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Program Univerze na Primorskem (UP) na področju raziskovalnega in razvojnega dela za
obdobje 2009-2013 so na podlagi programov članic UP pripravili prof. dr. Rado Pišot,
prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost; Martina Hočevar in Nena Bibica,
Sektor za znanstveno-raziskovalno, mednarodno, meduniverzitetno in umetniško dejavnost UP.

Programe posameznih članic UP na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
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 UP Fakulteta za humanistične študije Koper: izr. prof. dr. Darko Darovec, izr. prof. dr.
Mateja Sedmak, doc. dr. Irena Lazar, doc. dr. Peter Sekloča, dr. Simona Bergoč, dr. Barbara
Zorman, Nataša Mahne.
 UP Fakulteta za management Koper: izr. prof. dr. Janez Šušteršič in Marijana Pregarac.
 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: prof. dr. Dragan
Marušič, Manca Drobne, Lara Gorela, Klavdija Kutnar in sodelavci UP PINT.
 UP Pedagoška fakulteta Koper: izr. prof. dr. Mara Cotič, Milena Piciga in Orijana
Gregorič.
 UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica: doc. dr. Gorazd Sedmak, doc.dr.
Igor Jurinčič, Klara Dodič Pegan, Ana Allegra in Katarina Mušič.
 UP Visoka šola za zdravstvo Izola: doc. dr. Nadja Plazar, doc. dr. Maja Čemažar, prof. dr.
Darja Barlič Maganja, prof. dr. Andrej Cör, dr. Tamara Poklar Vatovec, mag. Irena Trobec,
Nela Rajčić in Andreja Semolič.
 UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper: doc. dr. Ernest Ženko, izr. prof. dr.
Aleksander Panjek, Peter Čerče, dr. Boštjan Bugarič, predstojniki organizacijskih enot - prof.
ddr. Mitja Guštin, prof. dr. Boris Kryštufek, izr. prof. dr. Mateja Sedmak, izr. prof. dr. Egon
Pelikan, doc. dr. Dunja Bandelj Mavsar, prof. dr. Goran Filipi, Aleš Lipnik, prof. dr. Rado
Pišot, Vida Rožac Darovec in strokovne službe UP ZRS.
 UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper: prof. dr. Andrej Brodnik,
Manca Drobne, Lara Gorela, Katjuša Gorela, doc. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dragan
Marušič, Matic Meglič, Tine Mezgec, prof. dr. Tomaž Pisanski in Jure Pražnikar.
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1.

VSEBINSKI DEL

1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO UP IN ČLANIC UP NA PEDAGOŠKEM,
RAZISKOVALNO-RAZVOJNEM IN INOVACIJSKEM PODROČJU
Vizija Univerze na Primorskem (UP) je postati referenčna ustanova v ustvarjanju in prenosu
znanja z namenom enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in
družbene sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta.
Dejavnost UP je usmerjena v realizacijo članstva v mreži odličnosti univerz v okviru skupnega
Evropskega visokošolskega prostora (EHEA), s kakovostno ponudbo študijskih programov,
usmerjenih v sredozemski prostor, z aktivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo in
raziskovalcev v študijski proces ter z mednarodno primerljivimi dosežki izobraževanja in
raziskovanja.
Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova predstavlja UP enega izmed ključnih gibal razvoja
evro-sredozemske regije. V konkretnih projektih sodelovanja z gospodarstvom ter domačim in
mednarodnim akademskim in raziskovalnim prostorom bo vloga UP usmerjena predvsem v
oblikovanje propulzivnih ukrepov s ciljem vzpostavitve skupne povezovalne politike razvoja z
ožjim in širšim okoljem. Predstavljala bo forum, na katerem bodo v medkulturnem dialogu
pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude
iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju.
Ključni cilj nove srednjeročne razvojne strategije UP za naslednje petletno obdobje (2009-2013)
je uvrstitev med 1000 najboljših univerz na šanghajski lestvici.
Osnovo vsake zdrave univerze tvorijo: študijska dejavnost, znanstveno-raziskovalna
dejavnost in povezovanje z okoljem.
UP je v zasnovo svojega delovanja vtkala sestavine prenove visokega šolstva po smernicah
Bolonjskega procesa. V študijske programe, ki so nastali na novo, je vgradila posamezne
strukturne novosti, kot so na primer: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje
učinkov študija po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System) in raziskovalne
podlage študijskih programov. Prenova študija pa ni le v oblikah dela. Oblikovanje nove
akademske institucionalne kulture je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in državo, in
sicer pri načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in
vrednotenja študijskih učinkov, v partnerstvu med študenti in profesorji ter pri razvijanju
pripadnosti instituciji, ki jo sestavljajo vsi udeleženci študijskega procesa.
Strategija razvijanja UP kot študijsko-raziskovalno usmerjenega univerzitetnega središča
vključuje usklajevanje raziskovalnega dela, spodbujanje in povečevanje prepletanja pedagoške in
raziskovalne sfere ter vključevanje v evropske in druge mednarodne raziskovalne programe in
projekte.
Vse članice UP bodo v študijsko leto 2009/10 vstopile s prenovljenimi in novimi bolonjskimi
programi na vseh treh stopnjah študija. Z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št.
119/06, 64/08) je določeno, da se proces uvajanja bolonjskih študijskih programov zaključi
najpozneje v študijskem letu 2009/10. Na Univerzi na Primorskem je bilo vključno z letom 2008
na Svetu RS za visoko šolstvo potrjenih 45 bolonjskih programov.
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Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družboslovja, humanistike,
poslovnih ved in ekonomije, turizma, zdravstva, edukacijskih ved, matematike, računalništva in
informatike ter naravoslovja in informacijskih tehnologij je sodobna in v svojem bistvu
inovatorska. Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z oblikami študija, ki v
posameznih stopnjah v projekte gospodarstva vključujejo učitelje, raziskovalce in študente. Ta
oblika kooperativnega delovanja pomeni za univerzo tudi prevzemanje odgovornosti za učinke
študija v slovenskem gospodarstvu in družbenem okolju, posledično pa tudi za prepoznavnost in
preverjanje v mednarodnem prostoru. To bo tudi v bodoče glavni motiv za razvoj novih
študijskih programov na UP. Ponudba novih študijskih programov in raziskav na področjih
naravoslovnih in tehničnih ved je nastala na podlagi izraženih potreb gospodarstva primorske
regije ter raziskav v programih in projektih UP. Pri zagotavljanju usposobljenih kadrov za
potrebe primorskega gospodarstva bosta odigrala pomembno vlogo tudi izvajanje razvojnih
projektov in oblikovanje spin-off podjetij za specifične potrebe gospodarstva v okviru
Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske.
Raziskovanje naj bo temelj kakovostnega pedagoškega dela
S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi
raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju
je univerza v svoje delovanje vgradila zasnovo evropskih strategij s področja znanosti in
visokega šolstva. Ob tem nastaja akademska zavest tako učiteljev kot raziskovalcev, ki s svojim
vzorom spodbujajo nastajanje nove institucionalne kulture ter zagotavljajo kakovostno
izobraževanje in raziskovanje.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje raziskovalcev in raziskav v
študijski proces ter mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov bodo
udejanjili prizadevanja UP, da postane raziskovalna univerza. V skladu s politiko skupnega
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in EHEA se UP vključuje v nacionalno univerzitetno
mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav. Poleg uspešnega
vključevanja v skupne študijske programe pa je za univerzo v kulturnostičnem prostoru enako
pomemben cilj uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebujemo
zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega
znanja in tehnologij, ter ustrezne in razvidne postopke vrednotenja kakovosti izobraževalnega,
raziskovalno-razvojnega in umetniškega dela.
Delovanje UP na področju znanstvenega-raziskovanja usmerjajo naslednji dokumenti: Resolucija
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010, Nacionalni
raziskovalni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski
regiji.
Samostojno ali v partnerstvu izvaja UP 13 raziskovalnih programov. Tako se v letu 2009
nadaljuje izvajanje 7 obstoječih raziskovalnih programov, pridobljenih pa je še 6 novih.
Matični raziskovalni programi so:
• Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)
• Biodiverziteta (UP ZRS)
• Sredozemlje in Slovenija (UP ZRS)
• Območje kulturnega stika v integracijskih procesih (UP ZRS)
• Kineziologija za kakovost življenja (UP ZRS)
• Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (UP PINT)
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Raziskovalni programi v sodelovanju so:
• Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (UP VŠZI)
• Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP VŠZI)
• Raziskovanje učenja in poučevanja v družbi znanja (UP PEF)
• Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki,
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in
družboslovju (UP PINT)
• Metrologija in biometrični sistemi (UP PINT)
• Management izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj (UP FM)
• Jeziki in kulture Azije in Afrike (UP PEF)
UP načrtuje zagon spletnega portala, s pomočjo katerega bi svoje ideje in predloge izmenjevali
raziskovalci, podjetniki in civilna družba. Projekt se dobro vključuje v načrte univerze, saj naj bi
spletni portal postopoma prerasel v univerzitetno Mrežo odličnosti, v spletni portal oziroma
mrežo, ki bo med seboj povezovala najboljše raziskovalce in neposredne uporabnike znanja iz
gospodarstva in širše družbe. Uspešno delovanje Mreže odličnosti bo tako predstavljalo
neposredni prispevek projekta k socializaciji znanstveno-raziskovalnega dela na UP. Prehod
znanja v gospodarstvo pospešuje tudi Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za
prenos znanj in raziskovalnih organizacij na Univerzi na Primorskem, ki ureja pravice in
obveznosti UP in njenih delavcev v zvezi z novimi znanji, ustvarjenimi na univerzi. Namen
pravilnika je tudi vzpodbuditev in pospešitev ustanavljanja na znanju temelječih dinamičnih
podjetij. Podjetja za prenos znanja se lahko ustanovijo kot spin-off ali kot start-up podjetja.
V novi finančni perspektivi, ki zajema obdobje 2007-2013, bodo univerza in njene članice
nadaljevale izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo med drugim
financirani v okviru naslednjih programov: 7. OKVIRNI PROGRAM, PROGRAM
ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013, IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA
2007-2013, IPA JADRANSKA ČEZMEJNO SODELOVANJE 2007-2013, idr.
Od leta 2004 do danes je bilo s pomočjo programov Evropske unije izvedenih prek 50
raziskovalnih projektov.
Študijsko-raziskovalni proces v povezavi z okoljem
Znanstvena skupnost v okviru svojega primarnega poslanstva “proizvajanja znanja” ne ustvarja
neposrednega dohodka, zato za njeno osnovno financiranje skrbi država. Poleg državne spodbude
pa je pomembna tudi podpora neposrednega okolja, v katerem znanstvena skupnost deluje.
S tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanja, ki ga ponuja, in z neposrednimi koristniki
njenih kompetenc se UP integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega
temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Znanje za trg, ki ga neposredno ponuja
gospodarstvu, podjetjem, javnim zavodom in drugim neposrednim koristnikom znanja, je
kakovostna nadgradnja temeljnega raziskovanja in osnova učinkovitejšega izkoristka splošnega
intelektualnega potenciala družbe in primerjalnih prednosti prostora, v katerem deluje.
UP se je znala prilagoditi in se dejavno vključiti v okolje, ki postaja vse bolj odprto za
eksperimentiranje in inovacije. S svojimi aktivnostmi neprestano išče nove spodbude za
sodelovanje in delovanje v podjetniških procesih in širi kulturo o zamislih, ki iščejo trg in
spodbude trajnostnega razvoja.
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Da bi izkoristili široko paleto možnosti, oblik in načinov intenzivne prisotnosti univerze in
njenega umeščanja v okolje, kjer deluje, ter partnersko povezovanje z vsemi uporabniki znanja,
je UP ustanovila posamezna jedra in strukture. Glede na to, da so podobne prakse že prisotne v
sodobnem mednarodnem univerzitetnem prostoru, ne moremo biti v vseh primerih inovativni,
vsekakor pa si želimo biti učinkoviti.
UP je zato ustanovila Center za razvoj in prenos znanja UP, ki transparentno in racionalno
usmerja in koordinira aktivno vlogo vseh partnerjev. Učinkovitost in doseganje konkretnih
rezultatov partnerskega povezovanja je največkrat odvisna od kakovosti komunikacije med
potencialnimi sodelavci. Prav to pomembno nalogo smo želeli udejanjati s ponujenim naborom
oziroma pregledom raziskovalnih kompetenc in opreme članic UP.
Vodilo našega dela je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. V
zadnjem letu je bil med drugim ustanovljen Štipendijski sklad UP, ki temelji na nagrajevanju in
spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem. Namen sklada je ponuditi
delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše
zaposlitve v tej organizaciji. Ob štipendijskem skladu smo soustanovili Karierni center UP,
preoblikovali Univerzitetni inkubator v Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
(UIP) in oblikovali ekspertni skupini Sveta zaupnikov UP za področje izobraževanja in
raziskovanja. Tovrstne novosti bodo naša zaveza tudi v prihodnje.
Pomemben način povezovanja UP z gospodarstvom so regionalni ciljni raziskovalni projekti.
V skladu s programom razvoja UP na področju raziskovalnega in razvojnega dela se
dogovarjamo za poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom v obliki konkretnih raziskovalnih
projektov, na področjih kot so na primer logistika in transport, turizem, bančništvo in druge
finančne storitve, sodobne tehnologije in procesni management, sredozemska biodiverziteta in
biotehnologija, urbane študije, okolje in prostor, trajnostni razvoj, človeški viri in inovativnost ter
multikulturnost. Izbor projektov bo potekal v dveh fazah, in sicer želimo v prvem delu pridobiti
nabor raziskovalnih idej in kompetenc članic UP, ki jih bomo ponudili potencialnim financerjem
v okviru njihovega interesa, v drugi fazi pa bomo na osnovi nabora projektnih idej, zanimivih za
financerje, pripravili interni razpis za članice univerze.
Na UP si na osnovi vseh pobud in produktov, ki smo jih oblikovali v smeri povezovanja z
uporabniki naših kompetenc in jih tudi uspeli vzpostaviti, obetamo še kakovostnejše sodelovanje
ter konkretne prednosti in rezultate, ki bodo še utrdili vlogo univerze, regije in Slovenije v
mednarodnem prostoru.

V nadaljevanju sta predstavljeni vizija in poslanstvo članic UP.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
UP FHŠ bo prispevala k prepoznavnosti Slovenije in bogatila njeno raziskovalno ter akademsko
sfero tako, da bo postala referenčna točka za medkulturne študije na stiku severnojadranskega
dela Sredozemlja in Srednje Evrope. Pri tem bo črpala predvsem iz neposrednega okolja, ki je
kot mejno oziroma kontaktno območje zgodovinsko in prostorsko pogojeno s kulturno
raznolikostjo in pluralizmom, obenem pa bo kulturne stike in heterogenosti preučevala tudi v
širšem, svetovnem merilu. V tem okviru bo iskala modele tvorne hibridnosti in dialoga, na
podlagi katerih bo mogoče razmišljati o optimalni interakciji humanističnih, družboslovnih in
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naravoslovnih ved ter gospodarstva z namenom razvoja strategij, ki bodo omogočile skladen
razvoj družbe.
Znanstveno–raziskovalno poslanstvo UP FHŠ je interdisciplinarno oziroma transdisciplinarno
usmerjeno v medkulturne študije, in sicer prvenstveno preko kakovostne raziskovalne dejavnosti,
ki bo služila kot eden od temeljev za zagotavljanje odličnosti izobraževalne dejavnosti UP FHŠ.
Fakulteta ima organizirano znanstveno–raziskovalno dejavnost v okviru Inštituta za medkulturne
študije (IMŠ), vendar bo, tako kot že v preteklosti, tudi tvorno sodelovala z UP Znanstvenoraziskovalnim središčem Koper (UP ZRS), preko Inštituta pa bo še dodatno krepila svoje
specifično interdisciplinarno raziskovanje.
IMŠ, kot osrednja raziskovalna skupina UP FHŠ, izpolnjuje svoje poslanstvo v dveh
dopolnjujočih se smereh. Na polju raziskovalne dejavnosti pokriva sodobne medkulturne
fenomene in jih vključuje v akademsko misel slovenskega, evropskega in svetovnega prostora, s
tem pa posega v integracijo znanstvenih spoznanj in raziskovalnih rezultatov v pedagoški proces
ter v javno življenje širše regije in z njo povezanih ekonomskih, političnih in kulturnih tokov. Z
namenom uresničevanja svojega poslanstva se bo IMŠ tudi v prihodnje povezoval z
najuglednejšimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami v Evropi in v svetu. Dosedanje
raziskave UP ZRS in UP FHŠ, ki so ponudile svojstvene vpoglede v dogajanja obmejnih
kontaktnih prostorov, jezikovnih in kulturnih stikov, modele obravnave za Sredozemlje tipičnega
videnja preteklosti in sedanjosti, predstavljajo osnovo, na kateri UP FHŠ gradi partnerstvo v
mednarodnih evropskih raziskavah.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
UP FM je visokošolski zavod, v okviru katerega se raziskuje, izobražuje in svetuje na področju
družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske,
poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov UP FM razvija dodiplomske in podiplomske
študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh
programov UP FM upošteva koncept vseživljenjskega učenja.
V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju UP
FM izobražuje strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim
managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.
UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom
na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru Srednje in
Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Sodobne tehnologije v naravoslovju predstavljajo na začetku tretjega tisočletja poseben izziv, saj
morajo izpolniti interese hitrega razvoja družbe, kakor tudi skrb za kakovostno ohranjanje
naravnega in družbenega ravnovesja. K temu bo UP FAMNIT v prihodnjih letih (2009-2013) z
razvojem kakovostnega oblikovanja in izvajanja naravoslovnih študijskih programov tudi
stremela. V tem matematična znanja, področje informacijske tehnologije in druga naravoslovna
znanja, predstavljajo ključ do odgovora pri vprašanjih modeliranja družbeno ekonomskih
procesov, njihove logike in zakonitosti racionalnega razmišljanja. Ker bodo glavni izzivi znanosti
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v naslednjem desetletju na področju integriranja različnih znanstvenih področij, si UP FAMNIT
prizadeva razvijati in izvajati, poleg mono tudi interdisciplinarne in mednarodne študijske
programe na področju naravoslovja. Prav tako bo fakulteta prijavljala, razvijala in vzpodbujala
raziskovalno-razvojne projekte in programe ter stremela k odličnosti le-teh, tudi za potrebe
gospodarstva, in težila k prenosu najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso in
okolje. Veliko pozornost bo namenjala tudi varovanju narave in okolja.
Fakulteta pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti tesno sodeluje z UP Primorskim
inštitutom za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT), katerega poslanstvo je delovanje
na področjih naravoslovja, tehnike in medicine.
Študijski programi na UP FAMNIT bodo s svojo komplementarnostjo zapolnili "tržno nišo" v
Sloveniji in lokalnemu, regionalnemu in nacionalnemu gospodarstvu dali kvalitetno izobražene
kadre za potrebe v transportu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu in računalniških podjetjih,
Sloveniji pa tudi manjkajoče strokovnjake za sodobno ekonomijo ter druga področja, kjer je
potrebno znanje s širšega področja naravoslovnih znanosti in interdisciplinarnega znanja, ki ga
ponuja fakulteta.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
UP PEF poudarja kakovostno usposobljenost svojih diplomantov na vseh treh stopnjah študija.
Ta temelji na prenosu sodobnih teoretičnih spoznanj in odličnih praks v študijski proces ob
upoštevanju tehnološkega razvoja in družbenih potreb ter na razvijanju sodelovalnih
medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi udeleženci v procesu izvajanja
pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Poslanstvo UP PEF je torej usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih
pedagoških delavcev za delo tako v vrtcu, šoli kot v vseh drugih ustanovah, kjer se poučuje, uči
in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in izpopolnjevanje spretnosti in zmožnosti,
ključnih za učinkovitost in avtonomnost izobraževalca, pri čemer uporablja najsodobnejše v
svetu uveljavljene metode in metode, ki so plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize
prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega dela na pedagoškem in andragoškem
področju.
Enak pomen kot pedagoškemu procesu pripisuje UP PEF razvoju lastne znanstveno-raziskovalne
dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, saj je ta pogoj za učinkovito posodabljanje
modelov učenja in poučevanja, izobraževanje samozavestnega in strokovno trdnega
vzgojitelja/učitelja (izobraževalca) in angažirano vpetost v širši slovenski izobraževalni prostor.
UP PEF se vključuje v domače in mednarodne raziskovalne projekte in tako ustvarja sodelovalni
prostor za odprto izmenjavo najboljših znanstvenih dosežkov in njihov prenos v pedagoško
prakso.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
UP FTŠ Turistica bo postala vodilna izobraževalna in znanstveno raziskovalna institucija na
področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v Sloveniji in v širši regiji, s prepoznano
visoko kakovostjo pedagoškega dela, sodobnimi študijskimi programi, razvito znanstveno,
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razvojno raziskovalno in svetovalno dejavnostjo, razvito mrežo partnerskih organizacij v
gospodarskem in javnem sektorju.
S svojo izobraževalno, znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno dejavnostjo na področju
turizma bo UP FTŠ Turistica pomembno prispevala k razvoju kakovostnih kadrov, k razvoju na
znanju temelječe družbe ter k zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti na globalnem trgu.
Temeljni dolgoročni cilj UP FTŠ Turistice je postati vodilna izobraževalna, znanstveno
raziskovalna in razvojno svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in v širši regiji.
Poslanstvo UP FTŠ Turistice:
• razvijati in zagotavljati kakovostno, mednarodno primerljivo izobraževanje in usposabljanje
na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;
• omogočati znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno delo visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, raziskovalcev in študentov ter prenašati zanje v turistično gospodarstvo in med
druge uporabnike na vseh ravneh.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Poslanstvo in vizija bodoče Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, v katero se bo
preoblikovala UP VŠZI, je doseči odličnost v ustvarjanju in prenosu znanja in tako biti akter v
ustvarjanju enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene
sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta.
Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova bo predstavljala forum, na katerem se bodo v
medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in
gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem
področju. V konkretnih projektih sodelovanja z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter
domačim in mednarodnim akademskim in raziskovalnim prostorom bo, kot del Univerze na
Primorskem, ključni steber razvoja lokalnega in širšega okolja. Bodoča fakulteta deluje
raziskovalno na področju zdravstvene nege, dietetike, radiološke tehnologije, javnega zdravja,
biomedicine ter drugih ved povezanih z zdravjem.

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
UP ZRS bo predstavljal ključni steber znanstveno-raziskovalne dejavnosti na UP, obenem pa želi
postati mednarodno priznana referenčna znanstveno-raziskovalna ustanova na vseh področjih
svojega znanstveno-raziskovalnega dela. To dejavnost bo razvijal v konkretnih projektih
sodelovanja z domačim, kot tudi mednarodnim akademskim in znanstveno-raziskovalnim
prostorom, ter v interakciji z gospodarstvom in širšo družbo. Ob izrazito interdisciplinarnem
delovanju, ki se kaže kot preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, bodo
znanstveno-raziskovalne aktivnosti na UP ZRS usmerjene na preučevanje specifičnih tematik
Sredozemlja, zgornje jadranskega območja ter srednjeevropskega in slovenskega prostora.
Vsekakor pa se bo tudi nadalje usmerjal v preučevanje interakcije človeka in okolja, področja
vpliva specifičnih okolij na človekov organizem ter same aplikacije rezultatov v strokovno
mednarodno javnost. Te usmeritve raziskovanja UP ZRS med drugim zasleduje tudi s ciljem
ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, izboljšanja kakovosti zdravja, kakovosti
življenja in zoperstavljanja negativnim odzivom človekovega organizma na sodoben življenjski
stil. UP ZRS bo s tem še naprej bogatil akademsko in družbeno sfero tako lokalnega,
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sredozemskega kot tudi širšega (domačega in tujega) prostora, v katerega je vpet. Obenem pa se
bo trudil zagotavljati kakovost na vseh področjih delovanja ter preverljivo vrhunsko raven
znanstvene odličnosti. S tako razvitimi raziskovalnimi podlagami bo aktivno in kreativno
sodeloval tudi pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na UP.
Poslanstvo UP ZRS je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja z znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in izobraževalnim delom ter tako sprejemati odgovornost za skladen razvoj Slovenije
v regiji, Evropi in svetu.
UP ZRS izpolnjuje svoje poslanstvo v dveh smereh. Prvič, s svojimi znanstvenimi rezultati
raziskovalno pokriva področje zahodne Slovenije in še posebej prostor Istre in slovenskega
Primorja, drugič pa z usmerjanjem v integracijo znanstvenih spoznanj in rezultatov v
komparativno mrežo znanstvenih in pedagoških institucij v Evropi in svetu. Z namenom
uresničevanja svojega poslanstva se bo tudi v prihodnje povezoval z drugimi sorodnimi
institucijami, z gospodarstvom in širšo družbo tako v domačem kot tudi v širšem prostoru.
UP ZRS predstavlja osrednji raziskovalni zavod UP ter si bo tudi v prihodnje prizadeval ohraniti
takšno mesto. Poleg tega bo še naprej razvijal raziskovalne podlage za pripravo študijskih
programov na drugih članicah UP.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Naravoslovje in tehnika (science and engineering) predstavljata osnovo realnega gospodarstva,
zato je njun kakovosten razvoj strateškega pomena. Na UP naravoslovje in tehniko razvijata UP
PINT in UP FAMNIT, ki se zavedata, da mora njuno delo biti v svetovnem vrhu, ker lahko le
tako prispevata h konkurenčnejši družbi in gospodarstvu. Biti v svetovnem vrhu zahteva
interdisciplinarnost, ker so temeljna vprašanja, ki si jih in si jih bo moralo postavljati človeštvo
preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ene stroke.
UP PINT bo svojo vizijo udejanjal preko konkretnih nalog, kot so:
• zagotoviti prostore, laboratorijsko opremo, knjižnico, bivalne kapacitete za študente in
gostujoče profesorje;
• zagotoviti ustrezne kadrovske potenciale. Slovenija mora postati uvoznica visoko izobraženih
naravoslovnih in predvsem tehničnih kadrov, kot so npr. dodiplomski študenti, podiplomski
oziroma doktorski študenti, podoktorandi in uveljavljeni strokovnjaki. Zagotavljanje
človeških virov je skupna odgovornost univerze, države, gospodarstva in lokalne skupnosti;
• povečati in dodatno spodbujati razvoj naravoslovja in tehnike. Aktivnejša politika pri
financiranju študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike (višji stroški izvedbe) in
predvsem financiranje 3. stopnje, ki prinaša največji izplen na področju raziskovalno
razvojne dejavnosti ter uvajanju najsodobnejših tehnologij v realno gospodarstvo. Dodatno
financiranje zagona knjižnice;
• z možnostjo oddelčnega organiziranja s skupnimi strokovnimi službami vzpodbudi
interdisciplinirano povezovanje strok – cenejša izvedba osrednje dejavnosti (core business):
raziskovanja in poučevanja;
• univerza je nekonkurenčen delodajalec na področju naravoslovja in predvsem tehnike, zato je
potrebno najti načine povišanja dohodka za profesorje s tega področja, kot je to običajno v
tujini.

12

Veliko od naštetega se nanaša na področje naravoslovja in tehnike v vsem nacionalnem prostoru,
za UP pa je še posebej aktualno, saj sta UP PINT in UP FAMNIT še v razvoju, zaradi svoje
majhnosti pa hkrati lahko predstavljata primer uvajanja dobre prakse iz zahodnih univerz v
slovensko okolje.
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1.2.

DOLGOROČNI IN SREDNJEROČNI CILJI UP IN ČLANIC UP NA
PODROČJU RAZISKOVALNE, RAZVOJNE IN INOVACIJSKE
DEJAVNOSTI

DOLGOROČNI CILJ UP je zgraditi pomembno tretje raziskovalno in izobraževalno jedro v
strateški diagonalni hrbtenici znanja Slovenije. V specifiki prostora, ki ga označuje naravna
odprtost, medkulturnost in večjezičnost ter dinamičen mediteranski življenjski navdih je cilj UP
postati mednarodno priznana in referenčna znanstveno-raziskovalna in izobraževalna institucija.
Osnovna konstrukcija izgradnje odličnosti in mednarodne vpetosti UP temelji na sodobnih
pristopih k raziskovalnem študiju, povezovanju znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega
dela, interaktivnem partnerstvu s študenti in uporabniki znanj ter bogati mednarodni dejavnosti,
odprtosti ter izmenjavi znanj in izkušenj.

