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URESNIČEVANJE CILJEV SREDNJEROČNE STRATEGIJE UP 2009-2013
SRS UP 2009-2013, ki ga je pripravilo vodstvo UP skupaj z dekani in direktorji članic UP, sta sprejela
Senat UP in Upravni odbor UP januarja 2009.
1

SRS UP 2009-2013 opredeljuje 7 ciljev, kot sledi :
1. Postati odlična raziskovalna univerza.
2. Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju.
3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope.
4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM.
5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze.
6. Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja.
7. Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru.
Dokument ima natančno opredeljena merila za spremljanje posameznega cilja in ukrepe, ki so bili
sprejeti na ravni članic UP, ter časovnico z navedbo odgovornih nosilcev implementacije.
Konec leta 2008 je UP v zaključni fazi priprave SRS 2009-2013 sprejela kazalnike za spremljanje
kakovosti. Maja 2009 je bila na ravni univerze oblikovana Služba za spremljanje razvoja kakovosti
univerze.
UP je izvajanje SRS UP 2009-2013 spremljala v letnem in samoevalvacijskem poročilu za posamezno
študijsko oziroma koledarsko leto. Dne 14. decembra 2009 (glej zapis dogovorov 7. izredne seje
Kolegija dekanov in direktorjev z dne 10. decembra 2009, št. 1232-14/09) je bilo obravnavano vmesno
poročilo o izvajanju SRS UP v letih 2008 in 2009, ki ga je pripravilo tedanje vodstvo UP.

UGOTOVITVE POROČILA
Dolgoročni cilj

POSTATI ODLIČNA RAZISKOVALNA UNIVERZA

Univerza je v obdobju 2009-2013 povečala obseg raziskovalnega dela. Iz spodnje tabele je razvidno,
da se je obseg projektnega financiranja v letu 2009 zmanjšal za slabih 30 % glede na leto 2008
(zaradi izteka financiranja CRP). V letih 2009-2012 je bilo projektno financiranje stabilno, z izjemo leta
2011, ko je UP beležila 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 v letu
2009 povečalo za skoraj 100 % v primerjavi z letom 2008. Kljub uspešnosti pa je dosedanji obseg
programskega financiranja najnižji med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami.
Tabela 1: Pregled raziskovalne dejavnosti UP po letih
2008

2009

2010

2011

2012

14

15

16

16

16

377

374

444

490

484

140

145

159

191

181

104,12

113,49

121,15

152,8

135,63

Število

7

13

13

13

14

FTE

/*

Raziskovalne skupine
Registrirani raziskovalci
Zaposleni raziskovalci
Raziskovalni programi
Raziskovalni projekti

Število
FTE

Število
FTE

101

71

76

89

72

55,39

49,22

49,42

44,82

42,41

Mednarodni projekti

Število

15

21

36

44

56

Mladi raziskovalci

Število

45

46

55

49

63

6

6

2

-**

-**

Mladi raziskovalci v gospodarstvu

1

13,03 (Programsko obdobje 2009-2015)

Podrobnejši opis posameznega cilja je naveden v dokumentu Srednjeročna razvojna strategija UP 2009-2013, ki je dostopen
na spletni strani UP: www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=82, zavihek »Razvojni programi«.
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Opomba:
* V programskem obdobju 2004-2008 je vrednost FTE 10,55.
** V letih 2011 in 2012 pristojna agencija ni objavila razpisa.

V skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev je
bila na UP sprejeta Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010-2014 in Akcijski načrt
UP za implementacijo kadrovske strategije, za kar je UP prejela priznanje Evropske komisije HR
Excellence in Research.
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 št.
patentov, inovacij, projektov z gospodarstvom).
Cilj uvrstiti se med 1000 najboljših univerz na šanghajski lestvici do leta 2013 ni bil dosežen, kar lahko
pripišemo tudi dejstvu, da univerza v tem obdobju ni uspela razviti področja naravoslovja in tehnike, ki
bi zagotovila ustrezno produkcijo raziskovalnega dela in s tem posledično večje število odličnih objav v
mednarodnih indeksiranih znanstvenih revijah v skladu z metodologijo rangiranja na šanghajsko
lestvico.

