dela v celotnih
sredstvih po denarnem toku v veliki meri vplivajo časovno neenakomerni prilivi EU sredstev (UP IAM
in UP ZRS). Na rektoratu UP so v sredstvih zajeta tudi nerazdeljena dodatna sredstva MVZT po
Uredbi, kar vpliva na znižanje deleža stroškov dela v skupnih sredstvih.
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10.3 SEZNAM PRILOG
Splošni del finančnega načrta:
‐
Priloga 1: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
‐
Priloga 2: Načrt računa finančnih terjatev in naložb
‐
Priloga 3: Načrt računa financiranja
‐
Priloga 4: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
‐
Priloga 5: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
Posebni del finančnega načrta
‐
Priloga 1: Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1)
‐
Priloga 2: Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu
denarnega toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2)
‐
Priloga 3: Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3)
‐
Priloga 4: Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela)
‐
Priloga 5: Podroben načrt za univerzitetno knjižnico (PD-FN13 UK)
‐
Priloga 6: Podroben načrt za študentske domove (PD-FN13 ŠD)
‐
Priloga 7: Tekoči transferi proračunskim uporabnikom; vir MIZŠ (PD MF vir MIZŠ) - (TABELA JE
ŠE V PRIPRAVI)
‐
Priloga 8: Financiranje posrednih proračunskih uporabnikov (PD MF vsi viri)
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11 KAZALCI IN PODATKI
Kazalci in podatki za univerzo so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«,
Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki_RAZISKOVANJE SKUPNA«,
Mednarodno
sodelovanje,
oznaka
»Kazalniki_MEDNARODNA
MOBILNOST«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«
knjižnična dejavnost, oznaka »Kazalniki_KNJIŽNICA«,
skrb za slovenščino, oznaka »Kazalniki_SKRB ZA SLOVENŠČINO«,
informatika, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«,
Kadrovski načrt 2013, oznaka »KADROVSKI NAČRT 2013«
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM 2013«,
Finančni načrt 2013, oznaka »FINAČNI NAČRT 2013«.
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12. SEZNAM OKRAJŠAV
ARRS
CEEPUS
CJMK UP
CRP
CRJM
CRPZ
CSG
CŠ UP
EEN
EHEA
EILC
ERA
ERC
EUA
FTE
IBŠ
IDS
IJŠ
IKARUS
ISHDŠ
ISKO
IZŠ
KIN UP
KMMS UP
KONZORCIJ NIT
KOST UP
KP UP
KSSK UP
KŠTZ UP
KŠZ UP
KZRD UP
LLP
LPD
MF
MG
MIZŠ
MK
MOK
MPJU
OBV
SZ UP
ŠOUP
ŠS UP
UO UP
UIP
UP

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CENTER ZA ŠPORT UP
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA DEDIŠCINO SREDOZEMLJA UP ZRS
INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTICNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP
ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
STATUTARNA KOMISIJA UP
KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LETNI PROGRAM DELA
MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MESTNA OBCINA KOPER
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
SVET ZAUPNIKOV UP
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠTUDENTSKI SVET UP
UPRAVNI ODBOR UP
UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
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UP FGO
UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP FVZ
UP ZRS
UP IAM
UP ŠD
UP UK
UP FENIKS
ZSPDSLS
ZVKD
ZVIS
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UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE
FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
PEDAGOŠKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE
INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE
ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU
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