SREDNJEROČNI CILJI UP so razdelani v Srednjeročni razvojni strategiji UP 2009-2013,
kjer je identificiranih 7 razvojnih ciljev UP, med katerimi so za področje raziskovanja pomembni
zlasti naslednji:
Cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Univerza na Primorskem si bo prizadevala za razvoj raziskovalne podstati, ki ji bo omogočal
oblikovanje centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem namenom bo
spodbujala zaposlene k raziskovalnemu delu in objavljanju mednarodno primerljivih rezultatov
svojega dela.
Cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Vpetost Univerze na Primorskem v geografsko-politični prostor Sredozemlja nudi temelje za
razvoj specifične raziskovalne in pedagoške dejavnosti v sodelovanju z univerzami v tujini.
Univerza bo suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in sodelovanja pri produkciji
in distribuciji znanja, ki se vpenja v prostor Sredozemlja in JV Evrope tako v akademskem kot
širšem družbenem prostoru. V ta namen si bo prizadevala za sodelovanje na mikro ravni preko
izmenjave raziskovalcev in predavateljev z drugimi univerzami omenjenega geografskega
prostora, ter na makro ravni preko institucionalnega povezovanja.
Cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Poslanstvo Univerze na Primorskem je med drugim močno povezano tudi z vsestranskim
razvojem južnoprimorske regije. Z namenom, da bi postala prepoznavni dejavnik razvoja na tem
geografskem področju, UP teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi
regionalnimi akterji. In sicer bo s skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti oblikovala
študijske programe in s tem tudi ˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za
sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju raziskovanja.
Cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Cilj Univerze na Primorskem je postati nacionalno in mednarodno prepoznavna po kakovostnih
študijskih programih, kakovostnem delu in kadru, po mednarodni naravnanosti in po uspešnem
povezovanju raziskovalnega in izobraževalnega dela, ob tem pa želi gojiti učinkovito
komunikacijo z javnostmi ter promocijo dela in dosežkov članic ter univerze kot celote.
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Poleg naštetih srednjeročnih ciljev, ki so neposredno povezani z raziskovalnim delom UP, so
med razvojnimi cilji še:
Cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Univerza na Primorskem si prizadeva za odličnost na področju pedagoške dejavnosti. Osnovni
cilj je zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k učinkovitosti in
uspešnosti študijske poti študentov na vseh stopnjah študija.
Cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v
Mariboru
Univerza na Primorskem si prizadeva za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih
pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente UP, ki bodo primerljivi s tistimi Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru, zato deluje v smeri pridobivanja potrebnih sredstev ter gradnje
potrebnih univerzitetnih prostorov in prostorov za študente.
Cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Univerza na Primorskem bo razvijala model organiziranosti in upravljanja, ki temelji na
centralizaciji uresničevanja skupnih interesov članic, obenem pa vzpodbuja njihovo avtonomnost
pri odločitvah, ki so specifične v okviru njihovega delovanja na raziskovalnem in pedagoškem
področju.

V nadaljevanju so predstavljeni dolgoročni in srednjeročni cilji članic UP na področju
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Dolgoročni cilji:
• Inštitut za medkulturne študije (IMŠ) si bo z razvijanjem znanstvene uspešnosti in odličnosti
prizadeval postati referenčni inštitut s področja medkulturnih študij na območju regije AlpeJadran ter tako pritegniti k sodelovanju tudi tuje uveljavljene raziskovalce;
• utrjeval bo svoje mesto kot osrednja znanstveno-raziskovalna institucija UP FHŠ in skrbel za
prenos raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces;
• z odličnim znanstvenim delom si bo UP FHŠ prizadevala za uveljavitev v domačem in
mednarodnem znanstvenem prostoru, v javnem življenju pa bo spodbujala razmislek o
miroljubnem sobivanju različnih kultur;
• z namenom razširitve in večanja kakovosti svoje dejavnosti bo usposabljala mlade
raziskovalce in jih vključevala v timsko raziskovalno delo;
• zagotavljala bo kakovost in visoko raven izvedbe raziskav ter s svojo dejavnostjo tvorno
posegala na polje definiranja aktualnih raziskovalnih smernic medkulturnih študij doma in v
svetu.
Srednjeročni cilji:
• oblikovanje ustrezne kadrovske strukture, sestavljene tako iz uveljavljenih raziskovalcev kot
mladih perspektivnih sodelavcev. Eden od ciljev IMŠ je v tem smislu omogočiti pedagoškim
delavcem razvijanje in delovanje tudi na znanstvenem področju, obenem pa vključevati v
znanstveno-raziskovalno delo asistente in mlade raziskovalce;
• znanstveni razvoj vsebin obstoječih in novih študijskih programov UP FHŠ študije z vidika
medkulturnosti;
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•
•
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•
•
•
•
•
•

izvajanje interdisciplinarnih raziskav na področju medkulturnosti, v ta namen oblikovanje
ožjih raziskovalnih skupin s specifično raziskovalno problematiko: medkulturni vidiki vseh
petih celin, posebej pa še izbrana področja Amerike, Kitajske, Indije, frankofonskih področij
Evrope, Afrike in Severne Amerike, etnična in jezikovna stikanja, medetnični odnosi in
etnične, kulturne ter spolne manjšine, biotehnološke kulture, umetniške in kulturne prakse ter
forme v medkulturni razsežnosti, medkulturni dialog v preteklosti ter medkulturno
komuniciranje kot presečišče vseh naštetih topik;
opredelitev programskih izhodišč raziskovalne skupine v smislu definiranja pojmov med/več-/transkulturnosti; v ta namen izvedba simpozija in izdaja monografskega zbornika;
izdaja enciklopedije pojmov medkulturnega komuniciranja;
konkuriranje na nacionalnih razpisih za temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte
ter na mednarodnih razpisih za dodelitev raziskovalnih sredstev (7. okvirni program EU,
ERC-razpisi, Leonardo da Vinci, Grundtvig,…);
v srednjeročnem obdobju pridobiti sredstva za 4-6 projektov;
prizadevanje za pridobitev raziskovalnega programa;
prizadevanje za pridobitev infrastrukturnega programa;
mednarodno in med-institucionalno sodelovanje;
razvijanje znanstvene uspešnosti in odličnosti z objavljanjem znanstveno-raziskovalnih
dosežkov v domačih in tujih znanstvenih revijah ter monografskih publikacijah;
vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno delo IMŠ.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
Dolgoročni cilj UP FM je predvsem uresničevanje njene vizije in poslanstva. Na področju
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti to pomeni predvsem sledenje naslednjim
temeljnim usmeritvam:
• doseganje znanstvene in raziskovalne odličnosti;
• razvijanje vsebin in rezultatov raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v sodelovanju
z gospodarstvom in drugimi deležniki iz družbenega okolja glede na njihove potrebe;
• povezovanje raziskovalnega in izobraževalnega dela ter vključevanje študentov v
raziskovalno delo;
• razvijanje interdisciplinarnega pristopa;
• skrb za mednarodno odmevnost in ugled raziskovalnih dosežkov fakultete.
Srednjeročni cilji:
Veljavni srednjeročni strateški cilji UP FM, ki se v celoti ali delno nanašajo na področje
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, so:
• oblikovanje dveh programskih skupin in prijava raziskovalnih programov;
• pridobivanje nacionalnih projektov – temeljni in aplikativni projekti ter projekti ciljnega
raziskovalnega programa (CRP);
• pridobivanje bistveno več projektov za gospodarstvo;
• okrepiti sodelovanje z lokalnim gospodarstvom na izobraževalnem in raziskovalnem
področju;
• raziskovalno-razvojno sodelovanje z Mestno občino Koper;
• vključitev v 7. okvirni program EU (7. OP) in druge evropske programe;
• izvedba znanstvene konference MIC (Management International Conference) vsako leto v
drugi mediteranski državi;
• kandidiranje na razpise za javna naročila: SLO in EU;
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kandidiranje na razpise za mlade raziskovalce;
oblikovanje treh študijskih programov 3. stopnje;
znanstveno revijo Managing Global Transitions uvrstiti v bazo SSCI;
znanstveno revijo Management uvrstiti v bazo EconLit ali v drugo enakovredno bazo;
UP FM bo razvijala sistem meril za spremljanje kakovosti izobraževanja, raziskovanja in
institucionalnega delovanja;
UP FM bo naročila in izvedla mednarodno presojo kakovosti;
stalna promocija dosežkov UP FM v vseh ciljnih javnostih;
zagotoviti ustrezne prostore (v načrtu: Servitski samostan v Kopru).

UP FM doseganje srednjeročnih ciljev spremlja preko sistema kvantificiranih ciljev in
kazalnikov, ki jih je sprejel Senat UP FM.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Dolgoročni cilji:
• nadaljevanje mrežnega raziskovanja s tujimi univerzami in raziskovalci v tujini;
• uresničitev deklariranega cilja UP (2009-2013) tako, da naravoslovje in tehnika sama po sebi
(UP FAMNIT in UP PINT) dosežeta uvrstitev na Šanghajsko lestvico med 1000 najboljših
univerz;
• z nišo v vsaj še eni samostojni stroki se prebiti v svetovni vrh (informacijsko komunikacijske
tehnologije – IKT) in temu dodati eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo
(biometrija, bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija) – doseči približno 40 SCI objav letno;
• postati regionalno, nacionalno in globalno pomembno središče za nekatera področja
naravoslovja;
• se tesno partnersko povezati z gospodarstvom;
• pripraviti nove študijske programe iz naravoslovja in tehnologije;
• izvesti zunanjo evalvacijo ter se primerjati s podobnimi institucijami na zahodu.
Srednjeročni cilji:
• pridobitev ustreznih poslovnih prostorov za delovanje;
• pridobitev dodatnih oziroma novih prostorov za učinkovito izvajanje raziskovalnega dela;
• najem oziroma pridobitev prostorov za izvajanje laboratorijske dejavnosti;
• povečanje sodelovanja z lokalnim in nacionalnim gospodarstvom;
• vzpostavitev še tesnejšega sodelovanje z drugimi potencialnimi partnerji;
• objave člankov v čim kvalitetnejših znanstvenih revijah (razred A1 po ARRS metodologiji);
• spodbujanje raziskovalnega dela in prijavljanje temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih
ter razvojnih projektov in programov ter drugih projektih z gospodarstvom (v sodelovanju z
UP PINT);
• integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (v sodelovanju z UP PINT);
• povečanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov (v sodelovanju z UP PINT);
• navezovanje novih poslovnih stikov in nadaljevati uspešno sodelovanje s tujimi
raziskovalnimi institucijami;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
mednarodnem okolju;
• povečanje obsega raziskovalnega dela v okviru projektov 7. okvirnega programa EU;
• povečanje obsega raziskovalnega dela in prijavljanje na tekoče razpise;
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povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
domačem in mednarodnem okolju;
povečanje števila objavljenih znanstvenih člankov.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Dolgoročni cilji:
• nadgradnja obstoječega raziskovanja in umetniške dejavnosti v okviru Inštituta za
edukacijske, informacijske in matematične vede ter pridobitev novih programov in
raziskovalnih projektov s poudarkom na raziskovanju področja poučevanja in učenja;
• razvijanje novih raziskovalnih interesov na področju družboslovnih, humanističnih in
umetniških ved;
• vzdrževanje partnerske mreže z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in drugo zainteresirano
javnostjo;
• vzpostavitev in trajna rešitev prostorskih pogojev, ki bodo omogočili sodoben, kakovosten in
racionalen izobraževalni in raziskovalni proces ter podlage za sodoben pristop k raziskovanju
polja edukacije.
Srednjeročni cilji:
• nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih programov in projektov ter razširitev
raziskovalne dejavnosti s pridobitvijo novih raziskovalnih projektov in programov temeljnega
in aplikativnega raziskovanja;
• izvajanje novega raziskovalnega programa Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni
družb;
• izvajanje raziskovalnega projekta Kulturna zavest in izražanje (v projekt bo vključenih 750
učiteljev osnovnih in srednjih šol);
• pridobitev raziskovalnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom in drugo zainteresirano
javnostjo;
• predstavitev rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela širši javnosti (kongresi, posveti,
znanstveni sestanki in mednarodni sestanki, monografije, članki v domačih in mednarodnih
revijah);
• ustanovitev znanstvene revije Edukacija.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
Temeljni dolgoročni cilj UP FTŠ Turistice je postati vodilna izobraževalna, znanstveno
raziskovalna in razvojno svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in v širši regiji:
• postati najštevilčnejša in najkakovostnejša znanstveno raziskovalna skupina na področju
turizma v Sloveniji;
• povečati aktivnosti UP FTŠ Turistice pri pridobivanju in izvajanju temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov, ciljnih raziskovalnih ter razvojnih projektov za gospodarstvo in
druge uporabnike s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;
• razvijati znanstvene discipline in strokovna področja turizma in s turizmom povezanih
dejavnosti;
• zagotavljati uspešen prenos znanja v turistično gospodarstvo in med druge uporabnike znanja
od lokalne do nacionalne ravni.
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Srednjeročni cilji:
• okrepiti raziskovalno skupino za turizem;
• povečati delež sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS);
• vzpostaviti pogoje za ustrezno izmenjavo mnenj na znanstveni in strokovni ravni ter za
objavljanje pomembnih znanstvenih rezultatov v reviji z indeksom SA;
• nadaljevati z izdajanjem mednarodnega časopisa Academica Turistica in sprožiti postopke za
njegovo uvrstitev v ustrezno indeksirano bazo;
• povečati horizontalno in vertikalno povezovanje UP FTŠ Turistice z institucijami turističnega
raziskovanja, izobraževanja in svetovanja s področja turizma ter stroke na vseh ravneh
delovanja v domačem in mednarodnem okolju;
• uspešno izvesti ciljni raziskovalni projekt Inovativnost v turizmu;
• povečati število raziskovalnih projektov in programov in v tem okviru pridobiti vsaj 1
aplikativni in 1 temeljni raziskovalni projekt;
• organizirati znanstveno raziskovalno in razvojno delo na UP FTŠ Turistici z uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij z vzpostavitvijo modela projektnega dela;
• zagotoviti aktivno sodelovanje z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem
Primorske (UIP), UP ZRS in z drugimi institucijami v domačem in mednarodnem okolju;
• zagotoviti aktivno sodelovanje UP FTŠ Turistice v dveh turističnih grozdih v Sloveniji;
• pripraviti strokovne podlage in ustanoviti Znanstveno raziskovalni inštitut za turizem;
• povečati sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja od lokalnega do
nacionalnega nivoja s pridobitvijo vsaj enega projekta;
• povečati prenos znanja z objavo strokovnih in znanstvenih člankov ter organizacijo in
udeležbo na znanstvenih in strokovnih posvetih;
• izdati znanstvene in strokovne monografije.
UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Dolgoročni cilji:
• spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
• vzpostaviti ravnotežje med pedagoškim in raziskovalnim delom učiteljev;
• povečati število SICRIS točk in število citatov pri nekaterih raziskovalcih, tako da bodo vsi
lahko nosilci temeljnih projektov;
• zaposlovati priznane visokošolske učitelje in vrhunske strokovnjake posameznih strok;
• vključevati in spodbujati raziskovalno delo študentov;
• predstaviti raziskovalno delo in raziskovalne dosežke v bazah podatkov za iskanje partnerjev
evropskih projektov;
• raziskovalno se povezovati glede na vsebino raziskovanja z drugimi članicami UP;
• sodelovanje na projektih Evropske unije in bilateralnih projektih;
• prijava na razpise za projekte, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
(ARRS)
• pridobiti mlade raziskovalce;
• prenos znanja v strokovno delo s skupnimi raziskovalnimi projekti, mentoriranjem in drugim.
Srednjeročni cilji:
• povečati število mentorjev mladim raziskovalcem;
• izvedba pridobljenih raziskovalnih projektov in programov;
• usposabljanje mladih raziskovalcev;

19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pri prijavi novih raziskovalnih projektov čim bolj upoštevati interdisciplinarni pristop, ki ga
nudijo različna področja raziskovanja raziskovalne skupine UP VŠZI;
vključevanje v že obstoječe mednarodne raziskovalne projekte s področja zdravstvene nege
in vključevanje v prijavo bilateralnih in EU projektov;
nadaljnje uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poučevanja v
pedagoški in raziskovalni proces;
širjenje on-line dostopa preko podatkovnih zbirk do e-revij, do polnih besedil člankov;
posodabljanje spletne strani s podatki s področja raziskovanja;
vodenje bibliografije zaposlenih na UP VŠZI;
izvedba nacionalne mobilnosti študentov;
povezovanje z visokošolskimi in ostalimi institucijami pri razvijanju raziskovalnega dela
raziskovalne skupine UP VŠZI;
zaposlovanje priznanih strokovnjakov iz prakse in tako poskrbeti za prenos znanja v obe
smeri;
zaposlitev nujno potrebnega nepedagoškega osebja glede na potrebe izobraževalnega
procesa, raziskovanja in razvoja šole;
pridobitev sredstev za investicijsko vzdrževanje za medicinsko in laboratorijsko ter
računalniško in pohištveno opremo;
sodelovanje z drugimi članicami UP pri raziskovalnem delu in prijavi raziskovalnih projektov
in programov;
povezovanje z visokošolskimi in ostalimi institucijami v povezavi z delom na raziskovalnih
programih in projektih;
dograjevati prepoznavnost šole v ožjem in širšem družbenem okolju ter mednarodni
skupnosti (tiskanje zloženke v slovenskem in angleškem jeziku, prenova spletnih strani šole
in njihov prevod v angleščino, organizacija tiskovnih in promocijskih aktivnosti ipd).

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Svojo vizijo in poslanstvo bo UP ZRS v prihodnje dosegal ob doseganju dolgoročnih in
srednjeročnih ciljev, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Srednjeročni cilji se nanašajo na obdobje
2009-2013.
Dolgoročni cilji:
• UP ZRS si bo prizadeval utrditi svoje mesto kot osrednji znanstveno-raziskovalni zavod
Univerze na Primorskem in skrbel za nadaljnje uveljavljanje in razvoj v prostoru kjer deluje;
• na podlagi kvalitetnega raziskovalnega dela si bo UP ZRS prizadeval za večjo uveljavitev v
domačem in mednarodnem znanstvenem prostoru ter pridobitev ugleda in prepoznavnosti
doma in v svetu;
• uspešno nadaljevanje usposabljanja mladih raziskovalcev in uspešno vključevanje mladih
raziskovalcev v raziskovalno delo po končanem usposabljanju;
• povečanje kakovosti in visoke znanstvene izvedbe pridobljenih raziskovalnih projektov,
razvoj novih, nacionalno financiranih raziskovalnih in infrastrukturnih programov;
• izboljšanje knjižničnih storitev z dopolnjevanjem knjižničnega fonda, urejanjem knjižničnega
gradiva, knjižnično izmenjavo, dodatno ponudbo elektronskih revij in baz podatkov, z
vzpostavitvijo sistema izobraževanja uporabnikov knjižnice UP ZRS, ter z združitvijo
knjižnic UP ZRS in UP FHŠ v osrednjo humanistično knjižnico UP;
• širjenje prostorov in pridobitev nove raziskovalne opreme, vzdrževanje obstoječe opreme v
laboratorijih UP ZRS in infrastrukturnih enotah (knjižnica, Center za raziskovanje javnega
mnenja, Center za sodelovanje z gospodarstvom);
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v mednarodnem prostoru postati prepoznaven in uveljavljen oblikovalec in izvajalec storitev
za krepitev sodelovanja med znanostjo, gospodarstvom in državo;
sodelovanje pri oblikovanju študijskih programov in nastajanju novih fakultet na UP;
povezava raziskovalnega dela s potrebami družbenih akterjev iz vseh podsistemov družbe
(ekonomije, politike, civilne družbe,…);
socializacija raziskovanja ter zagotavljanje prisotnosti znanosti in tehnologije tako v
vsakodnevnem življenju v regiji kot tudi v kontekstu gospodarskega in družbenega razvoja.

Srednjeročni cilji:
• aktivna vloga pri oblikovanju podlag, znanstvenih izhodišč in koordinacije prijave na Center
odličnosti UP - Zdravje kot dejavnik kakovosti življenja - celostna obravnava zdravja s
ciljem trajnostnega razvoja;
• pridobitev koordinatorstva enega do treh projektov 7. okvirnega programa EU in partnersko
sodelovanje v več projektih istega programa;
• izgradnja Centra mediteranskih kultur v Izoli ter izgradnja in zagon prostorov Inštituta za
biodiverziteto, Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo in Inštituta za kineziološke
raziskave;
• okrepitev prizadevanja za vključevanje raziskovalcev iz raziskovalne v pedagoško sfero ter
za sodelovanje pri nastajanju novih študijskih programov na članicah UP;
• povečanje aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na podlagi povečanja
mednarodne mobilnosti raziskovalcev v okviru novo vzpostavljenih konzorcijev, bilateralnih
projektov, mednarodnih znanstvenih srečanj, z organizacijo in uspešno izvedbo mednarodnih
znanstvenih sestankov in posvetov na različnih znanstvenih področjih;
• povečanje prepoznavnosti in uveljavitev ugleda založbe Annales (znanstvena revija Annales,
Acta Histriae ter monografska znanstvena in strokovna literatura). Zagotovitev dostopnosti
obeh revij v vseh bolje založenih knjigarnah. Ustanovitev in uveljavitev znanstvene revije
Annales Kinesiologica;
• povečanje znanstvene uspešnosti in odličnosti s povečanjem objav znanstvenih izsledkov
znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev UP ZRS v domačih in tujih znanstvenih
publikacijah s poudarkom na objavah v indeksiranih revijah (SCI, SSCI, A&HCI);
• nadaljevanje uspešne integracije znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela z
uresničevanjem vertikalne mobilnosti med raziskovalci in visokošolskimi učitelji.
Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na pedagoških članicah UP;
• povečanje kakovosti in prepoznavnosti seminarjev in delavnic za mentorje, ki vodijo mlade
pri oblikovanju raziskovalnih nalog ter zagotovitev visoke kvalitete srečanj organiziranih s
strani UP ZRS;
• Evropska podjetniška mreža Koper (Entreprise Europe Network – EEN) se bo uveljavila na
geografskem območju svojega delovanja in širše s ponudbo kakovostnih storitev MSP in
drugim organizacijam;
• pospešitev in razširitev sodelovanja ter ohranitev vzpostavljenih partnerskih odnosov z
obalnimi lokalnimi skupnostmi;
• izboljšanje promocije raziskovalnega dela in rezultatov, znanstvenih izsledkov na vseh
raziskovalnih področjih v okviru dejavnosti inštitutov in infrastrukturnih enot UP ZRS;
• aktivna vloga pri razvoju in opravljanju storitev za podporo sodelovanju z gospodarstvom;
• prenova Borilnice in vzpostavitev Meduniverzitetnega centra za beneško zgodovino in
kulturno dediščino;
• vzpostavitev multimedijskega laboratorija (oprema in kader);
• oblikovanje novih raziskovalnih skupin oz. inštitutov s področja geografije, prava, filozofije,
antropologije in njim sorodnih disciplin;
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oblikovanje infrastrukturne enote na področju prostorskih analiz z informacijskimi orodji;
nadaljnja krepitev sodelovanja z gospodarstvom in komercializacije znanj z vzpostavljanjem
novih storitev v okviru Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS;
izvajanje kar največ tržnih dejavnosti UP ZRS, ki so vpisane v prilogi Statuta Univerze na
Primorskem in morebitna razširitev le-teh ter povečanje deleža sredstev pridobljenih na trgu;
povečanje kakovosti izvajanja aktivnosti na področju skrbi za slovenski jezik v obliki
strokovno izvedenih tečajev slovenskega jezika za tujce ter s pomočjo dodatnih aktivnosti za
ohranjanje pestrosti in bogastva slovenskih dialektov;
seznanjanje javnosti o raziskovalnih rezultatih in promocija znanosti.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Dolgoročni cilji:
• z nišo v vsaj še eni samostojni stroki se prebiti v svetovni vrh (informacijsko komunikacijske
tehnologije – IKT) in temu dodati eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo
(biometrija, bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija) – doseči približno 40 SCI objav letno.
S tem bi se uvrstili med 1000 najboljših na šangajski lestvici;
• dodati tehnični (inženirski) del z robotiko in sistemi za daljinske meritve in umetno
zaznavanje;
• postati regionalno, nacionalno in globalno pomembno središče za nekatera področja
naravoslovja in tehnike in se tesno partnersko povezati z gospodarstvom in skupaj vzpostaviti
tehnološko-razvojni park;
• pripraviti nove študijske programe iz naravoslovja in tehnologije;
• izvesti zunanjo evalvacijo ter se primerjati s podobnimi institucijami na zahodu.
Srednjeročni cilji:
• povečanje obsega raziskovalnega dela in prijavljanje na tekoče razpise;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
domačem in mednarodnem okolju;
• povečanje števila objavljenih člankov;
• povečanje števila mladih raziskovalcev;
• povečanje števila podoktorskih usposabljanj;
• integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (v sodelovanju z UP FAMNIT);
• povečanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov (v sodelovanju z UP
FAMNIT);
• navezovanje novih poslovnih stikov in nadaljevati uspešno sodelovanje s tujimi
raziskovalnimi institucijami;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
mednarodnem okolju;
• povečanje obsega raziskovalnega dela v okviru projektov 7. okvirnega programa EU;
• nadaljnjo gostovanje tujih raziskovalcev;
• povečanje sodelovanja z lokalnim in nacionalnim gospodarstvom;
• vzpostavitev še tesnejšega sodelovanje z Agencijo RS za okolje (ARSO);
• pridobitev ustreznih poslovnih prostorov za delovanje UP PINT;
• pridobitev dodatnih oziroma novih prostorov za učinkovito izvajanje raziskovalnega dela;
• najem oziroma pridobitev prostorov za izvajanje laboratorijske dejavnosti;
• pridobivanje finančnih sredstev iz proračuna Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT);
• pridobivanje finančnih sredstev izven proračuna MVZT.
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1.3.

KLJUČNA ZNANSTVENA PODROČJA DELOVANJA
PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI

UP

NA

Raziskovalna in razvojna dejavnost UP se izvaja na obeh raziskovalnih inštitutih, UP ZRS in UP
PINT, ter na visokošolskih zavodih UP – UP FM, UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP VŠZI. UP
FHŠ in UP FAMNIT sta v letu 2008 ustanovili in registrirali svoji raziskovalni skupini, tako da
bosta raziskovalno delo razvijali v okviru svojih skupin, hkrati pa se bo njuno raziskovanje na
področju temeljnih in aplikativnih raziskav ter raziskav v okviru programskih skupin še naprej
izvajalo tudi v povezavi z osrednjima raziskovalnima inštitutoma, in sicer UP FHŠ v povezavi z
UP ZRS in UP FAMNIT v povezavi z UP PINT.
Raziskovalno delo poteka v okviru 14 raziskovalnih skupin, v katerih je registriranih 365
raziskovalcev:
− Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ (UP FHŠ),
− Inštitut za raziskovanje v managementu (UP FM),
− Raziskovalna skupina UP FAMNIT (UP FAMNIT),
− Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične študije (UP PEF),
− Turizem (UP FTŠ Turistica),
− Raziskovalna skupina UP VŠZI (UP VŠZI; medicinsko področje in področje zdravstvene
nege),
− Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo (UP ZRS),
− Inštitut za biodiverzitetne študije (UP ZRS),
− Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP ZRS),
− Inštitut za jezikoslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za kineziološke raziskave (UP ZRS),
− Inštitut za zgodovinske študije (UP ZRS),
− Raziskovalna skupina PINT (UP PINT).
Raziskovalni inštituti delujejo na naslednjih raziskovalnih področjih (po klasifikaciji
ARRS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede / Matematika
1.01.01 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Analiza
1.01.04 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Algebra
1.01.05 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Teorija grafov
1.01.06 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Verjetnostni račun in statistika
1.02.00 Naravoslovno matematične vede / Fizika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede / Biologija
1.03.03 Naravoslovno matematične vede / Biologija / Ekosistemi
1.03.02 Naravoslovno matematične vede / Biologija / Botanika
1.04.05 Naravoslovno matematične vede / Kemija / Analizna kemija
1.05.00 Naravoslovno matematične vede / Biokemija in molekularna biologija
1.07.00 Naravoslovno matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije
1.07.01 Naravoslovno matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije / Algoritmi
1.08.00 Naravoslovno matematične vede / Varstvo okolja
2.00.00 Tehniške vede
2.06.10 Tehniške vede / Medicinska informatika
2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika
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2.07.01 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Računalniške strukture, sistemi in mreže /
Programska oprema
2.07.02 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Računalniške strukture, sistemi in mreže /
Strojna oprema
2.07.03 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Programirane tehnologije / Programska
oprema
2.07.05 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi / Programska
oprema
2.10.00 Tehniške vede / Proizvodne tehnologije in sistemi
3.00.00 Medicinske vede
3.01.00 Medicinske vede / Mikrobiologija in imunologija
3.03.00 Medicinske vede / Nevrobiologija
3.04.00 Medicinske vede / Onkologija
3.05.00 Medicinske vede / Reprodukcija človeka
3.06.00 Medicinske vede / Srce in ožilje
3.08.00 Medicinske vede / Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
3.09.00 Medicinske vede / Psihiatrija
4.00.00 Biotehniške vede
4.03.00 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava
4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
4.04.02 Biotehniške vede / Veterina / Animalna patologija in epizootiologija
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija / Rastlinska biotehnologija
5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport
5.01.01 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Pedagogika
5.01.02 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Andragogika
5.01.03 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Specialna didaktika
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.01 Družboslovne vede / Ekonomija / Ekonomske vede
5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija / Poslovne vede
5.03.00 Družboslovne vede / Sociologija
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
5.06.00 Družboslovne vede / Politične vede
5.09.00 Družboslovne vede / Psihologija
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
5.11 00 Družboslovne vede / Narodno vprašanje
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.02.00 Humanistične vede / Arheologija
6.03.00 Humanistične vede / Antropologija
6.04.00 Humanistične vede / Etnologija
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.06.00 Humanistične vede / Kulturologija
6.07.00 Humanistične vede / Literarne vede
6.09.00 Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
6.10.00 Humanistične vede / Filozofija
6.12.00 Humanistične vede / Geografija
7.00.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje
7.02.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje / Interdisciplinarne raziskave
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1.4.