Dolgoročni cilj

BITI
SESTAVNI
DEL
NACIONALNE
HRBTENICE
ODLIČNOSTJO V UČENJU IN POUČEVANJU

ZNANJA

Z

V obdobju 2009-2013 je UP uspešno preoblikovala dve članici – visoki šoli v fakulteti (Visoko šolo za
turizem v Fakulteto za turistične študije – Turistico in Visoko šolo za zdravstvo v Fakulteto za vede o
zdravju). Pomembna pridobitev je tudi ustanovitev Univerzitetne knjižnice (UP UK), ki bo združila
knjižnično dejavnost posameznih članic UP. Ustanovljena je bila nova fakulteta, Fakulteta za grajeno
okolje (UP FGO), ki se bo osredotočila na področje arhitekture in urbanizma. Akreditirana je tudi še ne
ustanovljena Fakulteta za ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS). V letu 2010 se je v
univerzo kot pridružena članica vključila Visoka šola za dizajn iz Ljubljane (VŠD), v letu 2013 pa je
pridružena članica UP postala tudi Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
Na področju študijske ponudbe je UP uspešno zaključila prenovo študijskih programov v skladu z
bolonjskimi smernicami. Na ravni univerze je bil oblikovan skupen nabor splošnih kompetenc
diplomantov 1. stopnje. Vzpostavljen je bil tutorski sistem in mreža vseživljenjskega učenja, sistem
poklicnega načrtovanja poti študentov v času študija, obštudijske dejavnosti itd.
V letu 2011 so tri članice UP razširile študijska področja, in sicer Fakulteta za management na
študijsko področje (38) pravo, Fakulteta za humanistične študije na študijski področji (14)
izobraževanje učiteljev in izobraževalne vede (geografija, jeziki in književnosti, zgodovina) in (21)
umetnost ter Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na študijsko področje
(81) osebne storitve. V letu 2013 je predviden zaključek postopka širitve študijskih področij Pedagoške
fakultete na področje (21) umetnost in študijskih področij Fakultete za matematiko, naravoslovje in
informacijske tehnologije na študijsko področje (31) družbene vede (psihologija) v skladu s predpisom,
ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS).
UP je v letu 2010 izvedla zunanjo evalvacijo pri Evropski zvezi univerz (European University
Association – EUA). V maju 2011 je Senat UP sprejel Strategijo izobraževanja UP 2011-2015 (SI UP
2011-2015), ki upošteva predloge iz poročila evalvatorjev EUA.
Kvantitativni preskok v povečanju študijske ponudbe na dodiplomskem in podiplomskem študiju
predstavljata leti 2008 in 2009. V letih od 2010 do 2012 se je ta trend na dodiplomskem študiju ustavil,
medtem ko se je število programov na podiplomskem študiju, zlasti zaradi povečanega obsega
sredstev za študijsko dejavnost, še naprej povečevalo. Drugo razvojno obdobje od leta 2009 do leta
2013 pomeni bistven premik v razvoju magistrskega in doktorskega študija na UP.
Tabela 2: Število vpisanih študentov po letih
Študijsko leto
2012/2013

SKUPAJ študenti z absolventi

SKUPAJ študenti brez
absolventov

% študentov brez absolventov

6606

5160

78,1 %
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SKUPAJ študenti z absolventi

