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Poročilo EUA je rezultat zunanje evelavacije UP, ki je potekala v letu 2010. Skupina evalvatorjev EUA
je v poročilu univerzi predlagala naslednja priporočila:
1. UP naj nadaljuje s centralizacijo, racionalizacijo in širitvijo podpornih storitev za fakultete,
zaposlene in študente.
2. UP naj poveča lastno prepoznavnost (Brand Image) v Slovenji in mednarodnem okolju. Članice
UP in zaposleni morajo univerzo predstavljati kot eno pravno osebo. S tem namenom je potrebno
urediti celostno grafično podobo univerze.
3. Boljše upravljanje s človeškimi viri in materialnimi pogoji z namenom doseganja strateških ciljev in
pospeševanje integracije.
4. Oblikovanje smernic za medfakultetno uporabo prostorov in človeških virov.
5. Pri strateškem in operativnem načrtovanju naj UP upošteva napredek nacionalnih reform visokega
šolstva. Ne glede na to pa mora UP nadaljevati z vpeljevanjem notranjih reform delovanja.
6. Vzpostavitev benchmarkinga s tremi do štirimi sorodnimi evropskimi univerzami/visokošolskimi
zavodi (vzhodne, osrednje in zahodne Evrope).
7. Nadaljevanje razvoja ustreznega sistema analiziranja relevantnih podatkov in informacij za
učinkovito sprejemanje vodstvenih odločitev.
8. Večji poudarek na pedagoškem usposabljanju in podpori akademskemu osebju.
9. Poenotenje sistema zbiranja povratnih informacij o študiju s strani študentov.
10. Na osnovi določitve raziskovalnih kompetenc mora UP oceniti svoja prizadevanja na
raziskovalnem področju, in sicer:
- možna prioritetna raziskovalna področja in sprejem odločitve o omejitvi njihovega števila (3-6),
- prednosti morebitne združitve obstoječih raziskovalnih centrov/inštitutov in skupin v enotno
strukturo, z namenom večje optimizacije in učinkovitosti dela.
- preučiti vlogi prorektorja za znanstveno-raziskovalno delo in direktorja enotnega
raziskovalnega centra v smeri uskladitve delovnih pristojnosti.
- spodbujanje vključevanja večjega števila akademskega osebja v znanstveno-raziskovalno
delo, vključno z oblikovanjem transparentnih kriterijev.
- zagotoviti najustreznejšo strukturo doktorskega študija.
- nadgradnja Sklada UP za raziskovalno odličnost in drugih pobud za spodbujanje in
nagrajevanje izjemnih raziskovalnih dosežkov.
11. Ker je ukrep zmanjševanja števila ponujenih izbirnih predmetov na UP FHŠ povzročil bistveno
okrnjenost izbire izbirnih predmetov, je potrebno izpeljati celovit pregled posledic sprejetih ukrepov
na študijski proces.
12. Povečanje števila mednarodnih izmenjav študentov in spodbujanje študentov UP k mobilnosti. Za
študente na izmenjavi na UP naj univerza:
- poveča ponudbo predmetov, ki se izvajajo v angleškem ali drugem tujem jeziku;
- zagotovi intenzivne tečaje slovenskega jezika in kulture;
- uredi nastanitvene možnosti;
- ponudi program družbenih in kulturnih aktivnosti za spodbujanje vključenosti in sodelovanja
med slovenskimi in tujimi študenti;
- si prizadeva (v sodelovanju z drugimi univerzami ali samostojno) za odpravo zakonskih
omejitev glede izvajanja študijskih programov v tujem jeziku in zaposlovanja tujcev.
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EVALVACIJA UNIVERZE S STRANI NACIONALNE AGENCIJE RS ZA
KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU
Skupina strokovnjakov za presojo vloge za podaljšanje akreditacije UP je na podlagi obiska (4 - 6.
december 2012) in pripravljenega gradiva izdala poročilo, v katerem so po področjih presoje iz Meril
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov izpostavljene
naslednje ključne priložnosti za izboljšave:
1. VPETOST V OKOLJE
- Proaktivna vloga vodstva UP in Senata UP pri spremljanju uresničevanja in prilagajanja
strategije.
- Razmislek o drugih možnih študijih, ki bi bili pomembni za okolje in atraktivni za študente, in
hkratni razmislek o možnosti opustitve posameznih študijev.
- Aktivnejša povezava z ustreznimi srednjimi šolami (pridobivanje potencialnih študentov).
- Okrepiti povezovanje z deležniki v gospodarskem in javnem sektorju (tudi pri posodabljanju
študijskih programov).
2. DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
- Izdelati nov efektiven strateški načrt.
- Osredotočenost UP na tri ali štiri osrednja področja dejavnosti izobraževanja in raziskovanja
glede na potrebe trga in ključnih kompetenc UP (niche strategy).
- Centralizacija vseh strokovnih storitev; postopno vključevanje raziskovalnih dejavnosti skupaj
z viri v posamezne fakultete.
- Krepitev internacionalizacije izobraževanja, raziskovanja in upravljanja na UP.
3. KADRI
- Širitev habilitacijskih področij s ciljem enakomerne in polne obremenitve visokošolskih
učiteljev in sodelavcev.
- Negativen trend razmerja števila študentov na visokošolskega učitelja.
- Realizacija anketiranja zaposlenih o zadovoljstvu na delovnem mestu na vseh članicah.
- Povečanje števila zaposlenih za poln delovni čas in zmanjšanje števila zaposlenih za krajši
delovni čas ter zmanjšanje obsega dopolnilnega dela.
- Pregled nad realizacijo pedagoških obveznosti učiteljev (nadomeščanje, spreminjanje
urnikov).
4. ŠTUDENTI
- Enotno urediti prisotnost in glasovalne pravice študentov UP v Akademskih zborih; glasovalna
pravica študentov v Komisiji za izvolitve v nazive.
- Izboljšati splošno obveščenost študentov in prepoznavnost študentskega delovanja na UP, ŠS
UP in članicah ter zagotoviti neokrnjen pretok informacij.
- Izboljšanje študentske ankete in njene izvedbe.
- Poskrbeti za to, da bo prostorska stiska pri izvedbi predavanj in nastanitvi čim manjša.
5. MATERIALNI POGOJI (PROSTORI, OPREMA, KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA DEJAVNOST IN
FINANCIRANJE)
- Boljša urejenost urnikov za študente (različne lokacije, vmesni čas).
- Bolje urediti odpiralne čase knjižnic na članicah, povečati število sedežev v čitalnicah,
ustrezna dostopnost do knjižničnih gradiv.
- Povečati kapaciteto Študentskih domov.
- Sprejeti odločitev o nadaljnji gradnji kampusov Livada in Sonce.
6. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI, INOVATIVNOSTI IN RAZVOJNE NARAVNANOSTI
- Dosledno opravljanje evalvacije učnega kadra in študijskih programov ter smiselna uporaba
vseh povratnih informacij
- Skrbna analiza zbranih podatkov kot osnova za ustrezne napovedi.
- Benchmarking – primerjava UP s sorodnimi univerzami.
- Spodbujati inovativnost in podjetništvo, predvsem v smeri ustanovitev SME (srednjih in
majhnih podjetij).
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Postopna selitev raziskav z inštitutov na fakultete (smiselno povezovanje raziskovanja in
izobraževanja).
Smiselno upoštevanje priporočil iz poročila zunanje institucionalne evalvacije EUA IEP iz leta
2010 in morebitna odločitev za "follow-up" evalvacijo.