POMEN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE USMERITVE UP IN ČLANIC
UP ZA NADALJNJI RAZVOJ ZNANOSTI V ŠIRŠEM (SVETOVNEM)
MERILU

UP ima zaradi svojega geografskega položaja in vpetosti v sredozemski prostor edinstvene
možnosti za povezovanje z raziskovalnimi institucijami v tujini. UP je zato odprta v Sredozemlje,
Srednjo in Jugovzhodno Evropo. S tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in
državnimi institucijami zavzema UP položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega
stika ter predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja v prostoru JZ Slovenije
potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije. UP želi s še večjo odprtostjo
meja v raziskovanju in pri mednarodnih kandidaturah izkoristiti prednosti, ki jih omogoča
geografska lega. Povezovati se velja s sosednimi državami v sredozemskem prostoru, državami
nekdanje Jugoslavije ter državami, ki še niso kandidatke za članstvo v EU. Koordinacija
nacionalnih (ali regionalnih) raziskovalnih programov skupaj z novimi inštrumenti okvirnega
raziskovalnega programa (mreže odličnosti, integrirani projekti) zagotavlja dovolj raziskovalnega
potenciala, povezanega v učinkovito infrastrukturno mrežo. Evropski projekti predvidevajo
prednosti in večje možnosti ob vključevanju držav kandidatk v skupni raziskovalni prostor ter
tudi instrumentov, ki naj v evropski raziskovalni prostor v večji meri pritegnejo tudi obetajoče
raziskovalce iz tretjih držav.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja UP možnosti, da evropsko tradicijo univerz
obogati z izzivi novega časa. Težnja državnih strategij in reformnih gibanj po primerljivosti in
konkurenčnosti dosežkov na vseh ravneh razvoja v evropskem prostoru bo še naprej vplivala na
podsistem izobraževanja in znanosti, ki se bo moral bolje prepoznavati v Bolonjskem procesu
prenove univerz in raziskovalnih programih EU. Informatizacija izobraževanja, nova znanja in
kompetence, razvejan trg dela in delovne kulture so utrdili potrebo po vseživljenjskem
izobraževanju in z njim povezanimi izobraževalnimi tehnologijami. Mnogi razvojni projekti v
okviru razpisov strukturnih skladov, aplikativni projekti z gospodarstvom, usposabljanje za
specifične potrebe delodajalcev so oblike, s katerimi se mlada univerza odziva na potrebe nove
evropske paradigme razvoja. V okolju kulturnega in ekonomskega stika se izkazuje njen vpliv na
oblikovanje novih družbenih vrednot, kot so na primer sodelovanje in kooperativno učenje,
vzajemna izmenjava znanj, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij,
večjezičnost, partnerstvo in mnoge druge.
Povezovanje raziskovalcev in skupno raziskovalno delo zagotavljata pogoje za prijave na
različne evropske projekte in omogočata oblikovanje interdisciplinarnih raziskovalnih programov
in projektov, s katerimi bi uspeli pokriti vse sodobne razvojne niše ter zagotoviti dodano vrednost
obstoječim programom. Prav s tem ciljem je UP v decembru 2008 organizirala mednarodno
konferenco, na kateri je skupaj s sodelujočimi univerzami iz JV Evrope in alpsko-jadranskega
prostora, oblikovala temelje strategije povezovanja in sodelovanja na področju znanstvenegaraziskovanja. Povezovanje in prenos znanja preko meja je tudi eden od ciljev strateškega projekta
UNIS, ki je trenutno v fazi evalvacije, v okviru katerega bo UP v sodelovanju še z osmimi
univerzami iz Slovenije in Italije oblikovala izhodišča za skupno raziskovanje, mobilnost
raziskovalcev in prenos znanja ter raziskovalnih dosežkov. In prav povezovanje med
raziskovalnimi organizacijami z različnimi raziskovalnimi kompetencami, metodami in področji
dela omogoča doseganje odličnosti na področju raziskovanja, ki je temelj nadaljnjega razvoja
raziskovanja in družbe kot celote.
Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UP se bo v širšem prostoru kazal na področjih
humanistike, družboslovja, medicinskih ved, naravoslovja, tehnike in ekonomije, torej na
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področjih, kjer delujejo članice UP. Pri opredelitvi pomena znanstveno-raziskovalnega dela UP
je potrebno poudariti, da je UP mlada univerza in se kot taka širi in razvija, prav zato bo pomen
znanstvenega-raziskovanja univerze z leti večje, saj razvoj univerze pomeni tudi razvoj
infrastrukture, pridobivanje dodatne raziskovane opreme in širjenje področji, na katerih UP
deluje.

V nadaljevanju je predstavljen pomen znanstveno-raziskovalnih usmeritev članic UP za
nadaljnji razvoj znanosti v širšem (svetovnem) merilu.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Posamezna področja medkulturnih študij bodo odprla vprašanja o epistemoloških predpostavkah
spoznavanja in vrednotenja drugih kultur, o vzajemnem prepletanju kulture sveta in sveta kultur,
dialogu med različnimi etničnimi in civilizacijskimi okolji (Azija, Afrika, Avstralija, Amerika,
Evropa) ter s tem tvorno prispevala k vzpostavitvi globalnega akademskega polja, na katerem se
odvija sodobni premislek o perečih družbenih in političnih vprašanjih (globalizacija, pravičnost,
etika bivanja, varstvo okolja itd.). Nadalje bodo raziskave omogočile razumevanje prepleta in
sobivanja kulturnih izrazov ter oblikovanja sodobnih hibridnih identitet ter z njimi povezanih
odnosov, ki potekajo na ravni interakcije med lokalnim in globalnim kulturnim ter družbenim
okoljem. UP FHŠ bo zaradi prepleta akademskih tradicij, ki so značilne za srednjeevropski in
mediteranski prostor, ponudila kritično primerjavo anglo-ameriških in evropskih medkulturnih
študij, s čimer bo vzpodbudila razvoj področja, nove metodološke pristope in obravnavo najbolj
perečih tem sodobnih družb. Razvoj disciplinarnega in interdisciplinarnega znanja bo pomembno
prispeval k oblikovanju modelov in konceptov za miroljubno sobivanje različnih kulturnih
izrazov tako v geografskem prostoru Srednje Evrope, kamor se UP FHŠ prostorsko umešča, kot
tudi širše v svetovnem merilu, kjer je boj proti rasizmu in ksenofobiji, obenem s priznavanjem
kulturne različnosti, imperativ za razvijanje strpnih politik ter razvoj demokratičnih in odprtih
družb.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
Znanja in kompetence s področja upravljanja in managementa so v sodobnem svetu med najbolj
iskanimi in cenjenimi, tako na ravni gospodarskih organizacij kot tudi držav (t.i. governance), pa
tudi posameznikov. Pojem managementa dobiva širši pomen – ne gre več le za vodenje podjetij v
ozkem smislu, ampak za celovit pristop k upravljanju, ki vključuje številne vidike, na primer
upravljanje človeških virov, management inovacij, krizni management, upravljanje družbenih
sprememb in celo upravljanje trajnostnega razvoja. Nekateri ugledni znanstveniki zato govorijo
celo o t.i. »managerski revoluciji«.
UP FM prispeva k razumevanju, kritični analizi in obvladovanju teh procesov z razvijanjem
interdisciplinarne obravnave managementa, ki poleg samega managementa kot veščine in stroke
vključuje tudi vpoglede drugih znanosti o človeku in družbi (ekonomije, prava, psihologije,
sociologije, pedagogike in podobno). S tem po eni strani približujemo tradicionalne znanosti
vsakodnevni praksi delovanja organizacij in družb, po drugi strani pa ravnanju oseb v teh
organizacijah dajemo tudi potrebno teoretično podlago in sposobnost kritične (samo) reflekcije.
Znanstveno raziskovalno delo, ki ga razvija UP FM, je zato izrazito horizontalne, povezovalne
narave. Kot takšno nam daje možnost vključevanja v zelo raznolike nacionalne in mednarodne
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raziskovalne programe in izmenjave. K svetovni zakladnici znanja UP FM prispeva z
znanstvenimi objavami in tudi z vsakoletnim organiziranjem mednarodne znanstvene konference
o managementu v eni od mediteranskih držav.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Raziskovalci raziskovalne skupine UP FAMNIT raziskujejo v širšem smislu na področju
matematike, računalništva in informatike, na področje matematičnega modeliranja in
računalniških simulacij in eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Poleg
omenjenih tematik še s področji elektronske zaščite podatkov - kriptografije, varovanja podatkov
in računalniške varnosti. S področja naravoslovja raziskovalci prihajajo še s področja
Biologije/Ekosistemi, Varstva okolja, Biotehniške vede/Rastlinska produkcija in predelava.
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno
opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po
internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni in drugi raziskovalni projekti
trenutno izvajajo na UP PINT. Nekaj pedagoških sodelavcev aktivno raziskovalno delo opravlja
tudi na UP ZRS.
UP FAMNIT se s svojimi programi in raziskovalno dejavnostjo vključuje v lokalno in
mednarodno okolje. Upoštevajoč dejstvo, da fakulteta deluje šele drugo leto, je potrebno v
naslednjem obdobju njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju ter na področju
meduniverzitetnega sodelovanja še okrepiti, pri čemer je potrebno poudariti, da je fakulteta prek
svojih učiteljev in raziskovalcev tesno vpeta v akademsko skupnost na nacionalni in mednarodni
ravni. Zaradi specifike študijskih in raziskovalnih področij (matematika, računalništvo in
informatika, naravoslovje in tehnika), ki jih razvija, fakulteta ni usmerjena le v lokalni prostor,
pač pa deluje v mednarodnem prostoru v najširšem pomenu besede.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki
znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci). V današnjem času hitrih in pomembnih
družbenih ter znanstvenih sprememb v projektih oblikuje nove, sodobne koncepte in modele
učenja in poučevanja na področjih kot so jezik, matematika, naravoslovje, družboslovje,
motorika in umetnost. Večina držav članic Evropske unije uvršča področje vzgoje in
izobraževanja med prednostne razvojne naloge. Prav zaradi tega je potrebo povečevati
znanstveno – raziskovalno delo tudi v mednarodnem merilu.
UP PEF si v ta namen prizadeva vzpostaviti mrežo partnerjev (predvsem tujih) za prijavljanje na
razpise EU. Prav tako bo UP PEF sodelovala pri izvajanju obstoječih evropskih in drugih
mednarodnih projektov na področju znanstveno-raziskovalnega dela (v mednarodnih in
čezmejnih projektih, sodelovanje v projektih Vseživljenjsko učenje, ter Virbus) ter pridobivanju
in sodelovanju v novih evropskih in drugih mednarodnih projektih.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
UP FTŠ Turistica bo sledila trendu vključevanja v mednarodno izobraževalno in znanstveno
raziskovalno in razvojno svetovalno sfero. Nadaljevala bo z izvajanjem prenovljenih programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa Vseživljenjsko

27

učenje (VŽU). Gostila bo več študijskih obiskov, povečala prihod tujih študentov ter posameznih
napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz. Gostila bo tudi Senior
Fulbrightovega štipendista s področja destinacijskega managementa in s tem povečala kakovost
študijskega procesa in raziskovanja na tem področju.
UP FTŠ Turistica je okrepila sodelovanje in povezovanje z visokošolskimi institucijami s
področja turizma v Evropi in ZDA ter predvsem s področja srednje, vzhodne in jugovzhodne
Evrope pri razvoju skupnih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov ter pri
razvoju drugih oblik sodelovanja (izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov, priprava
skupnih razvojnih projektov,…). Ta napredek bo v bodoče prinesel poglobljeno sodelovanje s
institucijami ter skupno prirejanje projektov na področju turizma. UP FTŠ Turistica bo
nadaljevala z aktivnim vključevanjem v Evro-mediteranske pobude in vzpostavitev sodelovanja
v projektih navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na področju raziskovalne razvojne
mednarodne dejavnosti bo UP FTŠ Turistica še posebej spodbujala visokošolske učitelje,
raziskovalce in strokovne sodelavce pri vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno
raziskovalne in razvojno svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju bo ostal cilj UP
FTŠ Turistice bistveno povečati sodelovanje v projektih teritorialnega sodelovanja z Avstrijo,
Italijo, Hrvaško, s podpisi novih sporazumov o sodelovanju pa tudi z Madžarsko in Bolgarijo.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Prispevek znanstveno raziskovalnega dela na UP VŠZI bo viden na področjih zdravstvene nege,
onkologije, dietetike, javnega zdravja in bolnišničnih okužb. Raziskovanje na področju splošnih
in specifičnih kompetenc medicinskih sester bo omogočilo natančno opredelitev in povezavo
med deklarativnim, proceduralnim in tihim (tacitnim) znanjem, kar bo omogočalo kakovostno
dopolnjevanje in nadgradnjo akreditiranih dodiplomskih študijskih programov zdravstvene nege.
Na področju nacionalne strategije zdravstvene nege starostnika lahko UP VŠZI vpelje novosti, ki
predvsem na področjih fizične mobilnosti kot komponente samostojnosti in urinske ter črevesne
inkontinence in s tem povezanih negativnih fizičnih, psihičnih in socialnih posledic, ki jih v
okviru svojih kompetenc lahko rešuje zdravstvena nega.
Predhodno delo UP VŠZI, ki je potekalo v sodelovanju z mednarodnimi in domačimi partnerji, je
na področju onkologije pripeljalo do uspešne translacije elektrokemoterapije v klinično prakso za
zdravljenje kožnih in podkožnih tumorjev. Nadaljevanje raziskav na tem področju, specifično na
področju globlje ležečih tumorjev in pri bolnikih, kjer je operacija, kot terapija izbora,
kontraindicirana, bo prineslo nova spoznanja in možnosti uporaba elektrokemoterapije z
namenom izboljšati uspešnost zdravljenja in dvigniti raven kvalitete življenja rakavih bolnikov z
jetrnimi metastazami kolorektalnega raka in starejšim bolnicam s karcinomom dojke. Raziskave
so usmerjene tudi v razvijanje novih strategij zdravljenja: antiangiogenih in imunomodulatornih,
ki delujejo sistemsko na rakavo bolezen, in bodo verjetno predstavljale alternativo sedaj
standardnim pristopom.
Raziskave na področju virusnih bolezni bodo omogočile razvoj novih diagnostičnih metod ter
načrtovanje novih pristopov za pravočasno odkrivanje in preprečevanje širjenja bolezni. S
poglobljenim proučevanjem virusov bo mogoče priti do spoznanj o razširjenosti in vplivu bolezni
tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. To je pomembno pri proučevanju zelo kužnih
virusnih bolezni, ki iz okuženih področij prehajajo na področja, ki so prosta teh bolezni.
Rezultati projekta Bolnišnične okužbe (infekcije kolčnih protez) bodo pomembno izboljšali
razumevanje etiologije, patogeneze in zdravljenja okužb ortopedskih implantov, pomembno
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spremenili trenutno klinično prakso in vplivali na razumevanje infekcij drugih ortopedskih
vsadkov. Projekt bo pomembno vplival na diagnostični pristop infekcij ortopedskih vsadkov.
Z nutrigenomskimi in nutrigenetskimi študijami na slovenski populaciji bi lahko bistveno
prispevali k razvoju znanosti v širšem merilu. Pridobljene bodo pomembne informacije o vplivu
hranil na genom na slovenski populaciji, kar bo vsaj delno koristilo tudi drugim populacijam. Ob
uspešnem izvajanju obstaja možnost, da UP VŠZI postane članica konzorcija European
Nutrigenomics Organisation (NuGO).

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Znanstveno raziskovanje na UP ZRS poteka na področju humanistike, družboslovja in
naravoslovja. Na vseh teh področjih je raziskovalno delo posebej osredotočeno na območje
zahodne Slovenije in severnega Jadrana kot stičišča med Srednjo Evropo in Sredozemljem ter
med Vzhodno in Zahodno Evropo. Primorska in severnojadranska stvarnost sta relevantni za
znanstveno raziskovanje v evropskem in svetovnem merilu, saj se na tem prostoru srečujejo in
prepletajo kulturni, družbeni in gospodarski tokovi, kakor tudi naravne in okoljske značilnosti in
prvine, ki so značilni za Srednjo Evropo in za Sredozemlje, kakor tudi za Vzhodno in za
Zahodno Evropo. Primorska leži na križišču vseh teh regij, tako da je na primeru zahodne
Slovenije in severnega Jadrana mogoče raziskovati znanstvene teme in vprašanja, ki so prisotni
in zaznamujejo različne predele Evrope in Sredozemlja ter, nenazadnje, vsa območja na svetu,
kjer obstajajo podobni pogoji kulturnega, družbenega in naravnega stika ter prepleta.
Na tej osnovi je mogoče oceniti, da sta pomen in prispevek znanstveno-raziskovalne usmeritve
UP ZRS za nadaljnji razvoj znanosti v širšem mednarodnem okviru sledeča:
1. razvijanje metodoloških pristopov in postopkov za preučevanje območij in področij kulturnega
in naravnega stika (evropski vzhod – zahod, evropski sever – jug), ki jih razvijamo na primeru
primorskega prostora in se lahko aplicirajo na vsako sorodno območje v Evropi in v svetu;
2. razvijanje znanja na področju preučevanja sredozemskega prostora in posebej vzhodnega
Sredozemlja ter Jadrana.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Največji del raziskovane dejavnosti UP PINT poteka na področju naravoslovja in tehnike.
Trenutno na UP PINT deluje raziskovalna skupina, ki združuje posamezne sklope treh področij
matematike: algebre, kombinatorike s teorijo grafov (diskretna matematika) in verjetnostnega
računa, hkrati pa prek matematičnega modeliranja in računalniških simulacij posega tudi na
področje teorije iger in je v raziskovalnem smislu že v svetovnem vrhu. Poleg stikov, ki so plod
sodelovanja UP PINT na mednarodnih projektih, skupina vzdržuje mednarodne stike tudi z
drugimi tujimi znanstveniki prek raziskovalnih obiskov ter organiziranja in udeležb na
mednarodnih konferencah. Posebej plodne so povezave z znanstveniki iz Južne Koreje in
Kitajske.
Tudi dosežki UP PINT na področju proučevanja zdravja (predvsem mentalnega) in e-zdravja so
že relevantni v svetovnem vrhu. Z inovativnimi pristopi k povezovanju obeh področij razvija UP
PINT nove javnozdravstvene intervencije, katerih namen je izboljšati odkrivanje, spremljanje in
zdravljenje duševnih bolezni ter raziskovanje metod, ki omogočajo dolgotrajno finančno
vzdržnost zdravstvenih sistemov pri enaki ali višji kvaliteti zdravljenja, srednjeročno pa želi
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skupina prenesti raziskovalno znanje tudi na področje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so
povišan krvni tlak, sladkorna bolezen.
UP PINT deluje tudi na področju opazovanja stanja okolja in modeliranjem le-tega, kjer razvija
modele stanja zraka v prisotnosti polutantov. Modeliranje onesnaženosti zraka postaja vse bolj
uveljavljena metoda za oceno kakovosti zraka. Z uporabo disperzijskih modelov lahko bolje
razumemo širjenje in transport snovi v prostoru in času.
UP PINT se ukvarja s porazdeljenim računanjem oziroma z GRID tehnologijami ter računanjem
v oblaku (cloud computing). Slednja paradigma je v tem trenutku ena osrednjih raziskovalnih
paradigm na področju porazdeljenega računanja in porazdeljenih oziroma vseprisotnih sistemov.
V sodelovanju z Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. UP PINT deluje na področju
analize signalov in še posebej analize govora. Poleg analize glasovnih značilk skupina tudi
razvija analize drugih biometričnih značilk.
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1.5.

POMEN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE USMERITVE UP IN ČLANIC
UP ZA NADALJNJI RAZVOJ SLOVENIJE

UP deluje na kulturno in jezikovno mešanem območju in lahko prav zaradi svojih izkušenj na
področju multikulturnosti, razumevanju kulturnih razlik in razumevanju pomena povezovanja
različnosti v slovenski znanstveno-raziskovalni prostor vnese inovativnost tako na področju
metod dela kot razumevanju družbenih vprašanj. Hkrati lahko UP preko svojih raziskovalnih
dosežkov prispeva k trajnostnemu razvoju naravoslovnih ved in družbenih ved tako na področju
samega raziskovanja kot na aplikativnosti rezultatov na področjih, ki so razvojnega pomena ne
samo za regijo, ampak za celotno Republiko Slovenijo. Znanstveni delavci, raziskovalci in
učitelji ter visokošolski sodelavci UP iščejo niše v interdisciplinarnih in v slovenskem prostoru še
nepokritih področjih. Tako v raziskovanju kot v oblikovanju študijskih programov pa se posebej
poglabljajo v področja kjer so dejansko boljši in kjer tako iz vidika kompetenc, raziskovalne
produkcije in mednarodne podprtosti, lahko ponudijo več.

V nadaljevanju je predstavljen pomen znanstveno-raziskovalnih usmeritev članic UP za
nadaljnji razvoj Slovenije.

UP Fakulteta humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Ob širitvi Evropske Unije in spremembi mejnih režimov Srednje in Jugovzhodne Evrope se
Slovenija srečuje z novimi oblikami sodelovanja na ekonomskem, političnem, kulturnem in
širšem družbenem področju, ob tem pa se rojevajo različni problemi spoznavanja, sobivanja in
integracije akterjev, ki jih sodelovanje pripelje v kulturni stik. Pri tem sta komunikacija in
izmenjava informacij v medkulturnem dialogu različnih interesnih skupin podlaga za razvoj
skupnih strategij držav, ki so se odločile za skupno pot v EU. S tega vidika predstavlja
jugozahodni del Slovenije kot sestavni del evro-regije Alpe-Jadran, poseben vzorčni primer tako
v kulturološkem kakor tudi v bolj praktičnem političnem in ekonomskem okviru. Na podlagi
raziskav bodo izkušnje in fenomeni omenjenega prostora na akademskem nivoju omogočile
proučevanje stika kulturnih izrazov in z njimi oplemenitenih političnih in ekonomskih sistemov,
obenem pa se bodo pridobljena znanja pretakala v nacionalni prostor Slovenije z namenom dviga
konkurenčnosti ter konsolidiranja njenega statusa v globalnih gospodarskih tokovih. Poleg
aplikativnih raziskav, ki bodo doprinesla k razvoju humanistične in družboslovne znanosti, bodo
medkulturne študije pomembno prispevale k osmišljanju specifičnosti in povezovalnih
potencialov Slovenije v evropskih integracijah, kot tudi k odkrivanju in seznanjanju javnosti o
manj znanih kulturah in njihovih vrednotah ter s tem zmanjševala kulturno razdaljo med njimi.

UP Fakulteta za management Koper (UP FHŠ)
UP FM je edina javna fakulteta v Sloveniji, ki se že s svojim imenom prednostno umešča na
področje poučevanja managementa, kot veščine in stroke ter njegovega znanstvenega
analiziranja. S tem zapolnjuje prazen prostor, ki bi sicer nastal, ker druge visokošolske
organizacije management poučujejo in raziskujejo le kot podrejeni del svojega primarnega
znanstvenega področja.
Pomen UP FM za razvoj znanosti v Sloveniji je tudi v poudarjanju izrazito interdisciplinarnega
pristopa, ki na področju proučevanja managementa združuje upravno organizacijske, vedenjske
(psihologija) in družbene vede (ekonomija, pravo, sociologija, politologija).
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UP FM si tudi na znanstveno-raziskovalnem in razvojno svetovalnem področju prizadeva
uresničiti svojo vizijo postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja. S tem znanstveno
delo približuje dejanskim potrebam gospodarskega in družbenega razvoja države in regije, v
kateri pretežno deluje. UP FM tudi ponuja možnosti in daje za dejavno vključevanje
strokovnjakov iz okolja fakultete v znanstveno-raziskovalno delo in tudi v sooblikovanje
študijskih programov. V skladu s poslanstvom fakulteta teži k sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju, izobražuje strokovnjake in vrhunske
znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati
trajnostni razvoj družbe.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
V letu 2008 se je fakulteta prijavila na dva razpisa iz naslova 7. okvirnega programa EU kot
glavna koordinatorica – področje matematike (Transitive Group Actions on Graphs:
Imprimitivity, Semiregularity and Hamiltonicity in Algebraic Graph Theory and Applications in
Europe).
V letu 2008 je fakulteta Banki Koper ponudila izvedbo projekta (Mobilno bančništvo) s področja
kriptografije, vendar do konkretizacije sodelovanja ni prišlo.
Z ustanovitvijo raziskovalne skupine je fakulteta ustvarila pogoje za možnost pridobivanja in
povečanja sredstev iz naslova raziskovanja (ARRS, drugo, gospodarstvo). V letu 2009 se
pričakuje glede na potrebe izvajanja študijskega procesa nove zaposlitve in hkrati s tem tudi
vključitev raziskovalcev in povečanje obsega raziskovalne skupine.
Fakulteta bo prijavljala, razvijala in vzpodbujala raziskovalno-razvojne projekte in programe ter
stremela k odličnosti le-teh, tako za potrebe regijskega gospodarstva in širše ter težila k prenosu
najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso in okolje.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Tudi v slovenskem prostoru se utrjuje prepričanje, da predstavlja kakovostno izobraževanje
pomemben temelj uspešnosti družbe. Eden izmed načinov doseganja kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa predstavlja izobraževanje učiteljev. Učiteljeva vloga je v sodobni šoli
vse pomembnejša, pa tudi vse zahtevnejša. Od učitelja zahteva visoko strokovno znanje in
avtonomno odločanje ob profesionalnih izzivih. Zato bo tudi raziskovanje UP PEF potekalo na
dveh med seboj povezanih nivojih: raziskovanje dejavnikov kakovostnega pouka in raziskovanje
izobraževanja učiteljev. Raziskovalci, ki sestavljajo programsko skupino, se bodo ukvarjali s
proučevanjem dejavnikov zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in z
oblikovanjem modela pouka, ki bo gradil učenčevo kakovostno in trajno znanje.
Raziskovalni napori UP PEF gredo v smer izobraževanja samozavestnega in strokovno dobro
podkovanega edukatorja, ki bo spodbujal aktivno vlogo otroka oziroma mladostnika v procesu
pridobivanja znanja ter podpiral njegov emotivni razvoj kot pomembno sestavino njegove
osebnosti v sodobni družbi.
UP PEF mora v naslednjih letih nadaljevati z rednim prirejanjem mednarodnih znanstvenih
sestankov v luči tesnega povezovanja z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi: šole,
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vrtci …), ki bistveno vplivajo na paradigmo učenja in poučevanja v Sloveniji. Vsako leto naj bi
izdali vsaj po eno znanstveno monografijo. V naslednjih dveh letih bo UP PEF ustanovila svojo
založbo in začela izdajati znanstveno revijo s področja edukacije. Na fakulteti je potrebno tudi
vzpodbujati objave v revijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI in povečati citiranost na
raziskovalca ter razmerje med FTE za raziskovalno in pedagoško delo.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
V novem tisočletju turizem postaja vodilna svetovna industrija, ki naj bi ugodno vplivala na
razvoj celotnega gospodarstva ter na ekonomski, socialni in prostorski razvoj države. Turizem
tako predstavlja pomembno gospodarsko panogo in priložnost tudi za Slovenijo. To še posebej
velja za trenutno obdobje gospodarske recesije, v katerem lahko turizem predstavlja enega izmed
vlečnih konjev slovenskega gospodarstva, ki lahko bistveno pripomore k uspešni in hitri
prebroditvi trenutne neugodne gospodarske situacije. Iz navedenih razlogov smo trdno
prepričani, da je raziskovanje širšega področja turizma ključnega pomena za uspešni družbeni in
gospodarski razvoj Slovenije.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
UP VŠZI bo tudi v prihajajočih letih raziskovala in se poglabljala v področje zdravstvene nege.
V okviru raziskav na področju starostnika bodo oblikovane podlage za načrtovanje zdravstvene
in socialne oskrbe oseb z inkontinenco in/ali ovirano gibljivostjo, ki bodo zagotavljale čim daljše
bivanje v domačem okolju, omogočile načrtovanje oskrbe v socialno varstvenih zavodih, hkrati
bodo podlaga za izobraževanje medicinskih sester in ostalega negovalnega osebja. Oblikovanje
splošnih in specifičnih kompetenc medicinskih sester bo omogočilo izvajanje zanesljive in
ekonomične zdravstvene nege v Sloveniji glede na potrebe pacientov in družbe. Podatki iz
analize procesa zdravstvene nege bodo nudili podporo za učinkovito uvajanje sprememb,
mogoče bo izboljšati vzgojo bodočih kadrov v zdravstvu, predvsem tistih, ki so vpeti v proces
zdravstvene nege in javnega zdravja. Oblikovanje sodobnega kompetenčnega profila bo
omogočilo enakovredno vključevanje medicinskih sester v mednarodno delitev dela, predvsem
njihovo izmenjavo v mednarodnem prostoru.
Na področju naravoslovnih medicinskih ved poteka raziskovanje UP VŠZI na področjih virusov,
onkologije in okužb ortopedskih vsadkov. Na področju virusov UP VŠZI razvija molekularne
tehnike, ki bodo omogočile hitro in celovito prepoznavanje različnih virusnih povzročiteljev
bolezni, z uporaba teh metod pa bo mogoče tudi hitreje dokazovali posamezne viruse in jih na
podlagi specifičnih molekularnih markerjev tipizirati in tako načrtovati ustrezne ukrepe za
preprečevanje širjenja in izkoreninjenje posameznih bolezni. Na področju onkologije je delo UP
VŠZI pomembno zaradi translacije predkliničnih raziskav v klinično prakso. UP VŠZI razvija in
vrednoti nove terapije za zdravljenje malignih tumorjev v Sloveniji. Program je zasnovan
multidisciplinarno in medinsitucionalno. Elektroporacija, kot enostavna in hitra metoda za vnos
najrazličnejših molekul v celice, je poceni in zanesljiva metoda, zato UP VŠZI predvideva njeno
širšo uporabo tako v naravoslovnih kot tudi medicinskih in veterinarskih vedah. Okužba
ortopedskega vsadka pomeni podaljšanje obdobja zdravljena in rehabilitacije in je vzrok večje
smrtnost, zlasti pri starejših bolnikih. Hitra in zanesljiva diagnoza okužbe ortopedskega vsadka
bo izboljšala zdravljenje in nego bolnikov ter pomenila manjšo obremenitev za zdravstveni
sistem.
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Namen dela UP VŠZI na področju nutrigenomike je poiskati polimorfizme v našem genomu, ki
so povezani z učinki posameznega hranila. Za Slovenijo bodo nutrigenomske in nutrigenetske
študije izjemno koristne, saj v Sloveniji zaenkrat še niso bile izvedene, prav tako ni veliko
podatkov iz svetovne literature. S tega vidika se zdi raziskovanje na slovenski populaciji
pomemben korak na tem novo nastajajočem področju.