SKUPAJ študenti brez
absolventov

% študentov brez absolventov

2011/2012

6499

5221

80,3 %

2010/2011

6566

4958

75,5 %

2009/2010

6784

5228

77,1 %

2008/2009

6849

4775

69,7 %

Študijsko leto

Iz analize podatkov o vpisu za leta 2010, 2011 in 2012 za posamezen študijski program izhaja, da
študenti, ki se vpisujejo na UP, dosegajo povprečen srednješolski uspeh na maturi (60-80 točk).
Število sprejetih po prvi želji se giblje med 70 % in 90 %, kar umešča UP v zgornjo polovico prve izbire
dijakov za študij. Razpoložljivi podatki o številčnem razmerju med razpisanimi mesti, prijavljenimi in
vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) za obdobje 2009-2011 je 1:1, 1:0,7. Povpraševanje
(prijave) presega ponudbo razpisanih vpisnih mest, zapolnjenost pa je 70 %, kar lahko ocenimo kot
relativno uspešno. Študijska ponudba UP ni dovolj interdisciplinarno povezana. Pri snovanju novih
študijskih programov, je pomanjkanje ustreznih raziskovalnih podlag in ustreznih nosilcev, na
študijskih programih 2. in 3. stopnje, za katere področna zakonodaja predpisuje, da morajo vsebovati
raziskovalne oz. aplikativne naloge, se soočamo s pomanjkanjem ustreznih raziskovalnih podlag in
ustreznih nosilcev.

Dolgoročni cilj

POSTATI REFERENČNA UNIVERZA ZA GEOGRAFSKI PROSTOR
SREDOZEMLJA IN JV EVROPE

V obdobju 2009-2013 je UP sklenila 29 bilateralnih meduniverzitetnih sporazumov, pretežno z
univerzami iz držav nekdanje Jugoslavije, Italije, Avstrije, kot tudi iz ZDA, Avstralije, Indije in Mehike. V
istem obdobju je UP okrepila število članstev v mednarodnih združenjih in mrežah, toda v letu 2012 in
2013 je Senat UP zaradi finančnih razlogov podprl izstop iz združenj, za katera je bila članarina
previsoka v primerjavi s koristnostjo članstva za univerzo. V maju 2010 je bil sprejet Program
internacionalizacije UP 2010-2013.
Na področju mobilnosti študentov UP v obdobju 2009-2013 beleži konstantno rast tako »outgoing« kot
»incoming« študentov, ki pa ni tako visoka, kot je bila predvidena z merilom (»povečanje za 2 odstotni
točki letno«), in sicer je bil delež študentov, vključenih v izmenjave v tujini, največ 1,4 % v študijskem
letu 2010/2011. Delež tujih študentov, vključenih v izmenjavo na članici UP, pa letno dosega cca. 0,6
% rast. V zvezi s tem je potrebno izpostaviti, da UP še vedno nima dovolj namestitvenih kapacitet za
(tuje) študente, kar nedvomno predstavlja veliko oviro. UP beleži tudi rast števila tujih predavateljev, ki
se jo lahko oceni kot zadovoljivo. Merilo »povečanje za 2 predavatelja letno« ni bil dosežen v
študijskem letu 2009/2010, ko je prišlo do upada števila tujih predavateljev in sodelavcev, v naslednjih
letih pa je bilo preseženo. Število visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP na izmenjavah v tujini ne
dosega ravni tujih predavateljev na izmenjavi na UP. Merilo »povečanje za 10 % letno (min. 2 VU oz.
VS letno)« je bilo doseženo samo v študijskem letu 2011/2012.
Tabela 3: Pregled kratkoročne mobilnosti po letih
2008/2009
(2009)

2009/2010
(2010)

2010/2011
(2011)

2011/2012
(2012)

Delež študentov, vključenih v izmenjave v
tujini

1,18%

0,94%

1,4%

1,37%

Delež tujih študentov, vključenih v
izmenjavo na članici UP

1,1%

1,7%

2,36%

3%

Število tujih predavateljev in sodelavcev

69

48

74

97

Število visokošolskih učiteljev in
sodelavcev UP na izmenjavah v tujini

65

54

47

54

Priprava skupnih študijskih programov je zahteven in dolgotrajen proces, kar je gotovo pomemben
razlog, da se je število skupnih študijskih programov s tujimi univerzami v obdobju 2009-2013
povečalo le za en program. Število v tujem jeziku izvedenih predmetov se je sicer povečalo, ni pa bil
dosežen cilj povečanja za 3 odstotne točke letno (min. 2 predmeta letno). Število vpisanih tujih
študentov se povečuje, vendar v primerjavi z vpisanimi študenti ostaja na nizki ravni.
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Tabela 4: Pregled skupnih študijskih programov, vpisanih tujih študentov in predmetov, izvedenih v tujem jeziku
2008/2009
(2009)

2009/2010
(2010)

2010/2011
(2011)

2011/2012
(2012)

2012/2013
(2013)

Število skupnih študijskih programov s
tujimi univerzami (akreditirani)

1

0

0

0

2

Število in delež vpisanih tujih študentov

93 (1,35%)

41 (0,6%)

93 (1,4%)

130 (2%)

175 (2,6%)

5,17%

3,14%

2,48%

3,15%

n.p.