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Znanstveno-raziskovalno delo na UP ZRS je vsebinsko in metodološko osredotočeno na
geografski in kulturni prostor zahodne Slovenije, še posebej Istre in slovenskega Primorja ter
severnega Jadrana. Ta prostor zaznamujejo tako sredozemska komponenta kot tudi prepletanja
različnih vplivov (kulturnih, družbenih, naravnih) med evropskim vzhodom in zahodom ter
severom in jugom, s ciljem ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, izboljšanja
zdravja in kakovosti življenja.
Zahodna Slovenija in posebej Primorska obenem predstavlja slovensko okno na Sredozemlje
oziroma sredozemsko komponento v slovenskem kulturnem in naravnem okolju. Zato njene
značilnosti bistveno dopolnjujejo in sooblikujejo kulturno identiteto in naravne vrednote naše
države, kar bistveno bogati kulturne in naravne vire za trajnostni razvoj Slovenije. Kljub temu
primorska oziroma sredozemska komponenta še ni dovolj vgrajena v slovensko znanstveno
raziskovanje ter nacionalno zavest.
Na tej osnovi je mogoče oceniti, da je pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve in dela UP ZRS
za nadaljnji razvoj Slovenije sledeči:
1. znanstveno-raziskovalno delo zapolnjuje obstoječo vrzel v slovenskem znanstvenem prostoru
in s tem krepi znanstveno konkurenčnosti raziskovalnega sistema Slovenije;
2. prispeva k valorizaciji še neizkoriščenih virov za razvoj tako na nacionalni kakor na
regionalni ravni (Primorska).

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Pomembnost znanstveno raziskovalne usmeritve UP PINT za nadaljnji razvoj Slovenije lahko
razdelimo na dve ravni. Prva raven je usmeritev v odličnost raziskovalne dejavnosti, ki bo po eni
strani privabljala v Slovenijo najodličnejše strokovnjake, ki bodo del svojega raziskovanega dela
opravili na UP PINT in s tem bogatili strokovno znanje na UP PINT in Slovenije na sploh, hkrati
pa bo privabljala kakovostne podoktorske in doktorske raziskovalce, ki predstavljajo razvojni
potencial za slovensko gospodarstvo in družbo v celoti.
Drugi vidik je njena vsebinska usmerjenost, saj so raziskovalna področja UP PINT v jedru
razvojne strategije Slovenije. Z UP PINT Slovenija ohranja stik s svetovnimi trendi v matematiki
in na drugih področjih, ki jih UP PINT pokriva. S teorijo iger UP PINT v slovenski prostor
vključuje sodobne prijeme matematičnega modeliranja na osnovi računalniške simulacije ter
laboratorijskega preverjanj. Predvsem je za Slovenijo pomemben cilj, da UP PINT sodeluje pri
nastajanju kvalitetne, svetovno primerljivo šolo matematike, ki bo delovala znotraj UP FAMNIT.
Oddelka za proučevanje zdravja je na območju Slovenije v vrhu raziskav na področju uporabe
procesnega pristopa k zdravljenju duševnih bolezni (projekt e-depresija). Oskrba na daljavo,
upravljanje zdravstvene oskrbe, stopenjska oskrba so primeri novih modelov, ki so se po svetu že
izkazali kot ključni za prilagajanje zdravstvenih sistemov prihodnjim demografskim
spremembam. Oddelek bo s svojimi obstoječimi in prihodnjimi raziskovalnimi projekti in
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usklajevalnimi aktivnostmi pomembno pripomogla k razvoju in vpeljavi teh storitev na
nacionalnem nivoju in s tem omogočila državi, da se postavi ob bok državam z dolgoletno
tradicijo razvoja naprednih zdravstvenih storitev.
Modeli onesnaženosti zraka, ki jih razvija UP PINT na Oddelku za tehniko, se lahko uporabljajo
za aplikativne potrebe, kot so: umeščanje novih virov v prostor, pomoč pri načrtovanju ukrepov
pri prekomernem onesnaženem zraku, izbira merilnih mest za kakovost zunanjega zraka,
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na območjih, kjer ni meritev.
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2. KADROVSKA STRUKTURA, INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST,
RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI, PROJEKTI EU IN
RAZISKOVALNA OPREMA V ŠTEVILKAH
2.1.

KADROVSKA STRUKTURA IN PROJEKCIJA KADROVSKEGA NAČRTA
UP ZA OBDOBJE 31. 12. 2013

V tabeli 2.1.-1 je predstavljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2008 in načrtovano število
zaposlenih na dan 31. 12. 2013.
Tabela 2.1-1: Število vseh zaposlenih na UP (načrtovano stanje na dan 31. 12. 2008 in
načrtovano stanje na dan 31. 12. 2013)

Tarifni
razred

Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008
Delovno mesto oz. naziv

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE
e
F
1
1,00
2
1,00
1
1,00

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

c
1
0
1

d
1,00
0
1,00

0

0

1

0

0
0
3
1
2

0
0
3,00
0,4
1,25

1
1
5
1
2

0
0
5,40
1,00
1,50

a
IX
IX
VII/2

b
Rektor
Prorektor
Glavni tajnik
Strokovni direktor oz. strokovni
VII/2
vodja
VII/2
Namestnik direktorja
VII/2
Pomočnik direktorja
IX
Dekan
VII/2
Direktor
IX
Direktor
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI
O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM
SEKTORJU
IX
Redni profesor

8

6,65

15

10,90

15

9,92

49

37,03

IX

Izredni profesor

26

19,48

97

73,08

IX

Docent

92

58,5

137

104,48

IX
VIII
VII/2

Lektor z doktoratom
Lektor z magisterijem
Lektor

1
4
4

1,39
4,33
3,09

4
4
10

3,90
1,88
8,68

VII/2

Višji predavatelj

30

24,13

37

28,40

VII/2

Predavatelj

44

27,03

42

24,90

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ

216

147,87

380

282,35

IX
VIII

Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem

10
19

4,14
16,73

29
35

17,55
29,84

VII/2

Asistent

46

32,82

72

51,90

IX

Bibliotekar z doktoratom

0

0

1

0

VIII

Bibliotekar z magisterijem

0

0

1

0
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Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008

Tarifni
razred

Delovno mesto oz. naziv

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE
3
1,00

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

Bibliotekar

0

0

Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec

4
0
0
1

2,62
0
0
1,00

4
0
0
1

3,44
0
0
1,00

80

57,31

146

104,73

296

205,18

526

387,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

205,18

526

387,08

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
Organizator praktičnega
IX
usposabljanja z doktoratom
Organizator praktičnega
VIII
usposabljanja z magisterijem
Organizator praktičnega
VII/2
usposabljanja
Učitelj slovenščine na tuji
VII/2
univerzi
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1
IX.

Znanstveni svetnik

9

5,8

27

17,15

IX.

Višji znanstveni sodelavec

10

6,65

35

28,20

IX.

Znanstveni sodelavec

25

18,89

70

52,52

0

0

0

0,70

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,70
0,70
0

IX.
IX.
IX.

Višji strokovno raziskovalni
sodelavec
Strokovno raziskovalni svetnik
Strokovno raziskovalni sodelavec
Razvojni svetnik

IX.
VIII

Asistent z doktoratom
Višji razvojni sodelavec

14
0

7,02
0

47
1

32,05
1,60

VIII

Višji raziskovalec z magisterijem

0

0

0

0

VIII

Samostojni raziskovalec z
magisterijem

0

0

0

0

VIII

Raziskovalec z magisterijem

7

4,4

5

3,40

VIII

Mladi raziskovalec z magisterijem
na doktorskem študiju

0

0

0

0

3

1,93

11

8,33

2

1,75

4

3,75

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3

2,2

2

1,00

IX.

VIII
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Asistent z magisterijem
Višji strokovno raziskovalni
asistent
Višji razvijalec
Višji raziskovalec
Višji asistent
Strokovni sodelavec v
humanistiki
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Tarifni
razred

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008
Delovno mesto oz. naziv

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

0

0

1

1,00

0

0

1

1,00

0
0
0
5
11

0
0
0
4,2
9,5

0
0
0
0
7

0
0
0
0
5,20

15

14,00

27

27,00

23
7
0

23,00
4,78
0

28
18
0

28,00
16,38
0

134

104,12

284

226,68

0
1
1
439

0
1,00
1,00
316,95

10
0
10
835

10,00
0
10,00
634,66

Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki specialist
Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki
Samostojni razvijalec
Samostojni raziskovalec
Razvojni sodelavec
Razvijalec
Raziskovalec
Mladi raziskovalec na enovitem
doktorskem študiju
Mladi raziskovalec
Asistent

VII/2
VII/2
Drugo
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH SKUPINE H
VII/1
Tehniški sodelavec
VI
Tehniški sodelavec
SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE

Opombe
UP FM: Število zaposlenih je opredeljeno skladno z načrtom napredovanj trenutno zaposlenih na UP FM.
Če bo možno dodatno zaposlovanje, bo UP FM skušala doseči tudi ustreznejše razmerje med nazivi
(predvsem večji delež asistentov).
UP VŠZI: UP Visoka šola za zdravstvo Izola je začela postopek preoblikovanja v fakulteto, zato že v letu
2009 načrtuje nadaljevanje postopkov prevedb nazivov iz pedagoških v raziskovalne zlasti z namenom
povečanja števila raziskovalcev. Slednje bo šola dosegla tudi z načrtnim planiranjem prijavljanja večjega
števila raziskovalnih projektov v prihodnjih letih. Vse kadrovske spremembe so predvidene za potrebe
študijskega programa Zdravstvena nega ter potrebe študijskega programa Prehransko svetovanje-dietetika
in novega programa Radiološka tehnologija, ki ga bo šola predložila v postopek akreditacije v letu 2009.
Zaradi širjenja raziskovalne dejavnosti bodo ponovno izvoljeni v raziskovalne nazive vsi, ki jim naziv
poteče ter tudi vsi novo zaposleni, ki bodo izpolnjevali pogoje za izvolitev v raziskovalni naziv: višjega
znanstvenega sodelavca, znanstvenega sodelavca, asistenta z magisterijem, asistenta z doktoratom,
asistenta in višjega raziskovalca. UP VŠZI je z januarjem 2009 zaposlila asistenta z doktoratom v plačni
skupini H in pridobila eno mlado raziskovalko. Do konca leta 2009 se bo raziskovalni skupini pridružil še
en mladi raziskovalec. Tako bo šola imela skupno 3 mlade raziskovalce, ki se jim bo usposabljanje do leta
2013 že zaključilo in so načrtovani kot nova zaposlitev na delovnem mestu asistent z doktoratom v plačni
skupini D. Skladno s tem načrtujemo zaposlitev treh novih mladih raziskovalcev.
UP PINT: Na UP PINT je opaziti zmerno povečanje števila zaposlenih skozi leta. Bistveni porast v
številu raziskovalcev gre opaziti na delovnem mestu znanstveni sodelavec in asistent z doktoratom.
Razlog za to je izvolitev posameznih delavcev v višje znanstveno-raziskovalne nazive in na podlagi tega
napredovanje po nazivih ter nove zaposlitve raziskovalnega osebja zaradi pridobitve posameznih
raziskovalnih programov in projektov.
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2.2.

INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST V OBDOBJU 2009-2014

V tabeli 2.2.-1 je predstavljena infrastrukturna dejavnost UP v obdobju 2009-2014.
Tabela 2.2.-1: Infrastrukturni program v obdobju 2009 – 2014

Število

Šifra infrastrukturnega programa: IP-1988
Naslov infrastrukturnega programa: Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem
Vodja infrastrukturnega programa: Peter Čerče
Pogodbeno obdobje: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2014
Organizacijska enota
(OE) / Naziv centra in
članice univerze

1

Infrastrukturni program UP
(1. 1. 2009 - 31. 12. 2014)

Obseg
Vodja
Število
financiranja
infrastrukturnega
plačni Predvideni letni obseg financiranja infrastrukturnega centra v EUR
v letu 2008 /
centra
FTE/OE (plačni del in materialnimi stroški)**
OE* v EUR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Peter Čerče
Skupaj

66.539,36

1 FTE

140.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

66.539,36

1 FTE

140.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Opombe:
*UP s strani ARRS še ni prejela pogodbe o financiranju materialnih stroškov.
** Vsota po pogodbi št. 3311-04-813028 (plačni del s prispevki) in št. 3311-04-813009 (materialni stroški).
UP FHŠ: V letu 2009 je načrtovana prijava na pričakovani ponovni poziv za oblikovanje infrastrukturnih skupin, kjer bo UP FHŠ sodelovala v okviru
Infrastrukturnega programa UP z 1 FTE za Laboratorij za medijske, avdiovizualne in prostorske raziskave.
UP ZRS: V letu 2009 pričakujejo ponovni poziv za sofinanciranje infrastrukturnih programov in povečanje financiranja za 3 FTE.
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2.3. RAZISKOVALNI PROGRAMI V OBDOBJU 2009-2013
V tabeli 2.3.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni programi članic UP.
Tabela 2.3.-1: Raziskovalni programi (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013 po članicah UP
Članica: UP FHŠ

1

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

nov program

Medkulutrne študije

5

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

B

4

-

Opomba: V letu 2009 oz. 2010 UP FHŠ pričakuje, da bo objavljen dodatni poziv za oblikovanje novih raziskovalnih programov, tako bo prijavila raziskovalni
program Medkultuni študiji.

Članica: UP FAMNIT

1

Šifra
raziskovalnega
programa
-

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

-

-

-

-

Sodelujoče JRO

-

Opomba: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih
učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni, raziskovalni programi in ostali raziskovalni projekti
trenutno izvajajo na UP PINT (podrobno so zajeti v Programu dela na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 2009-2013 UP PINT).
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Članica: UP FM
Šifra
raziskovalnega
programa

1

P2-0266

2

P5-0049

Naslov raziskovalnega programa

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

5

D

0,18

UL Fakulteta za strojništvo

5

A

1,50

-

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Management izdelovalnih tehnologij za
trajnostni razvoj
Management izobraževanja in zaposlovanja
v družbi znanja

Opomba: V kolikor bo ARRS objavila javni razpis, UP FM načrtuje prijavo vsaj še enega programa z raziskovalnega področja UP FM.

Članica: UP PEF

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

1

P6-0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

4

A

0,2

2

P6-0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v
sodobni družbi

3

A

0,33
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Sodelujoče JRO

UL Filozofska fakulteta
(nosilec)
UL Pedagoška fakulteta
(nosilec), UM Pedagoška
fakulteta, UL Naravoslovno
tehniška fakulteta, UM
Filozofska fakulteta

Članica: UP VŠZI

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

1

P3-0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za
zdravljenje malignih tumorjev

6

D

0,9

Onkološki inštitut Ljubljana

2

P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

5

D

0,2

UL Biotehniška fakulteta,
UL Veterinarska fakulteta

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

5

C

5,32

-

3

C

4,21

-

Članica: UP ZRS
Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

1

P6-0272

Sredozemlje in Slovenija
Območja kulturnega stika v
integracijskih procesih

2

P6-0279

3

P1-0078

Biodiverziteta

3

C

2,4

4

P5-0381

Kineziologija za kakovost življenja

3

C

1,55

UM Fakulteta za
naravoslovje in matematiko
UM Pedagoška fakulteta

5

-

Nov program na področju jezikoslovja

4

C

2

-

6

-

Nov program na področju jezikoslovja

4

B

2

-

Opomba: V tabeli so zajeti obstoječi in načrtovani raziskovalni programi UP ZRS. V letu 2009 oz. 2010 se pričakuje dodatni poziv ARRS za predložitev
raziskovalnih programov, v okviru katerega UP ZRS načrtuje prijavo dveh novih raziskovalnih programov s področja jezikoslovja ter prava.
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Članica: UP PINT
Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

0,9

Univerza v Novi Gorici,
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, UL
Pedagoška fakulteta

P1-0285

Algebra, diskretna matematika,
verjetnostni račun in teorija iger

2

P1-0294

Računsko intenzivne metode v
teoretičnem računalništvu, diskretni
matematiki, kombinatorični optimizaciji
ter numerični analizi z uporabo v
naravoslovju in družboslovju

4

C

0,15

Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, UL
Fakulteta za matematiko in
fiziko

3

P2-0250

Metrologija in biometrični sistemi

3

C

0,1

UL Fakulteta za
elektrotehniko

1

4
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B

2.4. RAZISKOVALNI PROJEKTI V OBDOBJU 2009-2013
V tabeli 2.4.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni projekti članic UP, ki jih financira ARRS, v obdobju 2009-2013.
Tabela 2.4.-1: Raziskovalni projekti, ki jih financira ARRS (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013
Skupna vrednost
Članica
Predvideni letni obseg financiranja projektov ARRS (v EUR)
projektnega financiranja
ARRS (v EUR)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 UP FHŠ
0,00
0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
2 UP FM
532.412,56
678.256,00 696.812,00 655.465,00 695.374,00 754.137,00
3 UP FAMNIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 UP PEF
5.716,00
3.798,00
34.000,00
48.064,00
55.064,00
70.064,00
5 UP FTŠ - Turistica
9.000,00
20.000,00
86.000,00
80.000,00
80.000,00 130.000,00
6 UP VŠZI
56.820,00
68.663,00
70.917,00 101.787,00 100.394,00
87.500,00
7 UP ZRS
1.393.375,14 1.404.421,07 1.650.000,00 1.850.000,00 2.000.050,00 2.150.000,00
8 UP PINT
66.475,00
161.334,56 416.516,00 515.252,00 439.263,00 349.503,00
Skupaj
2.063.798,70 2.336.472,63 3.104.245,00 3.450.568,00 3.620.145,00 3.841.204,00
Opombe
UP FHŠ: V predvidenem obdobju UP FHŠ načrtuje pridobitev 4 do 6 temeljih, aplikativnih oz. postdoktorskih projektov v obsegu 4 FTE.
UP FM: Pri navajanju projektov Ciljnega raziskovalnega programa so upoštevane celotne vrednosti projektov (vključno s prilivi ministrstev idr.).
UP FAMNIT: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni, raziskovalni programi in ostali
raziskovalni projekti trenutno izvajajo na UP PINT (podrobno so zajeti v Programu dela na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 2009-2013
UP PINT).
UP PINT: V obdobju 2009-2013 se bo na UP PINT nadaljevalo izvajanje obstoječih raziskovalnih projektov in predvidoma pridobilo deset novih
raziskovalnih projektov.
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2.5. SODELOVANJE NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA V EVROPSKIH OKVIRNIH PROGRAMIH IN
OKVIRU EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA SVETA (ERC) ZA OBDOBJE 2009-2013
V tabeli 2.5.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni projekti iz Evropske unije članic UP (okvirni program, ERC) v obdobju
2009-2013.
Tabela 2.5.-1: Raziskovalni projekti, ki jih financira EU (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013
Skupna
vrednost
Članica
Predvideni letni obseg financiranja projektov EU (v EUR)
projektnega
financiranja
EU (v EUR)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 UP FHŠ
0,00
0,00
50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00
2 UP FM
112.437,28
45.507,00 150.057,70 155.063,47 260.569,82 266.626,80
3 UP FAMNIT
0,00
0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 550.000,00
4 UP PEF
18.323,00
51.040,00
47.588,00
52.507,00
30.000,00
30.000,00
5 UP FTŠ Turistica
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100.000,00
6 UP VŠZI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 UP ZRS
149.485,00 459.000,00 1.250.000,00 1.780.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00
8 UP PINT
25.446,00 135.500,00 125.500,00
70.000,00
10.000,00
0,00
Skupaj
320.691,28 701.047,00 1.733.145,70 2.367.570,47 2.860.569,82 3.646.626,80
Opombe
UP FM: V primeru pridobitve večjega projekta, so možna večja odstopanja.
UP VŠZI: V obdobju 2009-2013 ni načrtovano sodelovanje na področju raziskav in razvoja v evropskih okvirnih programih in v okviru Evropskega
raziskovalnega sveta (ERC).
UP ZRS: V tabeli je zajet skupni obseg letnih sredstev raziskovalnih projektov 6. in 7. okvirnega programa EU ter projektov ERC (European Research
Council), ki bodo povrnjena iz proračuna EU.
UP PINT: UP PINT namerava med leti 2009-2013 pridobiti tri nove evropske projekte.
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2.6. NAČRTOVANA NABAVA RAZISKOVALNE OPREME V OBDOBJU 2009-2013
V tabelah 2.6.-1 in 2.6.-2 je prikazana nabava večje raziskovalne opreme/infrastrukture, ki presega vrednost 100.000 EUR (z DDV) ter seštevki
male opreme vrednosti 10.000 – 100.000 EUR (z DDV) v obdobju 2009-2013.
Tabela 2.6.-1: Raziskovalna oprema/infrastruktura z nabavno vrednostjo (z DDV) nad 100.000 EUR

Naziv članice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ - Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP PINT
UP PINT

Naziv raziskovalne opreme in / ali infrastrukture

Ocena
Ocena
Vrednost v
izkoriščenosti
izkoriščenosti
EUR
zmogljivosti s
zmogljivosti
(nad
strani
(v%) v
100.000
zunanjih
okviru
EUR)*
uporabnikov
univerze
(v %)
0,00
0%
0%
3.870.716,00
95%
5%

Novi poslovni prostori
Laboratorijska oprema za izvajanje Biodiverzitete/Sredozemsko
250.000,00
kmetijstvo
Laboratorijska oprema za izvajanje Bioinformatike
250.000,00
Laboratorijska oprema za izvajanje drugih naravoslovnih
350.000,00
programov
0,00
Nakup zgradbe za šolski laboratorij
200.000,00
120.000,00
Simulacijski center za urgentno medicino
Sklop za genotipizacijo
140.000,00
Okoljska komora
250.000,00
HPLC-masni
300.000,00
Multimedijski laboratorij v Borilnici
110.000,00
Laboratorij za porazdeljeno računanje in simulacije
110.000,00
Oprema in ostale potrebščine za izvajanje Bioinformatike
530.000,00
Skupaj 6.480.716,00

Opomba UP FM: vključena je 1/3 vrednosti Servitskega samostana, ki se bo predvidoma financiral iz proračunskih in EU virov.
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80%

20%

90%

10%

70%

30%

0%
100%
80%
80%
70%
60%
80%
80%
90%

0%
0%
20%
20%
30%
40%
20%
20%
10%

Tabela 2.6.-2: Raziskovalna oprema z nabavno vrednostjo (z DDV) med 10.000 - 100.000 EUR
Vrednost v EUR
(cena 10.000 100.000 EUR)

Naziv članice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
Skupaj

Ocena
Ocena izkoriščenosti
izkoriščenosti
zmogljivosti s strani
zmogljivosti (v%)
zunanjih
v okviru univerze uporabnikov (v %)

70.000,00
40.000,00
90.000,00
80.000,00
60.000,00
75.000,00
50.000,00
80.000,00
40.000,00
50.000,00
70.272,00
262.000,00
11.000,00
52.500,00
16.500,00
25.000,00
17.000,00
14.000,00
30.000,00
15.000,00
1.148.272,00

30%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
70%
60%
60%
90%
80%
100%
100%
100%
100%

40%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
30%
40%
40%
10%
20%
0%
0%
0%
0%

Opomba UP FM: Vključena je licenca za uporabo integrirane baze podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, ZPIZ, SURS in Ajpes.
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Program Univerze na Primorskem (UP) na področju raziskovalnega in razvojnega dela za
obdobje 2009-2013 so na podlagi programov članic UP pripravili prof. dr. Rado Pišot,
prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost; Martina Hočevar in Nena Bibica,
Sektor za znanstveno-raziskovalno, mednarodno, meduniverzitetno in umetniško dejavnost UP.

Programe posameznih članic UP na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013 so pripravili:
 UP Fakulteta za humanistične študije Koper: izr. prof. dr. Darko Darovec, izr. prof. dr.
Mateja Sedmak, doc. dr. Irena Lazar, doc. dr. Peter Sekloča, dr. Simona Bergoč, dr. Barbara
Zorman, Nataša Mahne.
 UP Fakulteta za management Koper: izr. prof. dr. Janez Šušteršič in Marijana Pregarac.
 UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: prof. dr. Dragan
Marušič, Manca Drobne, Lara Gorela, Klavdija Kutnar in sodelavci UP PINT.
 UP Pedagoška fakulteta Koper: izr. prof. dr. Mara Cotič, Milena Piciga in Orijana
Gregorič.
 UP Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica: doc. dr. Gorazd Sedmak, doc.dr.
Igor Jurinčič, Klara Dodič Pegan, Ana Allegra in Katarina Mušič.
 UP Visoka šola za zdravstvo Izola: doc. dr. Nadja Plazar, doc. dr. Maja Čemažar, prof. dr.
Darja Barlič Maganja, prof. dr. Andrej Cör, dr. Tamara Poklar Vatovec, mag. Irena Trobec,
Nela Rajčić in Andreja Semolič.
 UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper: doc. dr. Ernest Ženko, izr. prof. dr.
Aleksander Panjek, Peter Čerče, dr. Boštjan Bugarič, predstojniki organizacijskih enot - prof.
ddr. Mitja Guštin, prof. dr. Boris Kryštufek, izr. prof. dr. Mateja Sedmak, izr. prof. dr. Egon
Pelikan, doc. dr. Dunja Bandelj Mavsar, prof. dr. Goran Filipi, Aleš Lipnik, prof. dr. Rado
Pišot, Vida Rožac Darovec in strokovne službe UP ZRS.
 UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper: prof. dr. Andrej Brodnik,
Manca Drobne, Lara Gorela, Katjuša Gorela, doc. dr. Klavdija Kutnar, prof. dr. Dragan
Marušič, Matic Meglič, Tine Mezgec, prof. dr. Tomaž Pisanski in Jure Pražnikar.
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1.