Delež predmetov, ki so bili v celoti
izvedeni v tujem jeziku

Dolgoročni cilj

DOSEGATI MATERIALNE STANDARDE PRIMERLJIVE Z UL IN UM

Investicije
V razvojno obdobje 2009-2013 je UP na področju investicij vstopila z izjemno neugodnim finančnim
položajem, ki je izhajal iz dolga za gradnjo stavb Armerija in Foresterija, ki pa je bil uspešno saniran.
Na področju investicij je UP sprejela Srednjeročni načrt investicij 2009-2013, ki je predvideval
izgradnjo dveh univerzitetnih kampusov, v Kopru in Izoli, s katerima bi univerza dokončno rešila
prostorsko problematiko in neustrezne delovne pogoje večine članic. Pričelo se je z gradnjo prvega
slovenskega univerzitetnega kampusa – Kampusa Livade v Izoli in zaključena je bila priprava
potrebne dokumentacije za gradnjo Kampusa Sonce v Kopru. V starem mestnem jedru Kopra se je
pričelo s prenovo dveh pomembnih zgodovinskih objektov v središču Kopra, ki sodijo pod spomeniško
varstvo (Servitski samostan in Borilnica).
Navkljub obetavnemu začetku investicijskega programa je bila UP primorana začasno ustaviti gradnjo
objektov v Izoli (objekt Študentski domovi) in druge postopke zaradi ustavitve investicijskih naložb na
ravni države, ki so posledica trenutne finančno-gospodarske krize. To je bistveno vplivalo na
realizacijo dveh ključnih meril, in sicer povečanje uporabne površine članic za izvajanje pedagoške in
raziskovalne dejavnosti in nastanitvenih kapacitet za sprejemanje vpisanih študentov in mednarodnih
študentov ter visokošolskih učiteljev na izmenjavi. UP je sicer nekoliko povečala število nastanitvenih
kapacitet študentov z nakupom motela Port, vendar UP ŠD v ponudbi ležišč glede na število prošenj
za nastanitev še vedno ne dosega primerljivega standarda s preostalima dvema javnima univerzama.
Prav tako so izostala potrebna sredstva za zagotovitev ustreznega delovanja Univerzitetne knjižnice in
novoustanovljene Fakultete za grajeno okolje.
Delovni pogoji in zaposlitve
V obdobju 2009-2013 izboljšanje delovnih pogojev (prostori za izvajanje študijske, raziskovalne in
administrativne dejavnosti; ustrezna informacijska podpora, organizacija dela na oddelkih, enotah in
strokovnih službah) ni sledilo trendu rasti števila zaposlenih.
Vzpostavitev ustrezne informacijske podpore je bila izvedena le delno, zaradi česar sedanja rešitev ne
zagotavlja ustreznega izvajanja delovnih procesov in ne prispeva k racionalizaciji dela.
Problem predstavlja tudi sedanja notranja organizacijska ureditev univerze. Reorganizacija dela
strokovnih služb je bila zastavljena, a še ni izpeljana. Organizacijske enote univerze (Center za razvoj
in prenos znanja, Svet zaupnikov, Center za mednarodno sodelovanje, Podiplomska šola, itd.), ki so
bile ustanovljene s ciljem zagotavljanja podpore pri organizaciji skupnih nalog, ki so strateškega
pomena za UP (sodelovanje z gospodarstvom na področju izobraževanja in raziskovanja, integracija
študija in raziskovanja v mednarodni prostor, itd.), prav tako še ne dosegajo cilja večje povezanosti in
integracije procesov dela.
Finančno poslovanje
V obdobju 2009-2013 je UP uspela konsolidirati finančno poslovanje univerze in vzpostaviti pozitivno
poslovanje UP. Prihodki za študijsko dejavnost so se od leta 2007 do leta 2010 povečali za 55 %,
prihodki za raziskovalno dejavnost pa za 54 %.
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V pogajanjih s pristojnim ministrstvom je UP uspela doseči dvig nominalnih sredstev na študenta v
skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov za 45 % (saj so se
sredstva po uredbi zvišala z 7.259.359,00 EUR v letu 2007 na 13.501.865,00 EUR v letu 2011).
V letih 2011 in 2012 UP beleži upad sredstev za raziskovalno dejavnost. V okviru nacionalne sheme
financiranja je to posledica restriktivnih ukrepov Vlade RS zaradi izjemnih učinkov finančne in
gospodarske krize v Sloveniji (manj objavljenih razpisov). UP se sooča tudi z nižanjem obsega
sredstev za študijsko dejavnost, ki je na več članicah dosegla spodnjo mejo. Na področju doseganja
materialnih standardov ostaja izhodiščno stanje pred in po razvojnem obdobju 2009-2013 v veliki meri
nespremenjeno in to zlasti na področju tistih investicij, ki bi univerzi prinesle dodatne prostorske
kapacitete in boljše delovne pogoje.