VSEBINSKI DEL

1.1. VIZIJA IN POSLANSTVO UP IN ČLANIC UP NA PEDAGOŠKEM,
RAZISKOVALNO-RAZVOJNEM IN INOVACIJSKEM PODROČJU
Vizija Univerze na Primorskem (UP) je postati referenčna ustanova v ustvarjanju in prenosu
znanja z namenom enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in
družbene sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta.
Dejavnost UP je usmerjena v realizacijo članstva v mreži odličnosti univerz v okviru skupnega
Evropskega visokošolskega prostora (EHEA), s kakovostno ponudbo študijskih programov,
usmerjenih v sredozemski prostor, z aktivnim vključevanjem študentov v raziskovalno delo in
raziskovalcev v študijski proces ter z mednarodno primerljivimi dosežki izobraževanja in
raziskovanja.
Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova predstavlja UP enega izmed ključnih gibal razvoja
evro-sredozemske regije. V konkretnih projektih sodelovanja z gospodarstvom ter domačim in
mednarodnim akademskim in raziskovalnim prostorom bo vloga UP usmerjena predvsem v
oblikovanje propulzivnih ukrepov s ciljem vzpostavitve skupne povezovalne politike razvoja z
ožjim in širšim okoljem. Predstavljala bo forum, na katerem bodo v medkulturnem dialogu
pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in gospodarsko življenje, pobude
iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju.
Ključni cilj nove srednjeročne razvojne strategije UP za naslednje petletno obdobje (2009-2013)
je uvrstitev med 1000 najboljših univerz na šanghajski lestvici.
Osnovo vsake zdrave univerze tvorijo: študijska dejavnost, znanstveno-raziskovalna
dejavnost in povezovanje z okoljem.
UP je v zasnovo svojega delovanja vtkala sestavine prenove visokega šolstva po smernicah
Bolonjskega procesa. V študijske programe, ki so nastali na novo, je vgradila posamezne
strukturne novosti, kot so na primer: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje
učinkov študija po kreditnem sistemu ECTS (European Credit Transfer System) in raziskovalne
podlage študijskih programov. Prenova študija pa ni le v oblikah dela. Oblikovanje nove
akademske institucionalne kulture je proces, ki se odvija med univerzo, uporabniki in državo, in
sicer pri načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in
vrednotenja študijskih učinkov, v partnerstvu med študenti in profesorji ter pri razvijanju
pripadnosti instituciji, ki jo sestavljajo vsi udeleženci študijskega procesa.
Strategija razvijanja UP kot študijsko-raziskovalno usmerjenega univerzitetnega središča
vključuje usklajevanje raziskovalnega dela, spodbujanje in povečevanje prepletanja pedagoške in
raziskovalne sfere ter vključevanje v evropske in druge mednarodne raziskovalne programe in
projekte.
Vse članice UP bodo v študijsko leto 2009/10 vstopile s prenovljenimi in novimi bolonjskimi
programi na vseh treh stopnjah študija. Z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št.
119/06, 64/08) je določeno, da se proces uvajanja bolonjskih študijskih programov zaključi
najpozneje v študijskem letu 2009/10. Na Univerzi na Primorskem je bilo vključno z letom 2008
na Svetu RS za visoko šolstvo potrjenih 45 bolonjskih programov.
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Zasnova študijskih programov vseh treh stopenj na področjih družboslovja, humanistike,
poslovnih ved in ekonomije, turizma, zdravstva, edukacijskih ved, matematike, računalništva in
informatike ter naravoslovja in informacijskih tehnologij je sodobna in v svojem bistvu
inovatorska. Vpetost v gospodarski prostor nadgrajujemo tudi z oblikami študija, ki v
posameznih stopnjah v projekte gospodarstva vključujejo učitelje, raziskovalce in študente. Ta
oblika kooperativnega delovanja pomeni za univerzo tudi prevzemanje odgovornosti za učinke
študija v slovenskem gospodarstvu in družbenem okolju, posledično pa tudi za prepoznavnost in
preverjanje v mednarodnem prostoru. To bo tudi v bodoče glavni motiv za razvoj novih
študijskih programov na UP. Ponudba novih študijskih programov in raziskav na področjih
naravoslovnih in tehničnih ved je nastala na podlagi izraženih potreb gospodarstva primorske
regije ter raziskav v programih in projektih UP. Pri zagotavljanju usposobljenih kadrov za
potrebe primorskega gospodarstva bosta odigrala pomembno vlogo tudi izvajanje razvojnih
projektov in oblikovanje spin-off podjetij za specifične potrebe gospodarstva v okviru
Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske.
Raziskovanje naj bo temelj kakovostnega pedagoškega dela
S prepletanjem raziskovalnega dela z izobraževalnim, z bogatenjem temeljnega znanja z novimi
raziskovalnimi dosežki, s tutorstvom in mentorstvom ter kooperativnim učenjem ob raziskovanju
je univerza v svoje delovanje vgradila zasnovo evropskih strategij s področja znanosti in
visokega šolstva. Ob tem nastaja akademska zavest tako učiteljev kot raziskovalcev, ki s svojim
vzorom spodbujajo nastajanje nove institucionalne kulture ter zagotavljajo kakovostno
izobraževanje in raziskovanje.
Povezovanje med izobraževanjem in raziskovanjem, vključevanje raziskovalcev in raziskav v
študijski proces ter mednarodno primerljivi dosežki študijskih in raziskovalnih programov bodo
udejanjili prizadevanja UP, da postane raziskovalna univerza. V skladu s politiko skupnega
Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in EHEA se UP vključuje v nacionalno univerzitetno
mrežo in pripravlja programe sodelovanja z univerzami sosednjih držav. Poleg uspešnega
vključevanja v skupne študijske programe pa je za univerzo v kulturnostičnem prostoru enako
pomemben cilj uveljavljanje kakovosti njenega dela. To pomeni, da na univerzi potrebujemo
zadostno širino in vrhunsko raven raziskav, ki posledično odpirajo dostop do tujega vrhunskega
znanja in tehnologij, ter ustrezne in razvidne postopke vrednotenja kakovosti izobraževalnega,
raziskovalno-razvojnega in umetniškega dela.
Delovanje UP na področju znanstvenega-raziskovanja usmerjajo naslednji dokumenti: Resolucija
o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010, Nacionalni
raziskovalni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice razvoja enotnega
evropskega raziskovalnega in visokošolskega prostora, s posebnim poudarkom na sredozemski
regiji.
Samostojno ali v partnerstvu izvaja UP 13 raziskovalnih programov. Tako se v letu 2009
nadaljuje izvajanje 7 obstoječih raziskovalnih programov, pridobljenih pa je še 6 novih.
Matični raziskovalni programi so:
• Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (UP FM)
• Biodiverziteta (UP ZRS)
• Sredozemlje in Slovenija (UP ZRS)
• Območje kulturnega stika v integracijskih procesih (UP ZRS)
• Kineziologija za kakovost življenja (UP ZRS)
• Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (UP PINT)
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Raziskovalni programi v sodelovanju so:
• Razvoj in ovrednotenje novih terapij za zdravljenje malignih tumorjev (UP VŠZI)
• Zdravje živali, okolje in varna hrana (UP VŠZI)
• Raziskovanje učenja in poučevanja v družbi znanja (UP PEF)
• Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki,
kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in
družboslovju (UP PINT)
• Metrologija in biometrični sistemi (UP PINT)
• Management izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj (UP FM)
• Jeziki in kulture Azije in Afrike (UP PEF)
UP načrtuje zagon spletnega portala, s pomočjo katerega bi svoje ideje in predloge izmenjevali
raziskovalci, podjetniki in civilna družba. Projekt se dobro vključuje v načrte univerze, saj naj bi
spletni portal postopoma prerasel v univerzitetno Mrežo odličnosti, v spletni portal oziroma
mrežo, ki bo med seboj povezovala najboljše raziskovalce in neposredne uporabnike znanja iz
gospodarstva in širše družbe. Uspešno delovanje Mreže odličnosti bo tako predstavljalo
neposredni prispevek projekta k socializaciji znanstveno-raziskovalnega dela na UP. Prehod
znanja v gospodarstvo pospešuje tudi Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za
prenos znanj in raziskovalnih organizacij na Univerzi na Primorskem, ki ureja pravice in
obveznosti UP in njenih delavcev v zvezi z novimi znanji, ustvarjenimi na univerzi. Namen
pravilnika je tudi vzpodbuditev in pospešitev ustanavljanja na znanju temelječih dinamičnih
podjetij. Podjetja za prenos znanja se lahko ustanovijo kot spin-off ali kot start-up podjetja.
V novi finančni perspektivi, ki zajema obdobje 2007-2013, bodo univerza in njene članice
nadaljevale izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki bodo med drugim
financirani v okviru naslednjih programov: 7. OKVIRNI PROGRAM, PROGRAM
ČEZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-2013, IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA
2007-2013, IPA JADRANSKA ČEZMEJNO SODELOVANJE 2007-2013, idr.
Od leta 2004 do danes je bilo s pomočjo programov Evropske unije izvedenih prek 50
raziskovalnih projektov.
Študijsko-raziskovalni proces v povezavi z okoljem
Znanstvena skupnost v okviru svojega primarnega poslanstva “proizvajanja znanja” ne ustvarja
neposrednega dohodka, zato za njeno osnovno financiranje skrbi država. Poleg državne spodbude
pa je pomembna tudi podpora neposrednega okolja, v katerem znanstvena skupnost deluje.
S tesnim sodelovanjem z vsemi uporabniki znanja, ki ga ponuja, in z neposrednimi koristniki
njenih kompetenc se UP integrira v okolje in v njem uspešno udejanja dvoedinost svojega
temeljnega poslanstva – raziskovanje in izobraževanje. Znanje za trg, ki ga neposredno ponuja
gospodarstvu, podjetjem, javnim zavodom in drugim neposrednim koristnikom znanja, je
kakovostna nadgradnja temeljnega raziskovanja in osnova učinkovitejšega izkoristka splošnega
intelektualnega potenciala družbe in primerjalnih prednosti prostora, v katerem deluje.
UP se je znala prilagoditi in se dejavno vključiti v okolje, ki postaja vse bolj odprto za
eksperimentiranje in inovacije. S svojimi aktivnostmi neprestano išče nove spodbude za
sodelovanje in delovanje v podjetniških procesih in širi kulturo o zamislih, ki iščejo trg in
spodbude trajnostnega razvoja.
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Da bi izkoristili široko paleto možnosti, oblik in načinov intenzivne prisotnosti univerze in
njenega umeščanja v okolje, kjer deluje, ter partnersko povezovanje z vsemi uporabniki znanja,
je UP ustanovila posamezna jedra in strukture. Glede na to, da so podobne prakse že prisotne v
sodobnem mednarodnem univerzitetnem prostoru, ne moremo biti v vseh primerih inovativni,
vsekakor pa si želimo biti učinkoviti.
UP je zato ustanovila Center za razvoj in prenos znanja UP, ki transparentno in racionalno
usmerja in koordinira aktivno vlogo vseh partnerjev. Učinkovitost in doseganje konkretnih
rezultatov partnerskega povezovanja je največkrat odvisna od kakovosti komunikacije med
potencialnimi sodelavci. Prav to pomembno nalogo smo želeli udejanjati s ponujenim naborom
oziroma pregledom raziskovalnih kompetenc in opreme članic UP.
Vodilo našega dela je, da bi bilo znanje, ki nastaja na univerzi, dostopno uporabnikom. V
zadnjem letu je bil med drugim ustanovljen Štipendijski sklad UP, ki temelji na nagrajevanju in
spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem. Namen sklada je ponuditi
delodajalcem najboljši in najbolj kakovosten kader za prihodnje delovne potrebe, študentom pa
zagotoviti spoznavanje delovnega okolja že med študijem in jim odpreti možnost kasnejše
zaposlitve v tej organizaciji. Ob štipendijskem skladu smo soustanovili Karierni center UP,
preoblikovali Univerzitetni inkubator v Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske
(UIP) in oblikovali ekspertni skupini Sveta zaupnikov UP za področje izobraževanja in
raziskovanja. Tovrstne novosti bodo naša zaveza tudi v prihodnje.
Pomemben način povezovanja UP z gospodarstvom so regionalni ciljni raziskovalni projekti.
V skladu s programom razvoja UP na področju raziskovalnega in razvojnega dela se
dogovarjamo za poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom v obliki konkretnih raziskovalnih
projektov, na področjih kot so na primer logistika in transport, turizem, bančništvo in druge
finančne storitve, sodobne tehnologije in procesni management, sredozemska biodiverziteta in
biotehnologija, urbane študije, okolje in prostor, trajnostni razvoj, človeški viri in inovativnost ter
multikulturnost. Izbor projektov bo potekal v dveh fazah, in sicer želimo v prvem delu pridobiti
nabor raziskovalnih idej in kompetenc članic UP, ki jih bomo ponudili potencialnim financerjem
v okviru njihovega interesa, v drugi fazi pa bomo na osnovi nabora projektnih idej, zanimivih za
financerje, pripravili interni razpis za članice univerze.
Na UP si na osnovi vseh pobud in produktov, ki smo jih oblikovali v smeri povezovanja z
uporabniki naših kompetenc in jih tudi uspeli vzpostaviti, obetamo še kakovostnejše sodelovanje
ter konkretne prednosti in rezultate, ki bodo še utrdili vlogo univerze, regije in Slovenije v
mednarodnem prostoru.

V nadaljevanju sta predstavljeni vizija in poslanstvo članic UP.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
UP FHŠ bo prispevala k prepoznavnosti Slovenije in bogatila njeno raziskovalno ter akademsko
sfero tako, da bo postala referenčna točka za medkulturne študije na stiku severnojadranskega
dela Sredozemlja in Srednje Evrope. Pri tem bo črpala predvsem iz neposrednega okolja, ki je
kot mejno oziroma kontaktno območje zgodovinsko in prostorsko pogojeno s kulturno
raznolikostjo in pluralizmom, obenem pa bo kulturne stike in heterogenosti preučevala tudi v
širšem, svetovnem merilu. V tem okviru bo iskala modele tvorne hibridnosti in dialoga, na
podlagi katerih bo mogoče razmišljati o optimalni interakciji humanističnih, družboslovnih in
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naravoslovnih ved ter gospodarstva z namenom razvoja strategij, ki bodo omogočile skladen
razvoj družbe.
Znanstveno–raziskovalno poslanstvo UP FHŠ je interdisciplinarno oziroma transdisciplinarno
usmerjeno v medkulturne študije, in sicer prvenstveno preko kakovostne raziskovalne dejavnosti,
ki bo služila kot eden od temeljev za zagotavljanje odličnosti izobraževalne dejavnosti UP FHŠ.
Fakulteta ima organizirano znanstveno–raziskovalno dejavnost v okviru Inštituta za medkulturne
študije (IMŠ), vendar bo, tako kot že v preteklosti, tudi tvorno sodelovala z UP Znanstvenoraziskovalnim središčem Koper (UP ZRS), preko Inštituta pa bo še dodatno krepila svoje
specifično interdisciplinarno raziskovanje.
IMŠ, kot osrednja raziskovalna skupina UP FHŠ, izpolnjuje svoje poslanstvo v dveh
dopolnjujočih se smereh. Na polju raziskovalne dejavnosti pokriva sodobne medkulturne
fenomene in jih vključuje v akademsko misel slovenskega, evropskega in svetovnega prostora, s
tem pa posega v integracijo znanstvenih spoznanj in raziskovalnih rezultatov v pedagoški proces
ter v javno življenje širše regije in z njo povezanih ekonomskih, političnih in kulturnih tokov. Z
namenom uresničevanja svojega poslanstva se bo IMŠ tudi v prihodnje povezoval z
najuglednejšimi raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami v Evropi in v svetu. Dosedanje
raziskave UP ZRS in UP FHŠ, ki so ponudile svojstvene vpoglede v dogajanja obmejnih
kontaktnih prostorov, jezikovnih in kulturnih stikov, modele obravnave za Sredozemlje tipičnega
videnja preteklosti in sedanjosti, predstavljajo osnovo, na kateri UP FHŠ gradi partnerstvo v
mednarodnih evropskih raziskavah.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
UP FM je visokošolski zavod, v okviru katerega se raziskuje, izobražuje in svetuje na področju
družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske,
poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov UP FM razvija dodiplomske in podiplomske
študijske programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh
programov UP FM upošteva koncept vseživljenjskega učenja.
V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju UP
FM izobražuje strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim
managementom organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.
UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom
na uspešnost gospodarstva in širšega družbeno-ekonomskega okolja v prostoru Srednje in
Jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Sodobne tehnologije v naravoslovju predstavljajo na začetku tretjega tisočletja poseben izziv, saj
morajo izpolniti interese hitrega razvoja družbe, kakor tudi skrb za kakovostno ohranjanje
naravnega in družbenega ravnovesja. K temu bo UP FAMNIT v prihodnjih letih (2009-2013) z
razvojem kakovostnega oblikovanja in izvajanja naravoslovnih študijskih programov tudi
stremela. V tem matematična znanja, področje informacijske tehnologije in druga naravoslovna
znanja, predstavljajo ključ do odgovora pri vprašanjih modeliranja družbeno ekonomskih
procesov, njihove logike in zakonitosti racionalnega razmišljanja. Ker bodo glavni izzivi znanosti
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v naslednjem desetletju na področju integriranja različnih znanstvenih področij, si UP FAMNIT
prizadeva razvijati in izvajati, poleg mono tudi interdisciplinarne in mednarodne študijske
programe na področju naravoslovja. Prav tako bo fakulteta prijavljala, razvijala in vzpodbujala
raziskovalno-razvojne projekte in programe ter stremela k odličnosti le-teh, tudi za potrebe
gospodarstva, in težila k prenosu najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso in
okolje. Veliko pozornost bo namenjala tudi varovanju narave in okolja.
Fakulteta pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti tesno sodeluje z UP Primorskim
inštitutom za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT), katerega poslanstvo je delovanje
na področjih naravoslovja, tehnike in medicine.
Študijski programi na UP FAMNIT bodo s svojo komplementarnostjo zapolnili "tržno nišo" v
Sloveniji in lokalnemu, regionalnemu in nacionalnemu gospodarstvu dali kvalitetno izobražene
kadre za potrebe v transportu, bančništvu, zavarovalništvu, igralništvu in računalniških podjetjih,
Sloveniji pa tudi manjkajoče strokovnjake za sodobno ekonomijo ter druga področja, kjer je
potrebno znanje s širšega področja naravoslovnih znanosti in interdisciplinarnega znanja, ki ga
ponuja fakulteta.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
UP PEF poudarja kakovostno usposobljenost svojih diplomantov na vseh treh stopnjah študija.
Ta temelji na prenosu sodobnih teoretičnih spoznanj in odličnih praks v študijski proces ob
upoštevanju tehnološkega razvoja in družbenih potreb ter na razvijanju sodelovalnih
medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi udeleženci v procesu izvajanja
pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela.
Poslanstvo UP PEF je torej usposabljanje in izpopolnjevanje vzgojiteljev, učiteljev ter drugih
pedagoških delavcev za delo tako v vrtcu, šoli kot v vseh drugih ustanovah, kjer se poučuje, uči
in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in izpopolnjevanje spretnosti in zmožnosti,
ključnih za učinkovitost in avtonomnost izobraževalca, pri čemer uporablja najsodobnejše v
svetu uveljavljene metode in metode, ki so plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize
prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega dela na pedagoškem in andragoškem
področju.
Enak pomen kot pedagoškemu procesu pripisuje UP PEF razvoju lastne znanstveno-raziskovalne
dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, saj je ta pogoj za učinkovito posodabljanje
modelov učenja in poučevanja, izobraževanje samozavestnega in strokovno trdnega
vzgojitelja/učitelja (izobraževalca) in angažirano vpetost v širši slovenski izobraževalni prostor.
UP PEF se vključuje v domače in mednarodne raziskovalne projekte in tako ustvarja sodelovalni
prostor za odprto izmenjavo najboljših znanstvenih dosežkov in njihov prenos v pedagoško
prakso.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
UP FTŠ Turistica bo postala vodilna izobraževalna in znanstveno raziskovalna institucija na
področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v Sloveniji in v širši regiji, s prepoznano
visoko kakovostjo pedagoškega dela, sodobnimi študijskimi programi, razvito znanstveno,
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razvojno raziskovalno in svetovalno dejavnostjo, razvito mrežo partnerskih organizacij v
gospodarskem in javnem sektorju.
S svojo izobraževalno, znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno dejavnostjo na področju
turizma bo UP FTŠ Turistica pomembno prispevala k razvoju kakovostnih kadrov, k razvoju na
znanju temelječe družbe ter k zagotavljanju dolgoročne konkurenčnosti na globalnem trgu.
Temeljni dolgoročni cilj UP FTŠ Turistice je postati vodilna izobraževalna, znanstveno
raziskovalna in razvojno svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in v širši regiji.
Poslanstvo UP FTŠ Turistice:
• razvijati in zagotavljati kakovostno, mednarodno primerljivo izobraževanje in usposabljanje
na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;
• omogočati znanstveno raziskovalno, razvojno in svetovalno delo visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, raziskovalcev in študentov ter prenašati zanje v turistično gospodarstvo in med
druge uporabnike na vseh ravneh.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Poslanstvo in vizija bodoče Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, v katero se bo
preoblikovala UP VŠZI, je doseči odličnost v ustvarjanju in prenosu znanja in tako biti akter v
ustvarjanju enakopravnega in partnerskega sodelovanja v plemenitenju akademske in družbene
sfere sredozemskega sveta in širšega prostora, v katerega je vpeta.
Kot izobraževalna in raziskovalna ustanova bo predstavljala forum, na katerem se bodo v
medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v družbeno, kulturno in
gospodarsko življenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem
področju. V konkretnih projektih sodelovanja z zdravstvenimi in drugimi organizacijami ter
domačim in mednarodnim akademskim in raziskovalnim prostorom bo, kot del Univerze na
Primorskem, ključni steber razvoja lokalnega in širšega okolja. Bodoča fakulteta deluje
raziskovalno na področju zdravstvene nege, dietetike, radiološke tehnologije, javnega zdravja,
biomedicine ter drugih ved povezanih z zdravjem.

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
UP ZRS bo predstavljal ključni steber znanstveno-raziskovalne dejavnosti na UP, obenem pa želi
postati mednarodno priznana referenčna znanstveno-raziskovalna ustanova na vseh področjih
svojega znanstveno-raziskovalnega dela. To dejavnost bo razvijal v konkretnih projektih
sodelovanja z domačim, kot tudi mednarodnim akademskim in znanstveno-raziskovalnim
prostorom, ter v interakciji z gospodarstvom in širšo družbo. Ob izrazito interdisciplinarnem
delovanju, ki se kaže kot preplet humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih ved, bodo
znanstveno-raziskovalne aktivnosti na UP ZRS usmerjene na preučevanje specifičnih tematik
Sredozemlja, zgornje jadranskega območja ter srednjeevropskega in slovenskega prostora.
Vsekakor pa se bo tudi nadalje usmerjal v preučevanje interakcije človeka in okolja, področja
vpliva specifičnih okolij na človekov organizem ter same aplikacije rezultatov v strokovno
mednarodno javnost. Te usmeritve raziskovanja UP ZRS med drugim zasleduje tudi s ciljem
ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, izboljšanja kakovosti zdravja, kakovosti
življenja in zoperstavljanja negativnim odzivom človekovega organizma na sodoben življenjski
stil. UP ZRS bo s tem še naprej bogatil akademsko in družbeno sfero tako lokalnega,
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sredozemskega kot tudi širšega (domačega in tujega) prostora, v katerega je vpet. Obenem pa se
bo trudil zagotavljati kakovost na vseh področjih delovanja ter preverljivo vrhunsko raven
znanstvene odličnosti. S tako razvitimi raziskovalnimi podlagami bo aktivno in kreativno
sodeloval tudi pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na UP.
Poslanstvo UP ZRS je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja z znanstveno-raziskovalnim,
strokovnim in izobraževalnim delom ter tako sprejemati odgovornost za skladen razvoj Slovenije
v regiji, Evropi in svetu.
UP ZRS izpolnjuje svoje poslanstvo v dveh smereh. Prvič, s svojimi znanstvenimi rezultati
raziskovalno pokriva področje zahodne Slovenije in še posebej prostor Istre in slovenskega
Primorja, drugič pa z usmerjanjem v integracijo znanstvenih spoznanj in rezultatov v
komparativno mrežo znanstvenih in pedagoških institucij v Evropi in svetu. Z namenom
uresničevanja svojega poslanstva se bo tudi v prihodnje povezoval z drugimi sorodnimi
institucijami, z gospodarstvom in širšo družbo tako v domačem kot tudi v širšem prostoru.
UP ZRS predstavlja osrednji raziskovalni zavod UP ter si bo tudi v prihodnje prizadeval ohraniti
takšno mesto. Poleg tega bo še naprej razvijal raziskovalne podlage za pripravo študijskih
programov na drugih članicah UP.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Naravoslovje in tehnika (science and engineering) predstavljata osnovo realnega gospodarstva,
zato je njun kakovosten razvoj strateškega pomena. Na UP naravoslovje in tehniko razvijata UP
PINT in UP FAMNIT, ki se zavedata, da mora njuno delo biti v svetovnem vrhu, ker lahko le
tako prispevata h konkurenčnejši družbi in gospodarstvu. Biti v svetovnem vrhu zahteva
interdisciplinarnost, ker so temeljna vprašanja, ki si jih in si jih bo moralo postavljati človeštvo
preveč kompleksna, da bi odgovore nanje lahko iskali samo z orodjem ene stroke.
UP PINT bo svojo vizijo udejanjal preko konkretnih nalog, kot so:
• zagotoviti prostore, laboratorijsko opremo, knjižnico, bivalne kapacitete za študente in
gostujoče profesorje;
• zagotoviti ustrezne kadrovske potenciale. Slovenija mora postati uvoznica visoko izobraženih
naravoslovnih in predvsem tehničnih kadrov, kot so npr. dodiplomski študenti, podiplomski
oziroma doktorski študenti, podoktorandi in uveljavljeni strokovnjaki. Zagotavljanje
človeških virov je skupna odgovornost univerze, države, gospodarstva in lokalne skupnosti;
• povečati in dodatno spodbujati razvoj naravoslovja in tehnike. Aktivnejša politika pri
financiranju študijskih programov s področja naravoslovja in tehnike (višji stroški izvedbe) in
predvsem financiranje 3. stopnje, ki prinaša največji izplen na področju raziskovalno
razvojne dejavnosti ter uvajanju najsodobnejših tehnologij v realno gospodarstvo. Dodatno
financiranje zagona knjižnice;
• z možnostjo oddelčnega organiziranja s skupnimi strokovnimi službami vzpodbudi
interdisciplinirano povezovanje strok – cenejša izvedba osrednje dejavnosti (core business):
raziskovanja in poučevanja;
• univerza je nekonkurenčen delodajalec na področju naravoslovja in predvsem tehnike, zato je
potrebno najti načine povišanja dohodka za profesorje s tega področja, kot je to običajno v
tujini.
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Veliko od naštetega se nanaša na področje naravoslovja in tehnike v vsem nacionalnem prostoru,
za UP pa je še posebej aktualno, saj sta UP PINT in UP FAMNIT še v razvoju, zaradi svoje
majhnosti pa hkrati lahko predstavljata primer uvajanja dobre prakse iz zahodnih univerz v
slovensko okolje.
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1.2.

DOLGOROČNI IN SREDNJEROČNI CILJI UP IN ČLANIC UP NA
PODROČJU RAZISKOVALNE, RAZVOJNE IN INOVACIJSKE
DEJAVNOSTI

DOLGOROČNI CILJ UP je zgraditi pomembno tretje raziskovalno in izobraževalno jedro v
strateški diagonalni hrbtenici znanja Slovenije. V specifiki prostora, ki ga označuje naravna
odprtost, medkulturnost in večjezičnost ter dinamičen mediteranski življenjski navdih je cilj UP
postati mednarodno priznana in referenčna znanstveno-raziskovalna in izobraževalna institucija.
Osnovna konstrukcija izgradnje odličnosti in mednarodne vpetosti UP temelji na sodobnih
pristopih k raziskovalnem študiju, povezovanju znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega
dela, interaktivnem partnerstvu s študenti in uporabniki znanj ter bogati mednarodni dejavnosti,
odprtosti ter izmenjavi znanj in izkušenj.

SREDNJEROČNI CILJI UP so razdelani v Srednjeročni razvojni strategiji UP 2009-2013,
kjer je identificiranih 7 razvojnih ciljev UP, med katerimi so za področje raziskovanja pomembni
zlasti naslednji:
Cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Univerza na Primorskem si bo prizadevala za razvoj raziskovalne podstati, ki ji bo omogočal
oblikovanje centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem namenom bo
spodbujala zaposlene k raziskovalnemu delu in objavljanju mednarodno primerljivih rezultatov
svojega dela.
Cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Vpetost Univerze na Primorskem v geografsko-politični prostor Sredozemlja nudi temelje za
razvoj specifične raziskovalne in pedagoške dejavnosti v sodelovanju z univerzami v tujini.
Univerza bo suveren partner pri postavljanju smernic raziskovanja in sodelovanja pri produkciji
in distribuciji znanja, ki se vpenja v prostor Sredozemlja in JV Evrope tako v akademskem kot
širšem družbenem prostoru. V ta namen si bo prizadevala za sodelovanje na mikro ravni preko
izmenjave raziskovalcev in predavateljev z drugimi univerzami omenjenega geografskega
prostora, ter na makro ravni preko institucionalnega povezovanja.
Cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja
Poslanstvo Univerze na Primorskem je med drugim močno povezano tudi z vsestranskim
razvojem južnoprimorske regije. Z namenom, da bi postala prepoznavni dejavnik razvoja na tem
geografskem področju, UP teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi
regionalnimi akterji. In sicer bo s skupaj z gospodarskimi in drugimi subjekti oblikovala
študijske programe in s tem tudi ˝zaposljivega diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za
sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju raziskovanja.
Cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Cilj Univerze na Primorskem je postati nacionalno in mednarodno prepoznavna po kakovostnih
študijskih programih, kakovostnem delu in kadru, po mednarodni naravnanosti in po uspešnem
povezovanju raziskovalnega in izobraževalnega dela, ob tem pa želi gojiti učinkovito
komunikacijo z javnostmi ter promocijo dela in dosežkov članic ter univerze kot celote.
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Poleg naštetih srednjeročnih ciljev, ki so neposredno povezani z raziskovalnim delom UP, so
med razvojnimi cilji še:
Cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Univerza na Primorskem si prizadeva za odličnost na področju pedagoške dejavnosti. Osnovni
cilj je zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k učinkovitosti in
uspešnosti študijske poti študentov na vseh stopnjah študija.
Cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z Univerzo v Ljubljani in Univerzo v
Mariboru
Univerza na Primorskem si prizadeva za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih
pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente UP, ki bodo primerljivi s tistimi Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru, zato deluje v smeri pridobivanja potrebnih sredstev ter gradnje
potrebnih univerzitetnih prostorov in prostorov za študente.
Cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Univerza na Primorskem bo razvijala model organiziranosti in upravljanja, ki temelji na
centralizaciji uresničevanja skupnih interesov članic, obenem pa vzpodbuja njihovo avtonomnost
pri odločitvah, ki so specifične v okviru njihovega delovanja na raziskovalnem in pedagoškem
področju.

V nadaljevanju so predstavljeni dolgoročni in srednjeročni cilji članic UP na področju
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Dolgoročni cilji:
• Inštitut za medkulturne študije (IMŠ) si bo z razvijanjem znanstvene uspešnosti in odličnosti
prizadeval postati referenčni inštitut s področja medkulturnih študij na območju regije AlpeJadran ter tako pritegniti k sodelovanju tudi tuje uveljavljene raziskovalce;
• utrjeval bo svoje mesto kot osrednja znanstveno-raziskovalna institucija UP FHŠ in skrbel za
prenos raziskovalnih rezultatov v izobraževalni proces;
• z odličnim znanstvenim delom si bo UP FHŠ prizadevala za uveljavitev v domačem in
mednarodnem znanstvenem prostoru, v javnem življenju pa bo spodbujala razmislek o
miroljubnem sobivanju različnih kultur;
• z namenom razširitve in večanja kakovosti svoje dejavnosti bo usposabljala mlade
raziskovalce in jih vključevala v timsko raziskovalno delo;
• zagotavljala bo kakovost in visoko raven izvedbe raziskav ter s svojo dejavnostjo tvorno
posegala na polje definiranja aktualnih raziskovalnih smernic medkulturnih študij doma in v
svetu.
Srednjeročni cilji:
• oblikovanje ustrezne kadrovske strukture, sestavljene tako iz uveljavljenih raziskovalcev kot
mladih perspektivnih sodelavcev. Eden od ciljev IMŠ je v tem smislu omogočiti pedagoškim
delavcem razvijanje in delovanje tudi na znanstvenem področju, obenem pa vključevati v
znanstveno-raziskovalno delo asistente in mlade raziskovalce;
• znanstveni razvoj vsebin obstoječih in novih študijskih programov UP FHŠ študije z vidika
medkulturnosti;
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izvajanje interdisciplinarnih raziskav na področju medkulturnosti, v ta namen oblikovanje
ožjih raziskovalnih skupin s specifično raziskovalno problematiko: medkulturni vidiki vseh
petih celin, posebej pa še izbrana področja Amerike, Kitajske, Indije, frankofonskih področij
Evrope, Afrike in Severne Amerike, etnična in jezikovna stikanja, medetnični odnosi in
etnične, kulturne ter spolne manjšine, biotehnološke kulture, umetniške in kulturne prakse ter
forme v medkulturni razsežnosti, medkulturni dialog v preteklosti ter medkulturno
komuniciranje kot presečišče vseh naštetih topik;
opredelitev programskih izhodišč raziskovalne skupine v smislu definiranja pojmov med/več-/transkulturnosti; v ta namen izvedba simpozija in izdaja monografskega zbornika;
izdaja enciklopedije pojmov medkulturnega komuniciranja;
konkuriranje na nacionalnih razpisih za temeljne, aplikativne in ciljne raziskovalne projekte
ter na mednarodnih razpisih za dodelitev raziskovalnih sredstev (7. okvirni program EU,
ERC-razpisi, Leonardo da Vinci, Grundtvig,…);
v srednjeročnem obdobju pridobiti sredstva za 4-6 projektov;
prizadevanje za pridobitev raziskovalnega programa;
prizadevanje za pridobitev infrastrukturnega programa;
mednarodno in med-institucionalno sodelovanje;
razvijanje znanstvene uspešnosti in odličnosti z objavljanjem znanstveno-raziskovalnih
dosežkov v domačih in tujih znanstvenih revijah ter monografskih publikacijah;
vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno delo IMŠ.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
Dolgoročni cilj UP FM je predvsem uresničevanje njene vizije in poslanstva. Na področju
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti to pomeni predvsem sledenje naslednjim
temeljnim usmeritvam:
• doseganje znanstvene in raziskovalne odličnosti;
• razvijanje vsebin in rezultatov raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti v sodelovanju
z gospodarstvom in drugimi deležniki iz družbenega okolja glede na njihove potrebe;
• povezovanje raziskovalnega in izobraževalnega dela ter vključevanje študentov v
raziskovalno delo;
• razvijanje interdisciplinarnega pristopa;
• skrb za mednarodno odmevnost in ugled raziskovalnih dosežkov fakultete.
Srednjeročni cilji:
Veljavni srednjeročni strateški cilji UP FM, ki se v celoti ali delno nanašajo na področje
raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti, so:
• oblikovanje dveh programskih skupin in prijava raziskovalnih programov;
• pridobivanje nacionalnih projektov – temeljni in aplikativni projekti ter projekti ciljnega
raziskovalnega programa (CRP);
• pridobivanje bistveno več projektov za gospodarstvo;
• okrepiti sodelovanje z lokalnim gospodarstvom na izobraževalnem in raziskovalnem
področju;
• raziskovalno-razvojno sodelovanje z Mestno občino Koper;
• vključitev v 7. okvirni program EU (7. OP) in druge evropske programe;
• izvedba znanstvene konference MIC (Management International Conference) vsako leto v
drugi mediteranski državi;
• kandidiranje na razpise za javna naročila: SLO in EU;
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kandidiranje na razpise za mlade raziskovalce;
oblikovanje treh študijskih programov 3. stopnje;
znanstveno revijo Managing Global Transitions uvrstiti v bazo SSCI;
znanstveno revijo Management uvrstiti v bazo EconLit ali v drugo enakovredno bazo;
UP FM bo razvijala sistem meril za spremljanje kakovosti izobraževanja, raziskovanja in
institucionalnega delovanja;
UP FM bo naročila in izvedla mednarodno presojo kakovosti;
stalna promocija dosežkov UP FM v vseh ciljnih javnostih;
zagotoviti ustrezne prostore (v načrtu: Servitski samostan v Kopru).

UP FM doseganje srednjeročnih ciljev spremlja preko sistema kvantificiranih ciljev in
kazalnikov, ki jih je sprejel Senat UP FM.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Dolgoročni cilji:
• nadaljevanje mrežnega raziskovanja s tujimi univerzami in raziskovalci v tujini;
• uresničitev deklariranega cilja UP (2009-2013) tako, da naravoslovje in tehnika sama po sebi
(UP FAMNIT in UP PINT) dosežeta uvrstitev na Šanghajsko lestvico med 1000 najboljših
univerz;
• z nišo v vsaj še eni samostojni stroki se prebiti v svetovni vrh (informacijsko komunikacijske
tehnologije – IKT) in temu dodati eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo
(biometrija, bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija) – doseči približno 40 SCI objav letno;
• postati regionalno, nacionalno in globalno pomembno središče za nekatera področja
naravoslovja;
• se tesno partnersko povezati z gospodarstvom;
• pripraviti nove študijske programe iz naravoslovja in tehnologije;
• izvesti zunanjo evalvacijo ter se primerjati s podobnimi institucijami na zahodu.
Srednjeročni cilji:
• pridobitev ustreznih poslovnih prostorov za delovanje;
• pridobitev dodatnih oziroma novih prostorov za učinkovito izvajanje raziskovalnega dela;
• najem oziroma pridobitev prostorov za izvajanje laboratorijske dejavnosti;
• povečanje sodelovanja z lokalnim in nacionalnim gospodarstvom;
• vzpostavitev še tesnejšega sodelovanje z drugimi potencialnimi partnerji;
• objave člankov v čim kvalitetnejših znanstvenih revijah (razred A1 po ARRS metodologiji);
• spodbujanje raziskovalnega dela in prijavljanje temeljnih, aplikativnih, ciljno raziskovalnih
ter razvojnih projektov in programov ter drugih projektih z gospodarstvom (v sodelovanju z
UP PINT);
• integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (v sodelovanju z UP PINT);
• povečanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov (v sodelovanju z UP PINT);
• navezovanje novih poslovnih stikov in nadaljevati uspešno sodelovanje s tujimi
raziskovalnimi institucijami;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
mednarodnem okolju;
• povečanje obsega raziskovalnega dela v okviru projektov 7. okvirnega programa EU;
• povečanje obsega raziskovalnega dela in prijavljanje na tekoče razpise;
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povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
domačem in mednarodnem okolju;
povečanje števila objavljenih znanstvenih člankov.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Dolgoročni cilji:
• nadgradnja obstoječega raziskovanja in umetniške dejavnosti v okviru Inštituta za
edukacijske, informacijske in matematične vede ter pridobitev novih programov in
raziskovalnih projektov s poudarkom na raziskovanju področja poučevanja in učenja;
• razvijanje novih raziskovalnih interesov na področju družboslovnih, humanističnih in
umetniških ved;
• vzdrževanje partnerske mreže z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in drugo zainteresirano
javnostjo;
• vzpostavitev in trajna rešitev prostorskih pogojev, ki bodo omogočili sodoben, kakovosten in
racionalen izobraževalni in raziskovalni proces ter podlage za sodoben pristop k raziskovanju
polja edukacije.
Srednjeročni cilji:
• nadaljevanje izvajanja obstoječih raziskovalnih programov in projektov ter razširitev
raziskovalne dejavnosti s pridobitvijo novih raziskovalnih projektov in programov temeljnega
in aplikativnega raziskovanja;
• izvajanje novega raziskovalnega programa Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni
družb;
• izvajanje raziskovalnega projekta Kulturna zavest in izražanje (v projekt bo vključenih 750
učiteljev osnovnih in srednjih šol);
• pridobitev raziskovalnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom in drugo zainteresirano
javnostjo;
• predstavitev rezultatov znanstveno-raziskovalnega dela širši javnosti (kongresi, posveti,
znanstveni sestanki in mednarodni sestanki, monografije, članki v domačih in mednarodnih
revijah);
• ustanovitev znanstvene revije Edukacija.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
Temeljni dolgoročni cilj UP FTŠ Turistice je postati vodilna izobraževalna, znanstveno
raziskovalna in razvojno svetovalna institucija na področju turizma v Sloveniji in v širši regiji:
• postati najštevilčnejša in najkakovostnejša znanstveno raziskovalna skupina na področju
turizma v Sloveniji;
• povečati aktivnosti UP FTŠ Turistice pri pridobivanju in izvajanju temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov, ciljnih raziskovalnih ter razvojnih projektov za gospodarstvo in
druge uporabnike s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti;
• razvijati znanstvene discipline in strokovna področja turizma in s turizmom povezanih
dejavnosti;
• zagotavljati uspešen prenos znanja v turistično gospodarstvo in med druge uporabnike znanja
od lokalne do nacionalne ravni.

18

Srednjeročni cilji:
• okrepiti raziskovalno skupino za turizem;
• povečati delež sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS);
• vzpostaviti pogoje za ustrezno izmenjavo mnenj na znanstveni in strokovni ravni ter za
objavljanje pomembnih znanstvenih rezultatov v reviji z indeksom SA;
• nadaljevati z izdajanjem mednarodnega časopisa Academica Turistica in sprožiti postopke za
njegovo uvrstitev v ustrezno indeksirano bazo;
• povečati horizontalno in vertikalno povezovanje UP FTŠ Turistice z institucijami turističnega
raziskovanja, izobraževanja in svetovanja s področja turizma ter stroke na vseh ravneh
delovanja v domačem in mednarodnem okolju;
• uspešno izvesti ciljni raziskovalni projekt Inovativnost v turizmu;
• povečati število raziskovalnih projektov in programov in v tem okviru pridobiti vsaj 1
aplikativni in 1 temeljni raziskovalni projekt;
• organizirati znanstveno raziskovalno in razvojno delo na UP FTŠ Turistici z uporabo
sodobnih informacijskih tehnologij z vzpostavitvijo modela projektnega dela;
• zagotoviti aktivno sodelovanje z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem
Primorske (UIP), UP ZRS in z drugimi institucijami v domačem in mednarodnem okolju;
• zagotoviti aktivno sodelovanje UP FTŠ Turistice v dveh turističnih grozdih v Sloveniji;
• pripraviti strokovne podlage in ustanoviti Znanstveno raziskovalni inštitut za turizem;
• povečati sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja od lokalnega do
nacionalnega nivoja s pridobitvijo vsaj enega projekta;
• povečati prenos znanja z objavo strokovnih in znanstvenih člankov ter organizacijo in
udeležbo na znanstvenih in strokovnih posvetih;
• izdati znanstvene in strokovne monografije.
UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Dolgoročni cilji:
• spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
• vzpostaviti ravnotežje med pedagoškim in raziskovalnim delom učiteljev;
• povečati število SICRIS točk in število citatov pri nekaterih raziskovalcih, tako da bodo vsi
lahko nosilci temeljnih projektov;
• zaposlovati priznane visokošolske učitelje in vrhunske strokovnjake posameznih strok;
• vključevati in spodbujati raziskovalno delo študentov;
• predstaviti raziskovalno delo in raziskovalne dosežke v bazah podatkov za iskanje partnerjev
evropskih projektov;
• raziskovalno se povezovati glede na vsebino raziskovanja z drugimi članicami UP;
• sodelovanje na projektih Evropske unije in bilateralnih projektih;
• prijava na razpise za projekte, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
(ARRS)
• pridobiti mlade raziskovalce;
• prenos znanja v strokovno delo s skupnimi raziskovalnimi projekti, mentoriranjem in drugim.
Srednjeročni cilji:
• povečati število mentorjev mladim raziskovalcem;
• izvedba pridobljenih raziskovalnih projektov in programov;
• usposabljanje mladih raziskovalcev;
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pri prijavi novih raziskovalnih projektov čim bolj upoštevati interdisciplinarni pristop, ki ga
nudijo različna področja raziskovanja raziskovalne skupine UP VŠZI;
vključevanje v že obstoječe mednarodne raziskovalne projekte s področja zdravstvene nege
in vključevanje v prijavo bilateralnih in EU projektov;
nadaljnje uvajanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij in elektronskega poučevanja v
pedagoški in raziskovalni proces;
širjenje on-line dostopa preko podatkovnih zbirk do e-revij, do polnih besedil člankov;
posodabljanje spletne strani s podatki s področja raziskovanja;
vodenje bibliografije zaposlenih na UP VŠZI;
izvedba nacionalne mobilnosti študentov;
povezovanje z visokošolskimi in ostalimi institucijami pri razvijanju raziskovalnega dela
raziskovalne skupine UP VŠZI;
zaposlovanje priznanih strokovnjakov iz prakse in tako poskrbeti za prenos znanja v obe
smeri;
zaposlitev nujno potrebnega nepedagoškega osebja glede na potrebe izobraževalnega
procesa, raziskovanja in razvoja šole;
pridobitev sredstev za investicijsko vzdrževanje za medicinsko in laboratorijsko ter
računalniško in pohištveno opremo;
sodelovanje z drugimi članicami UP pri raziskovalnem delu in prijavi raziskovalnih projektov
in programov;
povezovanje z visokošolskimi in ostalimi institucijami v povezavi z delom na raziskovalnih
programih in projektih;
dograjevati prepoznavnost šole v ožjem in širšem družbenem okolju ter mednarodni
skupnosti (tiskanje zloženke v slovenskem in angleškem jeziku, prenova spletnih strani šole
in njihov prevod v angleščino, organizacija tiskovnih in promocijskih aktivnosti ipd).

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Svojo vizijo in poslanstvo bo UP ZRS v prihodnje dosegal ob doseganju dolgoročnih in
srednjeročnih ciljev, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Srednjeročni cilji se nanašajo na obdobje
2009-2013.
Dolgoročni cilji:
• UP ZRS si bo prizadeval utrditi svoje mesto kot osrednji znanstveno-raziskovalni zavod
Univerze na Primorskem in skrbel za nadaljnje uveljavljanje in razvoj v prostoru kjer deluje;
• na podlagi kvalitetnega raziskovalnega dela si bo UP ZRS prizadeval za večjo uveljavitev v
domačem in mednarodnem znanstvenem prostoru ter pridobitev ugleda in prepoznavnosti
doma in v svetu;
• uspešno nadaljevanje usposabljanja mladih raziskovalcev in uspešno vključevanje mladih
raziskovalcev v raziskovalno delo po končanem usposabljanju;
• povečanje kakovosti in visoke znanstvene izvedbe pridobljenih raziskovalnih projektov,
razvoj novih, nacionalno financiranih raziskovalnih in infrastrukturnih programov;
• izboljšanje knjižničnih storitev z dopolnjevanjem knjižničnega fonda, urejanjem knjižničnega
gradiva, knjižnično izmenjavo, dodatno ponudbo elektronskih revij in baz podatkov, z
vzpostavitvijo sistema izobraževanja uporabnikov knjižnice UP ZRS, ter z združitvijo
knjižnic UP ZRS in UP FHŠ v osrednjo humanistično knjižnico UP;
• širjenje prostorov in pridobitev nove raziskovalne opreme, vzdrževanje obstoječe opreme v
laboratorijih UP ZRS in infrastrukturnih enotah (knjižnica, Center za raziskovanje javnega
mnenja, Center za sodelovanje z gospodarstvom);
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v mednarodnem prostoru postati prepoznaven in uveljavljen oblikovalec in izvajalec storitev
za krepitev sodelovanja med znanostjo, gospodarstvom in državo;
sodelovanje pri oblikovanju študijskih programov in nastajanju novih fakultet na UP;
povezava raziskovalnega dela s potrebami družbenih akterjev iz vseh podsistemov družbe
(ekonomije, politike, civilne družbe,…);
socializacija raziskovanja ter zagotavljanje prisotnosti znanosti in tehnologije tako v
vsakodnevnem življenju v regiji kot tudi v kontekstu gospodarskega in družbenega razvoja.

Srednjeročni cilji:
• aktivna vloga pri oblikovanju podlag, znanstvenih izhodišč in koordinacije prijave na Center
odličnosti UP - Zdravje kot dejavnik kakovosti življenja - celostna obravnava zdravja s
ciljem trajnostnega razvoja;
• pridobitev koordinatorstva enega do treh projektov 7. okvirnega programa EU in partnersko
sodelovanje v več projektih istega programa;
• izgradnja Centra mediteranskih kultur v Izoli ter izgradnja in zagon prostorov Inštituta za
biodiverziteto, Inštituta za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo in Inštituta za kineziološke
raziskave;
• okrepitev prizadevanja za vključevanje raziskovalcev iz raziskovalne v pedagoško sfero ter
za sodelovanje pri nastajanju novih študijskih programov na članicah UP;
• povečanje aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja na podlagi povečanja
mednarodne mobilnosti raziskovalcev v okviru novo vzpostavljenih konzorcijev, bilateralnih
projektov, mednarodnih znanstvenih srečanj, z organizacijo in uspešno izvedbo mednarodnih
znanstvenih sestankov in posvetov na različnih znanstvenih področjih;
• povečanje prepoznavnosti in uveljavitev ugleda založbe Annales (znanstvena revija Annales,
Acta Histriae ter monografska znanstvena in strokovna literatura). Zagotovitev dostopnosti
obeh revij v vseh bolje založenih knjigarnah. Ustanovitev in uveljavitev znanstvene revije
Annales Kinesiologica;
• povečanje znanstvene uspešnosti in odličnosti s povečanjem objav znanstvenih izsledkov
znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev UP ZRS v domačih in tujih znanstvenih
publikacijah s poudarkom na objavah v indeksiranih revijah (SCI, SSCI, A&HCI);
• nadaljevanje uspešne integracije znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela z
uresničevanjem vertikalne mobilnosti med raziskovalci in visokošolskimi učitelji.
Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju študijskih programov na pedagoških članicah UP;
• povečanje kakovosti in prepoznavnosti seminarjev in delavnic za mentorje, ki vodijo mlade
pri oblikovanju raziskovalnih nalog ter zagotovitev visoke kvalitete srečanj organiziranih s
strani UP ZRS;
• Evropska podjetniška mreža Koper (Entreprise Europe Network – EEN) se bo uveljavila na
geografskem območju svojega delovanja in širše s ponudbo kakovostnih storitev MSP in
drugim organizacijam;
• pospešitev in razširitev sodelovanja ter ohranitev vzpostavljenih partnerskih odnosov z
obalnimi lokalnimi skupnostmi;
• izboljšanje promocije raziskovalnega dela in rezultatov, znanstvenih izsledkov na vseh
raziskovalnih področjih v okviru dejavnosti inštitutov in infrastrukturnih enot UP ZRS;
• aktivna vloga pri razvoju in opravljanju storitev za podporo sodelovanju z gospodarstvom;
• prenova Borilnice in vzpostavitev Meduniverzitetnega centra za beneško zgodovino in
kulturno dediščino;
• vzpostavitev multimedijskega laboratorija (oprema in kader);
• oblikovanje novih raziskovalnih skupin oz. inštitutov s področja geografije, prava, filozofije,
antropologije in njim sorodnih disciplin;
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•
•
•
•
•

oblikovanje infrastrukturne enote na področju prostorskih analiz z informacijskimi orodji;
nadaljnja krepitev sodelovanja z gospodarstvom in komercializacije znanj z vzpostavljanjem
novih storitev v okviru Centra za sodelovanje z gospodarstvom UP ZRS;
izvajanje kar največ tržnih dejavnosti UP ZRS, ki so vpisane v prilogi Statuta Univerze na
Primorskem in morebitna razširitev le-teh ter povečanje deleža sredstev pridobljenih na trgu;
povečanje kakovosti izvajanja aktivnosti na področju skrbi za slovenski jezik v obliki
strokovno izvedenih tečajev slovenskega jezika za tujce ter s pomočjo dodatnih aktivnosti za
ohranjanje pestrosti in bogastva slovenskih dialektov;
seznanjanje javnosti o raziskovalnih rezultatih in promocija znanosti.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Dolgoročni cilji:
• z nišo v vsaj še eni samostojni stroki se prebiti v svetovni vrh (informacijsko komunikacijske
tehnologije – IKT) in temu dodati eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo
(biometrija, bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija) – doseči približno 40 SCI objav letno.
S tem bi se uvrstili med 1000 najboljših na šangajski lestvici;
• dodati tehnični (inženirski) del z robotiko in sistemi za daljinske meritve in umetno
zaznavanje;
• postati regionalno, nacionalno in globalno pomembno središče za nekatera področja
naravoslovja in tehnike in se tesno partnersko povezati z gospodarstvom in skupaj vzpostaviti
tehnološko-razvojni park;
• pripraviti nove študijske programe iz naravoslovja in tehnologije;
• izvesti zunanjo evalvacijo ter se primerjati s podobnimi institucijami na zahodu.
Srednjeročni cilji:
• povečanje obsega raziskovalnega dela in prijavljanje na tekoče razpise;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
domačem in mednarodnem okolju;
• povečanje števila objavljenih člankov;
• povečanje števila mladih raziskovalcev;
• povečanje števila podoktorskih usposabljanj;
• integracija znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela (v sodelovanju z UP FAMNIT);
• povečanje obsega raziskovalnega dela podiplomskih študentov (v sodelovanju z UP
FAMNIT);
• navezovanje novih poslovnih stikov in nadaljevati uspešno sodelovanje s tujimi
raziskovalnimi institucijami;
• povečanje skupnega števila raziskovalnih projektov z raziskovalnimi organizacijami v
mednarodnem okolju;
• povečanje obsega raziskovalnega dela v okviru projektov 7. okvirnega programa EU;
• nadaljnjo gostovanje tujih raziskovalcev;
• povečanje sodelovanja z lokalnim in nacionalnim gospodarstvom;
• vzpostavitev še tesnejšega sodelovanje z Agencijo RS za okolje (ARSO);
• pridobitev ustreznih poslovnih prostorov za delovanje UP PINT;
• pridobitev dodatnih oziroma novih prostorov za učinkovito izvajanje raziskovalnega dela;
• najem oziroma pridobitev prostorov za izvajanje laboratorijske dejavnosti;
• pridobivanje finančnih sredstev iz proračuna Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT);
• pridobivanje finančnih sredstev izven proračuna MVZT.
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1.3.

KLJUČNA ZNANSTVENA PODROČJA DELOVANJA
PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI

UP

NA

Raziskovalna in razvojna dejavnost UP se izvaja na obeh raziskovalnih inštitutih, UP ZRS in UP
PINT, ter na visokošolskih zavodih UP – UP FM, UP PEF, UP FTŠ Turistici in UP VŠZI. UP
FHŠ in UP FAMNIT sta v letu 2008 ustanovili in registrirali svoji raziskovalni skupini, tako da
bosta raziskovalno delo razvijali v okviru svojih skupin, hkrati pa se bo njuno raziskovanje na
področju temeljnih in aplikativnih raziskav ter raziskav v okviru programskih skupin še naprej
izvajalo tudi v povezavi z osrednjima raziskovalnima inštitutoma, in sicer UP FHŠ v povezavi z
UP ZRS in UP FAMNIT v povezavi z UP PINT.
Raziskovalno delo poteka v okviru 14 raziskovalnih skupin, v katerih je registriranih 365
raziskovalcev:
− Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ (UP FHŠ),
− Inštitut za raziskovanje v managementu (UP FM),
− Raziskovalna skupina UP FAMNIT (UP FAMNIT),
− Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične študije (UP PEF),
− Turizem (UP FTŠ Turistica),
− Raziskovalna skupina UP VŠZI (UP VŠZI; medicinsko področje in področje zdravstvene
nege),
− Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo (UP ZRS),
− Inštitut za biodiverzitetne študije (UP ZRS),
− Inštitut za dediščino Sredozemlja (UP ZRS),
− Inštitut za jezikoslovne študije (UP ZRS),
− Inštitut za kineziološke raziskave (UP ZRS),
− Inštitut za zgodovinske študije (UP ZRS),
− Raziskovalna skupina PINT (UP PINT).
Raziskovalni inštituti delujejo na naslednjih raziskovalnih področjih (po klasifikaciji
ARRS):
1.00.00 Naravoslovno matematične vede
1.01.00 Naravoslovno matematične vede / Matematika
1.01.01 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Analiza
1.01.04 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Algebra
1.01.05 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Teorija grafov
1.01.06 Naravoslovno matematične vede / Matematika / Verjetnostni račun in statistika
1.02.00 Naravoslovno matematične vede / Fizika
1.03.00 Naravoslovno matematične vede / Biologija
1.03.03 Naravoslovno matematične vede / Biologija / Ekosistemi
1.03.02 Naravoslovno matematične vede / Biologija / Botanika
1.04.05 Naravoslovno matematične vede / Kemija / Analizna kemija
1.05.00 Naravoslovno matematične vede / Biokemija in molekularna biologija
1.07.00 Naravoslovno matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije
1.07.01 Naravoslovno matematične vede / Računsko intenzivne metode in aplikacije / Algoritmi
1.08.00 Naravoslovno matematične vede / Varstvo okolja
2.00.00 Tehniške vede
2.06.10 Tehniške vede / Medicinska informatika
2.07.00 Tehniške vede / Računalništvo in informatika
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2.07.01 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Računalniške strukture, sistemi in mreže /
Programska oprema
2.07.02 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Računalniške strukture, sistemi in mreže /
Strojna oprema
2.07.03 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Programirane tehnologije / Programska
oprema
2.07.05 Tehniške vede / Računalništvo in informatika / Informacijski sistemi / Programska
oprema
2.10.00 Tehniške vede / Proizvodne tehnologije in sistemi
3.00.00 Medicinske vede
3.01.00 Medicinske vede / Mikrobiologija in imunologija
3.03.00 Medicinske vede / Nevrobiologija
3.04.00 Medicinske vede / Onkologija
3.05.00 Medicinske vede / Reprodukcija človeka
3.06.00 Medicinske vede / Srce in ožilje
3.08.00 Medicinske vede / Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
3.09.00 Medicinske vede / Psihiatrija
4.00.00 Biotehniške vede
4.03.00 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava
4.03.01 Biotehniške vede / Rastlinska produkcija in predelava / Kmetijske rastline
4.04.02 Biotehniške vede / Veterina / Animalna patologija in epizootiologija
4.06.05 Biotehniške vede / Biotehnologija / Rastlinska biotehnologija
5.00.00 Družboslovne vede
5.01.00 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport
5.01.01 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Pedagogika
5.01.02 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Andragogika
5.01.03 Družboslovne vede / Vzgoja, izobraževanje in šport / Specialna didaktika
5.02.00 Družboslovne vede / Ekonomija
5.02.01 Družboslovne vede / Ekonomija / Ekonomske vede
5.02.02 Družboslovne vede / Ekonomija / Poslovne vede
5.03.00 Družboslovne vede / Sociologija
5.04.00 Družboslovne vede / Upravne in organizacijske vede
5.05.00 Družboslovne vede / Pravo
5.06.00 Družboslovne vede / Politične vede
5.09.00 Družboslovne vede / Psihologija
5.10.00 Družboslovne vede / Šport
5.11 00 Družboslovne vede / Narodno vprašanje
6.00.00 Humanistične vede
6.01.00 Humanistične vede / Zgodovinopisje
6.02.00 Humanistične vede / Arheologija
6.03.00 Humanistične vede / Antropologija
6.04.00 Humanistične vede / Etnologija
6.05.00 Humanistične vede / Jezikoslovje
6.06.00 Humanistične vede / Kulturologija
6.07.00 Humanistične vede / Literarne vede
6.09.00 Humanistične vede / Umetnostna zgodovina
6.10.00 Humanistične vede / Filozofija
6.12.00 Humanistične vede / Geografija
7.00.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje
7.02.00 Multidisciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje / Interdisciplinarne raziskave
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1.4.