Dolgoročni cilj

VZPOSTAVITI
UNIVERZE

UČINKOVIT

MODEL

ASIMETRIČNO

INTEGRIRANE

UP je precej heterogena ustanova, ki jo sestavljajo raznolike članice. Asimetrična integriranost v tem
pogledu predstavlja združitev dveh prežemajočih tipov avtonomije, in sicer avtonomije upravljanja in
akademske avtonomije. Glede na opredeljena merila za spremljanje cilja je razvidno, da le-ta
opredeljujejo akademsko avtonomijo in povezovanje različnosti na horizontalni ravni, in sicer prek
skupnih interdisciplinarnih programov in raziskovalnih projektov med članicami, zagotavljanja kritične
mase kadra in študentov (notranja izbirnost), krepitve in razvoja novih interdisciplinarnih jeder univerze
in skupne uporabe razpoložljivih prostorskih kapacitet.
V obdobju 2009-2013 je univerza oblikovala dva interdisciplinarna študijska programa, ki ju izvaja več
članic UP. Merilo en interdisciplinaren program letno s tem ni bil dosežen. Glede na število vseh
akreditiranih študijskih programov na UP (87) predstavlja interdisciplinarna ponudba študija 2,3 %
celotne študijske ponudbe. Število raziskovalno-razvojnih programov, v katerih sodelujeta vsaj dve
članici UP, je zadovoljivo, medtem ko izbirnost znotraj UP ni uspešna, izvajanje KT med članicami pa
ostaja nizko in ne dosega opredeljenega trenda.

Dolgoročni cilj

POSTATI PREPOZNAVEN DEJAVNIK RAZVOJA LOKALNEGA OKOLJA

UP spremlja zaposljivost svojih diplomantov. Iz analize zaposlenosti in zaposljivosti za leto 2012
izhaja, da je stopnja zaposlenosti diplomantov aktivnih na trgu dela cca. 85% in je precej visoka.
Univerza je ustanovila Štipendijski sklad UP za štipendiranje najboljših študentov UP. Od leta 2008 do
danes je UP podelila skupaj 142 štipendij najbolj perspektivnim študentom. Vzpostavitev štipendijska
politike univerze predstavlja uspeh, vendar jo je potrebno nadgraditi v smeri štipendiranja tujih
študentov.

Dolgoročni cilj

POSTATI PREPOZNAVNA UNIVERZA V SLOVENSKEM, SREDOZEMSKEM
IN ŠIRŠEM PROSTORU

UP je v nacionalnem prostoru prepoznavna univerza. Svojo vlogo si je na področju raziskovalne
dejavnosti utrdila tudi v mednarodnem prostoru (zahodni Balkan, Italija, Avstrija in nekatere druge
države EU), medtem ko študijska ponudba UP v mednarodnem okolju še ni dovolj prepoznavna.
Pozitivna prepoznavnost UP je največja na območju, ki povezuje Italijo, Hrvaško in Slovenijo, ter na
Zahodnem Balkanu, v širšem mednarodnem prostoru pa UP še ni dovolj prepoznavna.