POMEN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE USMERITVE UP IN ČLANIC
UP ZA NADALJNJI RAZVOJ ZNANOSTI V ŠIRŠEM (SVETOVNEM)
MERILU

UP ima zaradi svojega geografskega položaja in vpetosti v sredozemski prostor edinstvene
možnosti za povezovanje z raziskovalnimi institucijami v tujini. UP je zato odprta v Sredozemlje,
Srednjo in Jugovzhodno Evropo. S tujimi univerzami, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in
državnimi institucijami zavzema UP položaj partnerja v prostoru narodnostnega in kulturnega
stika ter predstavlja laboratorij intelektualnega kapitala, ki zagotavlja v prostoru JZ Slovenije
potencial za preboj med najhitreje razvijajoče se evropske regije. UP želi s še večjo odprtostjo
meja v raziskovanju in pri mednarodnih kandidaturah izkoristiti prednosti, ki jih omogoča
geografska lega. Povezovati se velja s sosednimi državami v sredozemskem prostoru, državami
nekdanje Jugoslavije ter državami, ki še niso kandidatke za članstvo v EU. Koordinacija
nacionalnih (ali regionalnih) raziskovalnih programov skupaj z novimi inštrumenti okvirnega
raziskovalnega programa (mreže odličnosti, integrirani projekti) zagotavlja dovolj raziskovalnega
potenciala, povezanega v učinkovito infrastrukturno mrežo. Evropski projekti predvidevajo
prednosti in večje možnosti ob vključevanju držav kandidatk v skupni raziskovalni prostor ter
tudi instrumentov, ki naj v evropski raziskovalni prostor v večji meri pritegnejo tudi obetajoče
raziskovalce iz tretjih držav.
Novo obdobje razvoja za Slovenijo in Evropo ponuja UP možnosti, da evropsko tradicijo univerz
obogati z izzivi novega časa. Težnja državnih strategij in reformnih gibanj po primerljivosti in
konkurenčnosti dosežkov na vseh ravneh razvoja v evropskem prostoru bo še naprej vplivala na
podsistem izobraževanja in znanosti, ki se bo moral bolje prepoznavati v Bolonjskem procesu
prenove univerz in raziskovalnih programih EU. Informatizacija izobraževanja, nova znanja in
kompetence, razvejan trg dela in delovne kulture so utrdili potrebo po vseživljenjskem
izobraževanju in z njim povezanimi izobraževalnimi tehnologijami. Mnogi razvojni projekti v
okviru razpisov strukturnih skladov, aplikativni projekti z gospodarstvom, usposabljanje za
specifične potrebe delodajalcev so oblike, s katerimi se mlada univerza odziva na potrebe nove
evropske paradigme razvoja. V okolju kulturnega in ekonomskega stika se izkazuje njen vpliv na
oblikovanje novih družbenih vrednot, kot so na primer sodelovanje in kooperativno učenje,
vzajemna izmenjava znanj, spoštovanje različnosti, strpnost do drugih kultur in tradicij,
večjezičnost, partnerstvo in mnoge druge.
Povezovanje raziskovalcev in skupno raziskovalno delo zagotavljata pogoje za prijave na
različne evropske projekte in omogočata oblikovanje interdisciplinarnih raziskovalnih programov
in projektov, s katerimi bi uspeli pokriti vse sodobne razvojne niše ter zagotoviti dodano vrednost
obstoječim programom. Prav s tem ciljem je UP v decembru 2008 organizirala mednarodno
konferenco, na kateri je skupaj s sodelujočimi univerzami iz JV Evrope in alpsko-jadranskega
prostora, oblikovala temelje strategije povezovanja in sodelovanja na področju znanstvenegaraziskovanja. Povezovanje in prenos znanja preko meja je tudi eden od ciljev strateškega projekta
UNIS, ki je trenutno v fazi evalvacije, v okviru katerega bo UP v sodelovanju še z osmimi
univerzami iz Slovenije in Italije oblikovala izhodišča za skupno raziskovanje, mobilnost
raziskovalcev in prenos znanja ter raziskovalnih dosežkov. In prav povezovanje med
raziskovalnimi organizacijami z različnimi raziskovalnimi kompetencami, metodami in področji
dela omogoča doseganje odličnosti na področju raziskovanja, ki je temelj nadaljnjega razvoja
raziskovanja in družbe kot celote.
Pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve UP se bo v širšem prostoru kazal na področjih
humanistike, družboslovja, medicinskih ved, naravoslovja, tehnike in ekonomije, torej na
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področjih, kjer delujejo članice UP. Pri opredelitvi pomena znanstveno-raziskovalnega dela UP
je potrebno poudariti, da je UP mlada univerza in se kot taka širi in razvija, prav zato bo pomen
znanstvenega-raziskovanja univerze z leti večje, saj razvoj univerze pomeni tudi razvoj
infrastrukture, pridobivanje dodatne raziskovane opreme in širjenje področji, na katerih UP
deluje.

V nadaljevanju je predstavljen pomen znanstveno-raziskovalnih usmeritev članic UP za
nadaljnji razvoj znanosti v širšem (svetovnem) merilu.

UP Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Posamezna področja medkulturnih študij bodo odprla vprašanja o epistemoloških predpostavkah
spoznavanja in vrednotenja drugih kultur, o vzajemnem prepletanju kulture sveta in sveta kultur,
dialogu med različnimi etničnimi in civilizacijskimi okolji (Azija, Afrika, Avstralija, Amerika,
Evropa) ter s tem tvorno prispevala k vzpostavitvi globalnega akademskega polja, na katerem se
odvija sodobni premislek o perečih družbenih in političnih vprašanjih (globalizacija, pravičnost,
etika bivanja, varstvo okolja itd.). Nadalje bodo raziskave omogočile razumevanje prepleta in
sobivanja kulturnih izrazov ter oblikovanja sodobnih hibridnih identitet ter z njimi povezanih
odnosov, ki potekajo na ravni interakcije med lokalnim in globalnim kulturnim ter družbenim
okoljem. UP FHŠ bo zaradi prepleta akademskih tradicij, ki so značilne za srednjeevropski in
mediteranski prostor, ponudila kritično primerjavo anglo-ameriških in evropskih medkulturnih
študij, s čimer bo vzpodbudila razvoj področja, nove metodološke pristope in obravnavo najbolj
perečih tem sodobnih družb. Razvoj disciplinarnega in interdisciplinarnega znanja bo pomembno
prispeval k oblikovanju modelov in konceptov za miroljubno sobivanje različnih kulturnih
izrazov tako v geografskem prostoru Srednje Evrope, kamor se UP FHŠ prostorsko umešča, kot
tudi širše v svetovnem merilu, kjer je boj proti rasizmu in ksenofobiji, obenem s priznavanjem
kulturne različnosti, imperativ za razvijanje strpnih politik ter razvoj demokratičnih in odprtih
družb.

UP Fakulteta za management Koper (UP FM)
Znanja in kompetence s področja upravljanja in managementa so v sodobnem svetu med najbolj
iskanimi in cenjenimi, tako na ravni gospodarskih organizacij kot tudi držav (t.i. governance), pa
tudi posameznikov. Pojem managementa dobiva širši pomen – ne gre več le za vodenje podjetij v
ozkem smislu, ampak za celovit pristop k upravljanju, ki vključuje številne vidike, na primer
upravljanje človeških virov, management inovacij, krizni management, upravljanje družbenih
sprememb in celo upravljanje trajnostnega razvoja. Nekateri ugledni znanstveniki zato govorijo
celo o t.i. »managerski revoluciji«.
UP FM prispeva k razumevanju, kritični analizi in obvladovanju teh procesov z razvijanjem
interdisciplinarne obravnave managementa, ki poleg samega managementa kot veščine in stroke
vključuje tudi vpoglede drugih znanosti o človeku in družbi (ekonomije, prava, psihologije,
sociologije, pedagogike in podobno). S tem po eni strani približujemo tradicionalne znanosti
vsakodnevni praksi delovanja organizacij in družb, po drugi strani pa ravnanju oseb v teh
organizacijah dajemo tudi potrebno teoretično podlago in sposobnost kritične (samo) reflekcije.
Znanstveno raziskovalno delo, ki ga razvija UP FM, je zato izrazito horizontalne, povezovalne
narave. Kot takšno nam daje možnost vključevanja v zelo raznolike nacionalne in mednarodne
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raziskovalne programe in izmenjave. K svetovni zakladnici znanja UP FM prispeva z
znanstvenimi objavami in tudi z vsakoletnim organiziranjem mednarodne znanstvene konference
o managementu v eni od mediteranskih držav.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Raziskovalci raziskovalne skupine UP FAMNIT raziskujejo v širšem smislu na področju
matematike, računalništva in informatike, na področje matematičnega modeliranja in
računalniških simulacij in eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja socialnih sistemov. Poleg
omenjenih tematik še s področji elektronske zaščite podatkov - kriptografije, varovanja podatkov
in računalniške varnosti. S področja naravoslovja raziskovalci prihajajo še s področja
Biologije/Ekosistemi, Varstva okolja, Biotehniške vede/Rastlinska produkcija in predelava.
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno
opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po
internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni in drugi raziskovalni projekti
trenutno izvajajo na UP PINT. Nekaj pedagoških sodelavcev aktivno raziskovalno delo opravlja
tudi na UP ZRS.
UP FAMNIT se s svojimi programi in raziskovalno dejavnostjo vključuje v lokalno in
mednarodno okolje. Upoštevajoč dejstvo, da fakulteta deluje šele drugo leto, je potrebno v
naslednjem obdobju njeno prepoznavnost v mednarodnem okolju ter na področju
meduniverzitetnega sodelovanja še okrepiti, pri čemer je potrebno poudariti, da je fakulteta prek
svojih učiteljev in raziskovalcev tesno vpeta v akademsko skupnost na nacionalni in mednarodni
ravni. Zaradi specifike študijskih in raziskovalnih področij (matematika, računalništvo in
informatika, naravoslovje in tehnika), ki jih razvija, fakulteta ni usmerjena le v lokalni prostor,
pač pa deluje v mednarodnem prostoru v najširšem pomenu besede.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki
znanja (vzgojno izobraževalni zavodi - šole, vrtci). V današnjem času hitrih in pomembnih
družbenih ter znanstvenih sprememb v projektih oblikuje nove, sodobne koncepte in modele
učenja in poučevanja na področjih kot so jezik, matematika, naravoslovje, družboslovje,
motorika in umetnost. Večina držav članic Evropske unije uvršča področje vzgoje in
izobraževanja med prednostne razvojne naloge. Prav zaradi tega je potrebo povečevati
znanstveno – raziskovalno delo tudi v mednarodnem merilu.
UP PEF si v ta namen prizadeva vzpostaviti mrežo partnerjev (predvsem tujih) za prijavljanje na
razpise EU. Prav tako bo UP PEF sodelovala pri izvajanju obstoječih evropskih in drugih
mednarodnih projektov na področju znanstveno-raziskovalnega dela (v mednarodnih in
čezmejnih projektih, sodelovanje v projektih Vseživljenjsko učenje, ter Virbus) ter pridobivanju
in sodelovanju v novih evropskih in drugih mednarodnih projektih.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
UP FTŠ Turistica bo sledila trendu vključevanja v mednarodno izobraževalno in znanstveno
raziskovalno in razvojno svetovalno sfero. Nadaljevala bo z izvajanjem prenovljenih programov
mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v okviru programa Vseživljenjsko
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učenje (VŽU). Gostila bo več študijskih obiskov, povečala prihod tujih študentov ter posameznih
napovedi gostujočih visokošolskih učiteljev s tujih univerz. Gostila bo tudi Senior
Fulbrightovega štipendista s področja destinacijskega managementa in s tem povečala kakovost
študijskega procesa in raziskovanja na tem področju.
UP FTŠ Turistica je okrepila sodelovanje in povezovanje z visokošolskimi institucijami s
področja turizma v Evropi in ZDA ter predvsem s področja srednje, vzhodne in jugovzhodne
Evrope pri razvoju skupnih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov ter pri
razvoju drugih oblik sodelovanja (izmenjava visokošolskih učiteljev in študentov, priprava
skupnih razvojnih projektov,…). Ta napredek bo v bodoče prinesel poglobljeno sodelovanje s
institucijami ter skupno prirejanje projektov na področju turizma. UP FTŠ Turistica bo
nadaljevala z aktivnim vključevanjem v Evro-mediteranske pobude in vzpostavitev sodelovanja
v projektih navedenih pobud. Za doseganje osnovnega cilja na področju raziskovalne razvojne
mednarodne dejavnosti bo UP FTŠ Turistica še posebej spodbujala visokošolske učitelje,
raziskovalce in strokovne sodelavce pri vključevanju v mednarodne izobraževalne, znanstveno
raziskovalne in razvojno svetovalne projekte. Na lokalno regionalnem nivoju bo ostal cilj UP
FTŠ Turistice bistveno povečati sodelovanje v projektih teritorialnega sodelovanja z Avstrijo,
Italijo, Hrvaško, s podpisi novih sporazumov o sodelovanju pa tudi z Madžarsko in Bolgarijo.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Prispevek znanstveno raziskovalnega dela na UP VŠZI bo viden na področjih zdravstvene nege,
onkologije, dietetike, javnega zdravja in bolnišničnih okužb. Raziskovanje na področju splošnih
in specifičnih kompetenc medicinskih sester bo omogočilo natančno opredelitev in povezavo
med deklarativnim, proceduralnim in tihim (tacitnim) znanjem, kar bo omogočalo kakovostno
dopolnjevanje in nadgradnjo akreditiranih dodiplomskih študijskih programov zdravstvene nege.
Na področju nacionalne strategije zdravstvene nege starostnika lahko UP VŠZI vpelje novosti, ki
predvsem na področjih fizične mobilnosti kot komponente samostojnosti in urinske ter črevesne
inkontinence in s tem povezanih negativnih fizičnih, psihičnih in socialnih posledic, ki jih v
okviru svojih kompetenc lahko rešuje zdravstvena nega.
Predhodno delo UP VŠZI, ki je potekalo v sodelovanju z mednarodnimi in domačimi partnerji, je
na področju onkologije pripeljalo do uspešne translacije elektrokemoterapije v klinično prakso za
zdravljenje kožnih in podkožnih tumorjev. Nadaljevanje raziskav na tem področju, specifično na
področju globlje ležečih tumorjev in pri bolnikih, kjer je operacija, kot terapija izbora,
kontraindicirana, bo prineslo nova spoznanja in možnosti uporaba elektrokemoterapije z
namenom izboljšati uspešnost zdravljenja in dvigniti raven kvalitete življenja rakavih bolnikov z
jetrnimi metastazami kolorektalnega raka in starejšim bolnicam s karcinomom dojke. Raziskave
so usmerjene tudi v razvijanje novih strategij zdravljenja: antiangiogenih in imunomodulatornih,
ki delujejo sistemsko na rakavo bolezen, in bodo verjetno predstavljale alternativo sedaj
standardnim pristopom.
Raziskave na področju virusnih bolezni bodo omogočile razvoj novih diagnostičnih metod ter
načrtovanje novih pristopov za pravočasno odkrivanje in preprečevanje širjenja bolezni. S
poglobljenim proučevanjem virusov bo mogoče priti do spoznanj o razširjenosti in vplivu bolezni
tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru. To je pomembno pri proučevanju zelo kužnih
virusnih bolezni, ki iz okuženih področij prehajajo na področja, ki so prosta teh bolezni.
Rezultati projekta Bolnišnične okužbe (infekcije kolčnih protez) bodo pomembno izboljšali
razumevanje etiologije, patogeneze in zdravljenja okužb ortopedskih implantov, pomembno
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spremenili trenutno klinično prakso in vplivali na razumevanje infekcij drugih ortopedskih
vsadkov. Projekt bo pomembno vplival na diagnostični pristop infekcij ortopedskih vsadkov.
Z nutrigenomskimi in nutrigenetskimi študijami na slovenski populaciji bi lahko bistveno
prispevali k razvoju znanosti v širšem merilu. Pridobljene bodo pomembne informacije o vplivu
hranil na genom na slovenski populaciji, kar bo vsaj delno koristilo tudi drugim populacijam. Ob
uspešnem izvajanju obstaja možnost, da UP VŠZI postane članica konzorcija European
Nutrigenomics Organisation (NuGO).

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Znanstveno raziskovanje na UP ZRS poteka na področju humanistike, družboslovja in
naravoslovja. Na vseh teh področjih je raziskovalno delo posebej osredotočeno na območje
zahodne Slovenije in severnega Jadrana kot stičišča med Srednjo Evropo in Sredozemljem ter
med Vzhodno in Zahodno Evropo. Primorska in severnojadranska stvarnost sta relevantni za
znanstveno raziskovanje v evropskem in svetovnem merilu, saj se na tem prostoru srečujejo in
prepletajo kulturni, družbeni in gospodarski tokovi, kakor tudi naravne in okoljske značilnosti in
prvine, ki so značilni za Srednjo Evropo in za Sredozemlje, kakor tudi za Vzhodno in za
Zahodno Evropo. Primorska leži na križišču vseh teh regij, tako da je na primeru zahodne
Slovenije in severnega Jadrana mogoče raziskovati znanstvene teme in vprašanja, ki so prisotni
in zaznamujejo različne predele Evrope in Sredozemlja ter, nenazadnje, vsa območja na svetu,
kjer obstajajo podobni pogoji kulturnega, družbenega in naravnega stika ter prepleta.
Na tej osnovi je mogoče oceniti, da sta pomen in prispevek znanstveno-raziskovalne usmeritve
UP ZRS za nadaljnji razvoj znanosti v širšem mednarodnem okviru sledeča:
1. razvijanje metodoloških pristopov in postopkov za preučevanje območij in področij kulturnega
in naravnega stika (evropski vzhod – zahod, evropski sever – jug), ki jih razvijamo na primeru
primorskega prostora in se lahko aplicirajo na vsako sorodno območje v Evropi in v svetu;
2. razvijanje znanja na področju preučevanja sredozemskega prostora in posebej vzhodnega
Sredozemlja ter Jadrana.

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Največji del raziskovane dejavnosti UP PINT poteka na področju naravoslovja in tehnike.
Trenutno na UP PINT deluje raziskovalna skupina, ki združuje posamezne sklope treh področij
matematike: algebre, kombinatorike s teorijo grafov (diskretna matematika) in verjetnostnega
računa, hkrati pa prek matematičnega modeliranja in računalniških simulacij posega tudi na
področje teorije iger in je v raziskovalnem smislu že v svetovnem vrhu. Poleg stikov, ki so plod
sodelovanja UP PINT na mednarodnih projektih, skupina vzdržuje mednarodne stike tudi z
drugimi tujimi znanstveniki prek raziskovalnih obiskov ter organiziranja in udeležb na
mednarodnih konferencah. Posebej plodne so povezave z znanstveniki iz Južne Koreje in
Kitajske.
Tudi dosežki UP PINT na področju proučevanja zdravja (predvsem mentalnega) in e-zdravja so
že relevantni v svetovnem vrhu. Z inovativnimi pristopi k povezovanju obeh področij razvija UP
PINT nove javnozdravstvene intervencije, katerih namen je izboljšati odkrivanje, spremljanje in
zdravljenje duševnih bolezni ter raziskovanje metod, ki omogočajo dolgotrajno finančno
vzdržnost zdravstvenih sistemov pri enaki ali višji kvaliteti zdravljenja, srednjeročno pa želi
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skupina prenesti raziskovalno znanje tudi na področje kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so
povišan krvni tlak, sladkorna bolezen.
UP PINT deluje tudi na področju opazovanja stanja okolja in modeliranjem le-tega, kjer razvija
modele stanja zraka v prisotnosti polutantov. Modeliranje onesnaženosti zraka postaja vse bolj
uveljavljena metoda za oceno kakovosti zraka. Z uporabo disperzijskih modelov lahko bolje
razumemo širjenje in transport snovi v prostoru in času.
UP PINT se ukvarja s porazdeljenim računanjem oziroma z GRID tehnologijami ter računanjem
v oblaku (cloud computing). Slednja paradigma je v tem trenutku ena osrednjih raziskovalnih
paradigm na področju porazdeljenega računanja in porazdeljenih oziroma vseprisotnih sistemov.
V sodelovanju z Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. UP PINT deluje na področju
analize signalov in še posebej analize govora. Poleg analize glasovnih značilk skupina tudi
razvija analize drugih biometričnih značilk.
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1.5.

POMEN ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE USMERITVE UP IN ČLANIC
UP ZA NADALJNJI RAZVOJ SLOVENIJE

UP deluje na kulturno in jezikovno mešanem območju in lahko prav zaradi svojih izkušenj na
področju multikulturnosti, razumevanju kulturnih razlik in razumevanju pomena povezovanja
različnosti v slovenski znanstveno-raziskovalni prostor vnese inovativnost tako na področju
metod dela kot razumevanju družbenih vprašanj. Hkrati lahko UP preko svojih raziskovalnih
dosežkov prispeva k trajnostnemu razvoju naravoslovnih ved in družbenih ved tako na področju
samega raziskovanja kot na aplikativnosti rezultatov na področjih, ki so razvojnega pomena ne
samo za regijo, ampak za celotno Republiko Slovenijo. Znanstveni delavci, raziskovalci in
učitelji ter visokošolski sodelavci UP iščejo niše v interdisciplinarnih in v slovenskem prostoru še
nepokritih področjih. Tako v raziskovanju kot v oblikovanju študijskih programov pa se posebej
poglabljajo v področja kjer so dejansko boljši in kjer tako iz vidika kompetenc, raziskovalne
produkcije in mednarodne podprtosti, lahko ponudijo več.

V nadaljevanju je predstavljen pomen znanstveno-raziskovalnih usmeritev članic UP za
nadaljnji razvoj Slovenije.

UP Fakulteta humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Ob širitvi Evropske Unije in spremembi mejnih režimov Srednje in Jugovzhodne Evrope se
Slovenija srečuje z novimi oblikami sodelovanja na ekonomskem, političnem, kulturnem in
širšem družbenem področju, ob tem pa se rojevajo različni problemi spoznavanja, sobivanja in
integracije akterjev, ki jih sodelovanje pripelje v kulturni stik. Pri tem sta komunikacija in
izmenjava informacij v medkulturnem dialogu različnih interesnih skupin podlaga za razvoj
skupnih strategij držav, ki so se odločile za skupno pot v EU. S tega vidika predstavlja
jugozahodni del Slovenije kot sestavni del evro-regije Alpe-Jadran, poseben vzorčni primer tako
v kulturološkem kakor tudi v bolj praktičnem političnem in ekonomskem okviru. Na podlagi
raziskav bodo izkušnje in fenomeni omenjenega prostora na akademskem nivoju omogočile
proučevanje stika kulturnih izrazov in z njimi oplemenitenih političnih in ekonomskih sistemov,
obenem pa se bodo pridobljena znanja pretakala v nacionalni prostor Slovenije z namenom dviga
konkurenčnosti ter konsolidiranja njenega statusa v globalnih gospodarskih tokovih. Poleg
aplikativnih raziskav, ki bodo doprinesla k razvoju humanistične in družboslovne znanosti, bodo
medkulturne študije pomembno prispevale k osmišljanju specifičnosti in povezovalnih
potencialov Slovenije v evropskih integracijah, kot tudi k odkrivanju in seznanjanju javnosti o
manj znanih kulturah in njihovih vrednotah ter s tem zmanjševala kulturno razdaljo med njimi.

UP Fakulteta za management Koper (UP FHŠ)
UP FM je edina javna fakulteta v Sloveniji, ki se že s svojim imenom prednostno umešča na
področje poučevanja managementa, kot veščine in stroke ter njegovega znanstvenega
analiziranja. S tem zapolnjuje prazen prostor, ki bi sicer nastal, ker druge visokošolske
organizacije management poučujejo in raziskujejo le kot podrejeni del svojega primarnega
znanstvenega področja.
Pomen UP FM za razvoj znanosti v Sloveniji je tudi v poudarjanju izrazito interdisciplinarnega
pristopa, ki na področju proučevanja managementa združuje upravno organizacijske, vedenjske
(psihologija) in družbene vede (ekonomija, pravo, sociologija, politologija).
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UP FM si tudi na znanstveno-raziskovalnem in razvojno svetovalnem področju prizadeva
uresničiti svojo vizijo postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja. S tem znanstveno
delo približuje dejanskim potrebam gospodarskega in družbenega razvoja države in regije, v
kateri pretežno deluje. UP FM tudi ponuja možnosti in daje za dejavno vključevanje
strokovnjakov iz okolja fakultete v znanstveno-raziskovalno delo in tudi v sooblikovanje
študijskih programov. V skladu s poslanstvom fakulteta teži k sodelovanju z gospodarstvom in
drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju, izobražuje strokovnjake in vrhunske
znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom organizacij zagotavljati
trajnostni razvoj družbe.

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
V letu 2008 se je fakulteta prijavila na dva razpisa iz naslova 7. okvirnega programa EU kot
glavna koordinatorica – področje matematike (Transitive Group Actions on Graphs:
Imprimitivity, Semiregularity and Hamiltonicity in Algebraic Graph Theory and Applications in
Europe).
V letu 2008 je fakulteta Banki Koper ponudila izvedbo projekta (Mobilno bančništvo) s področja
kriptografije, vendar do konkretizacije sodelovanja ni prišlo.
Z ustanovitvijo raziskovalne skupine je fakulteta ustvarila pogoje za možnost pridobivanja in
povečanja sredstev iz naslova raziskovanja (ARRS, drugo, gospodarstvo). V letu 2009 se
pričakuje glede na potrebe izvajanja študijskega procesa nove zaposlitve in hkrati s tem tudi
vključitev raziskovalcev in povečanje obsega raziskovalne skupine.
Fakulteta bo prijavljala, razvijala in vzpodbujala raziskovalno-razvojne projekte in programe ter
stremela k odličnosti le-teh, tako za potrebe regijskega gospodarstva in širše ter težila k prenosu
najnovejših znanstvenih izsledkov v pedagoško prakso in okolje.

UP Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Tudi v slovenskem prostoru se utrjuje prepričanje, da predstavlja kakovostno izobraževanje
pomemben temelj uspešnosti družbe. Eden izmed načinov doseganja kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa predstavlja izobraževanje učiteljev. Učiteljeva vloga je v sodobni šoli
vse pomembnejša, pa tudi vse zahtevnejša. Od učitelja zahteva visoko strokovno znanje in
avtonomno odločanje ob profesionalnih izzivih. Zato bo tudi raziskovanje UP PEF potekalo na
dveh med seboj povezanih nivojih: raziskovanje dejavnikov kakovostnega pouka in raziskovanje
izobraževanja učiteljev. Raziskovalci, ki sestavljajo programsko skupino, se bodo ukvarjali s
proučevanjem dejavnikov zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela in z
oblikovanjem modela pouka, ki bo gradil učenčevo kakovostno in trajno znanje.
Raziskovalni napori UP PEF gredo v smer izobraževanja samozavestnega in strokovno dobro
podkovanega edukatorja, ki bo spodbujal aktivno vlogo otroka oziroma mladostnika v procesu
pridobivanja znanja ter podpiral njegov emotivni razvoj kot pomembno sestavino njegove
osebnosti v sodobni družbi.
UP PEF mora v naslednjih letih nadaljevati z rednim prirejanjem mednarodnih znanstvenih
sestankov v luči tesnega povezovanja z uporabniki znanja (vzgojno izobraževalni zavodi: šole,
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vrtci …), ki bistveno vplivajo na paradigmo učenja in poučevanja v Sloveniji. Vsako leto naj bi
izdali vsaj po eno znanstveno monografijo. V naslednjih dveh letih bo UP PEF ustanovila svojo
založbo in začela izdajati znanstveno revijo s področja edukacije. Na fakulteti je potrebno tudi
vzpodbujati objave v revijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI in AHCI in povečati citiranost na
raziskovalca ter razmerje med FTE za raziskovalno in pedagoško delo.

UP Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ Turistica)
V novem tisočletju turizem postaja vodilna svetovna industrija, ki naj bi ugodno vplivala na
razvoj celotnega gospodarstva ter na ekonomski, socialni in prostorski razvoj države. Turizem
tako predstavlja pomembno gospodarsko panogo in priložnost tudi za Slovenijo. To še posebej
velja za trenutno obdobje gospodarske recesije, v katerem lahko turizem predstavlja enega izmed
vlečnih konjev slovenskega gospodarstva, ki lahko bistveno pripomore k uspešni in hitri
prebroditvi trenutne neugodne gospodarske situacije. Iz navedenih razlogov smo trdno
prepričani, da je raziskovanje širšega področja turizma ključnega pomena za uspešni družbeni in
gospodarski razvoj Slovenije.

UP Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
UP VŠZI bo tudi v prihajajočih letih raziskovala in se poglabljala v področje zdravstvene nege.
V okviru raziskav na področju starostnika bodo oblikovane podlage za načrtovanje zdravstvene
in socialne oskrbe oseb z inkontinenco in/ali ovirano gibljivostjo, ki bodo zagotavljale čim daljše
bivanje v domačem okolju, omogočile načrtovanje oskrbe v socialno varstvenih zavodih, hkrati
bodo podlaga za izobraževanje medicinskih sester in ostalega negovalnega osebja. Oblikovanje
splošnih in specifičnih kompetenc medicinskih sester bo omogočilo izvajanje zanesljive in
ekonomične zdravstvene nege v Sloveniji glede na potrebe pacientov in družbe. Podatki iz
analize procesa zdravstvene nege bodo nudili podporo za učinkovito uvajanje sprememb,
mogoče bo izboljšati vzgojo bodočih kadrov v zdravstvu, predvsem tistih, ki so vpeti v proces
zdravstvene nege in javnega zdravja. Oblikovanje sodobnega kompetenčnega profila bo
omogočilo enakovredno vključevanje medicinskih sester v mednarodno delitev dela, predvsem
njihovo izmenjavo v mednarodnem prostoru.
Na področju naravoslovnih medicinskih ved poteka raziskovanje UP VŠZI na področjih virusov,
onkologije in okužb ortopedskih vsadkov. Na področju virusov UP VŠZI razvija molekularne
tehnike, ki bodo omogočile hitro in celovito prepoznavanje različnih virusnih povzročiteljev
bolezni, z uporaba teh metod pa bo mogoče tudi hitreje dokazovali posamezne viruse in jih na
podlagi specifičnih molekularnih markerjev tipizirati in tako načrtovati ustrezne ukrepe za
preprečevanje širjenja in izkoreninjenje posameznih bolezni. Na področju onkologije je delo UP
VŠZI pomembno zaradi translacije predkliničnih raziskav v klinično prakso. UP VŠZI razvija in
vrednoti nove terapije za zdravljenje malignih tumorjev v Sloveniji. Program je zasnovan
multidisciplinarno in medinsitucionalno. Elektroporacija, kot enostavna in hitra metoda za vnos
najrazličnejših molekul v celice, je poceni in zanesljiva metoda, zato UP VŠZI predvideva njeno
širšo uporabo tako v naravoslovnih kot tudi medicinskih in veterinarskih vedah. Okužba
ortopedskega vsadka pomeni podaljšanje obdobja zdravljena in rehabilitacije in je vzrok večje
smrtnost, zlasti pri starejših bolnikih. Hitra in zanesljiva diagnoza okužbe ortopedskega vsadka
bo izboljšala zdravljenje in nego bolnikov ter pomenila manjšo obremenitev za zdravstveni
sistem.
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Namen dela UP VŠZI na področju nutrigenomike je poiskati polimorfizme v našem genomu, ki
so povezani z učinki posameznega hranila. Za Slovenijo bodo nutrigenomske in nutrigenetske
študije izjemno koristne, saj v Sloveniji zaenkrat še niso bile izvedene, prav tako ni veliko
podatkov iz svetovne literature. S tega vidika se zdi raziskovanje na slovenski populaciji
pomemben korak na tem novo nastajajočem področju.

UP Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Znanstveno-raziskovalno delo na UP ZRS je vsebinsko in metodološko osredotočeno na
geografski in kulturni prostor zahodne Slovenije, še posebej Istre in slovenskega Primorja ter
severnega Jadrana. Ta prostor zaznamujejo tako sredozemska komponenta kot tudi prepletanja
različnih vplivov (kulturnih, družbenih, naravnih) med evropskim vzhodom in zahodom ter
severom in jugom, s ciljem ohranjanja naravnega okolja in biotske raznovrstnosti, izboljšanja
zdravja in kakovosti življenja.
Zahodna Slovenija in posebej Primorska obenem predstavlja slovensko okno na Sredozemlje
oziroma sredozemsko komponento v slovenskem kulturnem in naravnem okolju. Zato njene
značilnosti bistveno dopolnjujejo in sooblikujejo kulturno identiteto in naravne vrednote naše
države, kar bistveno bogati kulturne in naravne vire za trajnostni razvoj Slovenije. Kljub temu
primorska oziroma sredozemska komponenta še ni dovolj vgrajena v slovensko znanstveno
raziskovanje ter nacionalno zavest.
Na tej osnovi je mogoče oceniti, da je pomen znanstveno-raziskovalne usmeritve in dela UP ZRS
za nadaljnji razvoj Slovenije sledeči:
1. znanstveno-raziskovalno delo zapolnjuje obstoječo vrzel v slovenskem znanstvenem prostoru
in s tem krepi znanstveno konkurenčnosti raziskovalnega sistema Slovenije;
2. prispeva k valorizaciji še neizkoriščenih virov za razvoj tako na nacionalni kakor na
regionalni ravni (Primorska).

UP Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Pomembnost znanstveno raziskovalne usmeritve UP PINT za nadaljnji razvoj Slovenije lahko
razdelimo na dve ravni. Prva raven je usmeritev v odličnost raziskovalne dejavnosti, ki bo po eni
strani privabljala v Slovenijo najodličnejše strokovnjake, ki bodo del svojega raziskovanega dela
opravili na UP PINT in s tem bogatili strokovno znanje na UP PINT in Slovenije na sploh, hkrati
pa bo privabljala kakovostne podoktorske in doktorske raziskovalce, ki predstavljajo razvojni
potencial za slovensko gospodarstvo in družbo v celoti.
Drugi vidik je njena vsebinska usmerjenost, saj so raziskovalna področja UP PINT v jedru
razvojne strategije Slovenije. Z UP PINT Slovenija ohranja stik s svetovnimi trendi v matematiki
in na drugih področjih, ki jih UP PINT pokriva. S teorijo iger UP PINT v slovenski prostor
vključuje sodobne prijeme matematičnega modeliranja na osnovi računalniške simulacije ter
laboratorijskega preverjanj. Predvsem je za Slovenijo pomemben cilj, da UP PINT sodeluje pri
nastajanju kvalitetne, svetovno primerljivo šolo matematike, ki bo delovala znotraj UP FAMNIT.
Oddelka za proučevanje zdravja je na območju Slovenije v vrhu raziskav na področju uporabe
procesnega pristopa k zdravljenju duševnih bolezni (projekt e-depresija). Oskrba na daljavo,
upravljanje zdravstvene oskrbe, stopenjska oskrba so primeri novih modelov, ki so se po svetu že
izkazali kot ključni za prilagajanje zdravstvenih sistemov prihodnjim demografskim
spremembam. Oddelek bo s svojimi obstoječimi in prihodnjimi raziskovalnimi projekti in
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usklajevalnimi aktivnostmi pomembno pripomogla k razvoju in vpeljavi teh storitev na
nacionalnem nivoju in s tem omogočila državi, da se postavi ob bok državam z dolgoletno
tradicijo razvoja naprednih zdravstvenih storitev.
Modeli onesnaženosti zraka, ki jih razvija UP PINT na Oddelku za tehniko, se lahko uporabljajo
za aplikativne potrebe, kot so: umeščanje novih virov v prostor, pomoč pri načrtovanju ukrepov
pri prekomernem onesnaženem zraku, izbira merilnih mest za kakovost zunanjega zraka,
ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka na območjih, kjer ni meritev.
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2. KADROVSKA STRUKTURA, INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST,
RAZISKOVALNI PROGRAMI IN PROJEKTI, PROJEKTI EU IN
RAZISKOVALNA OPREMA V ŠTEVILKAH
2.1.

KADROVSKA STRUKTURA IN PROJEKCIJA KADROVSKEGA NAČRTA
UP ZA OBDOBJE 31. 12. 2013

V tabeli 2.1.-1 je predstavljeno število zaposlenih na dan 31. 12. 2008 in načrtovano število
zaposlenih na dan 31. 12. 2013.
Tabela 2.1-1: Število vseh zaposlenih na UP (načrtovano stanje na dan 31. 12. 2008 in
načrtovano stanje na dan 31. 12. 2013)

Tarifni
razred

Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008
Delovno mesto oz. naziv

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE
e
F
1
1,00
2
1,00
1
1,00

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

c
1
0
1

d
1,00
0
1,00

0

0

1

0

0
0
3
1
2

0
0
3,00
0,4
1,25

1
1
5
1
2

0
0
5,40
1,00
1,50

a
IX
IX
VII/2

b
Rektor
Prorektor
Glavni tajnik
Strokovni direktor oz. strokovni
VII/2
vodja
VII/2
Namestnik direktorja
VII/2
Pomočnik direktorja
IX
Dekan
VII/2
Direktor
IX
Direktor
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI
O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM
SEKTORJU
IX
Redni profesor

8

6,65

15

10,90

15

9,92

49

37,03

IX

Izredni profesor

26

19,48

97

73,08

IX

Docent

92

58,5

137

104,48

IX
VIII
VII/2

Lektor z doktoratom
Lektor z magisterijem
Lektor

1
4
4

1,39
4,33
3,09

4
4
10

3,90
1,88
8,68

VII/2

Višji predavatelj

30

24,13

37

28,40

VII/2

Predavatelj

44

27,03

42

24,90

VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ

216

147,87

380

282,35

IX
VIII

Asistent z doktoratom
Asistent z magisterijem

10
19

4,14
16,73

29
35

17,55
29,84

VII/2

Asistent

46

32,82

72

51,90

IX

Bibliotekar z doktoratom

0

0

1

0

VIII

Bibliotekar z magisterijem

0

0

1

0

36

Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008

Tarifni
razred

Delovno mesto oz. naziv

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE
3
1,00

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

Bibliotekar

0

0

Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec

4
0
0
1

2,62
0
0
1,00

4
0
0
1

3,44
0
0
1,00

80

57,31

146

104,73

296

205,18

526

387,08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

205,18

526

387,08

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
Organizator praktičnega
IX
usposabljanja z doktoratom
Organizator praktičnega
VIII
usposabljanja z magisterijem
Organizator praktičnega
VII/2
usposabljanja
Učitelj slovenščine na tuji
VII/2
univerzi
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1
IX.

Znanstveni svetnik

9

5,8

27

17,15

IX.

Višji znanstveni sodelavec

10

6,65

35

28,20

IX.

Znanstveni sodelavec

25

18,89

70

52,52

0

0

0

0,70

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,70
0,70
0

IX.
IX.
IX.

Višji strokovno raziskovalni
sodelavec
Strokovno raziskovalni svetnik
Strokovno raziskovalni sodelavec
Razvojni svetnik

IX.
VIII

Asistent z doktoratom
Višji razvojni sodelavec

14
0

7,02
0

47
1

32,05
1,60

VIII

Višji raziskovalec z magisterijem

0

0

0

0

VIII

Samostojni raziskovalec z
magisterijem

0

0

0

0

VIII

Raziskovalec z magisterijem

7

4,4

5

3,40

VIII

Mladi raziskovalec z magisterijem
na doktorskem študiju

0

0

0

0

3

1,93

11

8,33

2

1,75

4

3,75

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3

2,2

2

1,00

IX.

VIII
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Asistent z magisterijem
Višji strokovno raziskovalni
asistent
Višji razvijalec
Višji raziskovalec
Višji asistent
Strokovni sodelavec v
humanistiki
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Tarifni
razred

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008
Delovno mesto oz. naziv

Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih
v FTE

0

0

1

1,00

0

0

1

1,00

0
0
0
5
11

0
0
0
4,2
9,5

0
0
0
0
7

0
0
0
0
5,20

15

14,00

27

27,00

23
7
0

23,00
4,78
0

28
18
0

28,00
16,38
0

134

104,12

284

226,68

0
1
1
439

0
1,00
1,00
316,95

10
0
10
835

10,00
0
10,00
634,66

Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki specialist
Samostojni strokovni sodelavec v
humanistiki
Samostojni razvijalec
Samostojni raziskovalec
Razvojni sodelavec
Razvijalec
Raziskovalec
Mladi raziskovalec na enovitem
doktorskem študiju
Mladi raziskovalec
Asistent

VII/2
VII/2
Drugo
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH SKUPINE H
VII/1
Tehniški sodelavec
VI
Tehniški sodelavec
SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

Število zaposlenih na
dan 31. 12. 2013
Št.
Št. vseh
zaposlenih
zaposlenih
v FTE

Opombe
UP FM: Število zaposlenih je opredeljeno skladno z načrtom napredovanj trenutno zaposlenih na UP FM.
Če bo možno dodatno zaposlovanje, bo UP FM skušala doseči tudi ustreznejše razmerje med nazivi
(predvsem večji delež asistentov).
UP VŠZI: UP Visoka šola za zdravstvo Izola je začela postopek preoblikovanja v fakulteto, zato že v letu
2009 načrtuje nadaljevanje postopkov prevedb nazivov iz pedagoških v raziskovalne zlasti z namenom
povečanja števila raziskovalcev. Slednje bo šola dosegla tudi z načrtnim planiranjem prijavljanja večjega
števila raziskovalnih projektov v prihodnjih letih. Vse kadrovske spremembe so predvidene za potrebe
študijskega programa Zdravstvena nega ter potrebe študijskega programa Prehransko svetovanje-dietetika
in novega programa Radiološka tehnologija, ki ga bo šola predložila v postopek akreditacije v letu 2009.
Zaradi širjenja raziskovalne dejavnosti bodo ponovno izvoljeni v raziskovalne nazive vsi, ki jim naziv
poteče ter tudi vsi novo zaposleni, ki bodo izpolnjevali pogoje za izvolitev v raziskovalni naziv: višjega
znanstvenega sodelavca, znanstvenega sodelavca, asistenta z magisterijem, asistenta z doktoratom,
asistenta in višjega raziskovalca. UP VŠZI je z januarjem 2009 zaposlila asistenta z doktoratom v plačni
skupini H in pridobila eno mlado raziskovalko. Do konca leta 2009 se bo raziskovalni skupini pridružil še
en mladi raziskovalec. Tako bo šola imela skupno 3 mlade raziskovalce, ki se jim bo usposabljanje do leta
2013 že zaključilo in so načrtovani kot nova zaposlitev na delovnem mestu asistent z doktoratom v plačni
skupini D. Skladno s tem načrtujemo zaposlitev treh novih mladih raziskovalcev.
UP PINT: Na UP PINT je opaziti zmerno povečanje števila zaposlenih skozi leta. Bistveni porast v
številu raziskovalcev gre opaziti na delovnem mestu znanstveni sodelavec in asistent z doktoratom.
Razlog za to je izvolitev posameznih delavcev v višje znanstveno-raziskovalne nazive in na podlagi tega
napredovanje po nazivih ter nove zaposlitve raziskovalnega osebja zaradi pridobitve posameznih
raziskovalnih programov in projektov.
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2.2.

INFRASTRUKTURNA DEJAVNOST V OBDOBJU 2009-2014

V tabeli 2.2.-1 je predstavljena infrastrukturna dejavnost UP v obdobju 2009-2014.
Tabela 2.2.-1: Infrastrukturni program v obdobju 2009 – 2014

Število

Šifra infrastrukturnega programa: IP-1988
Naslov infrastrukturnega programa: Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem
Vodja infrastrukturnega programa: Peter Čerče
Pogodbeno obdobje: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2014
Organizacijska enota
(OE) / Naziv centra in
članice univerze

1

Infrastrukturni program UP
(1. 1. 2009 - 31. 12. 2014)

Obseg
Vodja
Število
financiranja
infrastrukturnega
plačni Predvideni letni obseg financiranja infrastrukturnega centra v EUR
v letu 2008 /
centra
FTE/OE (plačni del in materialnimi stroški)**
OE* v EUR
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Peter Čerče
Skupaj

66.539,36

1 FTE

140.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

66.539,36

1 FTE

140.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Opombe:
*UP s strani ARRS še ni prejela pogodbe o financiranju materialnih stroškov.
** Vsota po pogodbi št. 3311-04-813028 (plačni del s prispevki) in št. 3311-04-813009 (materialni stroški).
UP FHŠ: V letu 2009 je načrtovana prijava na pričakovani ponovni poziv za oblikovanje infrastrukturnih skupin, kjer bo UP FHŠ sodelovala v okviru
Infrastrukturnega programa UP z 1 FTE za Laboratorij za medijske, avdiovizualne in prostorske raziskave.
UP ZRS: V letu 2009 pričakujejo ponovni poziv za sofinanciranje infrastrukturnih programov in povečanje financiranja za 3 FTE.
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2.3. RAZISKOVALNI PROGRAMI V OBDOBJU 2009-2013
V tabeli 2.3.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni programi članic UP.
Tabela 2.3.-1: Raziskovalni programi (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013 po članicah UP
Članica: UP FHŠ

1

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

nov program

Medkulutrne študije

5

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

B

4

-

Opomba: V letu 2009 oz. 2010 UP FHŠ pričakuje, da bo objavljen dodatni poziv za oblikovanje novih raziskovalnih programov, tako bo prijavila raziskovalni
program Medkultuni študiji.

Članica: UP FAMNIT

1

Šifra
raziskovalnega
programa
-

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

-

-

-

-

Sodelujoče JRO

-

Opomba: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih
učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni, raziskovalni programi in ostali raziskovalni projekti
trenutno izvajajo na UP PINT (podrobno so zajeti v Programu dela na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 2009-2013 UP PINT).
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Članica: UP FM
Šifra
raziskovalnega
programa

1

P2-0266

2

P5-0049

Naslov raziskovalnega programa

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

5

D

0,18

UL Fakulteta za strojništvo

5

A

1,50

-

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Management izdelovalnih tehnologij za
trajnostni razvoj
Management izobraževanja in zaposlovanja
v družbi znanja

Opomba: V kolikor bo ARRS objavila javni razpis, UP FM načrtuje prijavo vsaj še enega programa z raziskovalnega področja UP FM.

Članica: UP PEF

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

1

P6-0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

4

A

0,2

2

P6-0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v
sodobni družbi

3

A

0,33
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Sodelujoče JRO

UL Filozofska fakulteta
(nosilec)
UL Pedagoška fakulteta
(nosilec), UM Pedagoška
fakulteta, UL Naravoslovno
tehniška fakulteta, UM
Filozofska fakulteta

Članica: UP VŠZI

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

1

P3-0003

Razvoj in ovrednotenje novih terapij za
zdravljenje malignih tumorjev

6

D

0,9

Onkološki inštitut Ljubljana

2

P4-0092

Zdravje živali, okolje in varna hrana

5

D

0,2

UL Biotehniška fakulteta,
UL Veterinarska fakulteta

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

5

C

5,32

-

3

C

4,21

-

Članica: UP ZRS
Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

1

P6-0272

Sredozemlje in Slovenija
Območja kulturnega stika v
integracijskih procesih

2

P6-0279

3

P1-0078

Biodiverziteta

3

C

2,4

4

P5-0381

Kineziologija za kakovost življenja

3

C

1,55

UM Fakulteta za
naravoslovje in matematiko
UM Pedagoška fakulteta

5

-

Nov program na področju jezikoslovja

4

C

2

-

6

-

Nov program na področju jezikoslovja

4

B

2

-

Opomba: V tabeli so zajeti obstoječi in načrtovani raziskovalni programi UP ZRS. V letu 2009 oz. 2010 se pričakuje dodatni poziv ARRS za predložitev
raziskovalnih programov, v okviru katerega UP ZRS načrtuje prijavo dveh novih raziskovalnih programov s področja jezikoslovja ter prava.

42

Članica: UP PINT
Šifra
raziskovalnega
programa

Naslov raziskovalnega programa

Trajanje
raziskovalnega
programa
(št. let)

Cenovni
razred

Predviden letni
obseg
financiranja
raziskovalnega
programa (v
FTE)

Sodelujoče JRO

0,9

Univerza v Novi Gorici,
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, UL
Pedagoška fakulteta

P1-0285

Algebra, diskretna matematika,
verjetnostni račun in teorija iger

2

P1-0294

Računsko intenzivne metode v
teoretičnem računalništvu, diskretni
matematiki, kombinatorični optimizaciji
ter numerični analizi z uporabo v
naravoslovju in družboslovju

4

C

0,15

Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko, UL
Fakulteta za matematiko in
fiziko

3

P2-0250

Metrologija in biometrični sistemi

3

C

0,1

UL Fakulteta za
elektrotehniko

1

4
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2.4. RAZISKOVALNI PROJEKTI V OBDOBJU 2009-2013
V tabeli 2.4.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni projekti članic UP, ki jih financira ARRS, v obdobju 2009-2013.
Tabela 2.4.-1: Raziskovalni projekti, ki jih financira ARRS (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013
Skupna vrednost
Članica
Predvideni letni obseg financiranja projektov ARRS (v EUR)
projektnega financiranja
ARRS (v EUR)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 UP FHŠ
0,00
0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
2 UP FM
532.412,56
678.256,00 696.812,00 655.465,00 695.374,00 754.137,00
3 UP FAMNIT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 UP PEF
5.716,00
3.798,00
34.000,00
48.064,00
55.064,00
70.064,00
5 UP FTŠ - Turistica
9.000,00
20.000,00
86.000,00
80.000,00
80.000,00 130.000,00
6 UP VŠZI
56.820,00
68.663,00
70.917,00 101.787,00 100.394,00
87.500,00
7 UP ZRS
1.393.375,14 1.404.421,07 1.650.000,00 1.850.000,00 2.000.050,00 2.150.000,00
8 UP PINT
66.475,00
161.334,56 416.516,00 515.252,00 439.263,00 349.503,00
Skupaj
2.063.798,70 2.336.472,63 3.104.245,00 3.450.568,00 3.620.145,00 3.841.204,00
Opombe
UP FHŠ: V predvidenem obdobju UP FHŠ načrtuje pridobitev 4 do 6 temeljih, aplikativnih oz. postdoktorskih projektov v obsegu 4 FTE.
UP FM: Pri navajanju projektov Ciljnega raziskovalnega programa so upoštevane celotne vrednosti projektov (vključno s prilivi ministrstev idr.).
UP FAMNIT: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se aplikativni, raziskovalni programi in ostali
raziskovalni projekti trenutno izvajajo na UP PINT (podrobno so zajeti v Programu dela na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje 2009-2013
UP PINT).
UP PINT: V obdobju 2009-2013 se bo na UP PINT nadaljevalo izvajanje obstoječih raziskovalnih projektov in predvidoma pridobilo deset novih
raziskovalnih projektov.
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2.5. SODELOVANJE NA PODROČJU RAZISKAV IN RAZVOJA V EVROPSKIH OKVIRNIH PROGRAMIH IN
OKVIRU EVROPSKEGA RAZISKOVALNEGA SVETA (ERC) ZA OBDOBJE 2009-2013
V tabeli 2.5.-1 so predstavljeni obstoječi in načrtovani raziskovalni projekti iz Evropske unije članic UP (okvirni program, ERC) v obdobju
2009-2013.
Tabela 2.5.-1: Raziskovalni projekti, ki jih financira EU (obstoječi in načrtovani) v obdobju 2009-2013
Skupna
vrednost
Članica
Predvideni letni obseg financiranja projektov EU (v EUR)
projektnega
financiranja
EU (v EUR)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 UP FHŠ
0,00
0,00
50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00
2 UP FM
112.437,28
45.507,00 150.057,70 155.063,47 260.569,82 266.626,80
3 UP FAMNIT
0,00
0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 550.000,00
4 UP PEF
18.323,00
51.040,00
47.588,00
52.507,00
30.000,00
30.000,00
5 UP FTŠ Turistica
15.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00 100.000,00
6 UP VŠZI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 UP ZRS
149.485,00 459.000,00 1.250.000,00 1.780.000,00 2.100.000,00 2.500.000,00
8 UP PINT
25.446,00 135.500,00 125.500,00
70.000,00
10.000,00
0,00
Skupaj
320.691,28 701.047,00 1.733.145,70 2.367.570,47 2.860.569,82 3.646.626,80
Opombe
UP FM: V primeru pridobitve večjega projekta, so možna večja odstopanja.
UP VŠZI: V obdobju 2009-2013 ni načrtovano sodelovanje na področju raziskav in razvoja v evropskih okvirnih programih in v okviru Evropskega
raziskovalnega sveta (ERC).
UP ZRS: V tabeli je zajet skupni obseg letnih sredstev raziskovalnih projektov 6. in 7. okvirnega programa EU ter projektov ERC (European Research
Council), ki bodo povrnjena iz proračuna EU.
UP PINT: UP PINT namerava med leti 2009-2013 pridobiti tri nove evropske projekte.
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2.6. NAČRTOVANA NABAVA RAZISKOVALNE OPREME V OBDOBJU 2009-2013
V tabelah 2.6.-1 in 2.6.-2 je prikazana nabava večje raziskovalne opreme/infrastrukture, ki presega vrednost 100.000 EUR (z DDV) ter seštevki
male opreme vrednosti 10.000 – 100.000 EUR (z DDV) v obdobju 2009-2013.
Tabela 2.6.-1: Raziskovalna oprema/infrastruktura z nabavno vrednostjo (z DDV) nad 100.000 EUR

Naziv članice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ - Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP ZRS
UP PINT
UP PINT

Naziv raziskovalne opreme in / ali infrastrukture

Ocena
Ocena
Vrednost v
izkoriščenosti
izkoriščenosti
EUR
zmogljivosti s
zmogljivosti
(nad
strani
(v%) v
100.000
zunanjih
okviru
EUR)*
uporabnikov
univerze
(v %)
0,00
0%
0%
3.870.716,00
95%
5%

Novi poslovni prostori
Laboratorijska oprema za izvajanje Biodiverzitete/Sredozemsko
250.000,00
kmetijstvo
Laboratorijska oprema za izvajanje Bioinformatike
250.000,00
Laboratorijska oprema za izvajanje drugih naravoslovnih
350.000,00
programov
0,00
Nakup zgradbe za šolski laboratorij
200.000,00
120.000,00
Simulacijski center za urgentno medicino
Sklop za genotipizacijo
140.000,00
Okoljska komora
250.000,00
HPLC-masni
300.000,00
Multimedijski laboratorij v Borilnici
110.000,00
Laboratorij za porazdeljeno računanje in simulacije
110.000,00
Oprema in ostale potrebščine za izvajanje Bioinformatike
530.000,00
Skupaj 6.480.716,00

Opomba UP FM: vključena je 1/3 vrednosti Servitskega samostana, ki se bo predvidoma financiral iz proračunskih in EU virov.
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80%

20%

90%

10%

70%

30%

0%
100%
80%
80%
70%
60%
80%
80%
90%

0%
0%
20%
20%
30%
40%
20%
20%
10%

Tabela 2.6.-2: Raziskovalna oprema z nabavno vrednostjo (z DDV) med 10.000 - 100.000 EUR
Vrednost v EUR
(cena 10.000 100.000 EUR)

Naziv članice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP FAMNIT
UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
UP ZRS
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
UP PINT
Skupaj

Ocena
Ocena izkoriščenosti
izkoriščenosti
zmogljivosti s strani
zmogljivosti (v%)
zunanjih
v okviru univerze uporabnikov (v %)

70.000,00
40.000,00
90.000,00
80.000,00
60.000,00
75.000,00
50.000,00
80.000,00
40.000,00
50.000,00
70.272,00
262.000,00
11.000,00
52.500,00
16.500,00
25.000,00
17.000,00
14.000,00
30.000,00
15.000,00
1.148.272,00

30%
100%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
70%
60%
60%
90%
80%
100%
100%
100%
100%

40%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
30%
40%
40%
10%
20%
0%
0%
0%
0%

Opomba UP FM: Vključena je licenca za uporabo integrirane baze podatkov Zavoda RS za zaposlovanje, ZPIZ, SURS in Ajpes.
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