Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
2011- 2015
(krajšava: SI UP 2011-2015)

Koordiniral in vodil:
prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor za študijske zadeve UP
Pripravili:
prof. dr. Roberto Biloslavo, Blanka Palčič, Barbara Morato, mag. Frenk Mavrič
Sodelovali:
izr. prof. dr. Rok Strašek, doc. dr. Ernest Ţenko, izr. prof. dr. Aleksander Panjek, mag. Darjo Felda,
mag. Alenka Andrejašič, Iris Skrt

1

Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

Kazalo

Povzetek............................................................................................................................... 3
1

Izobraţevanje na Univerzi na Primorskem................................................................... 5

1.1 Splošne usmeritve ............................................................................................................................. 5
1.2 Izobraţevanje v Strategiji UP 2009-2013 .......................................................................................... 6

2

Analiza stanja na področju visokega šolstva v Sloveniji in širše .............................. 7

2.1 Visoko šolstvo v globalni druţbi znanja ............................................................................................. 7
2.2 Skupni evropski visokošolski prostor ............................................................................................... 10
2.3 Visokošolski sistem v Sloveniji ....................................................................................................... 11
2.4 Izobraţevalna dejavnost na UP ....................................................................................................... 21

3

Cilji in strategije na področju izobraţevanja na UP ...................................................29

CILJ 1: Odličnost v izobraţevanju in ponudbi študijskih programov ..................................................... 29
CILJ 2: Vzpostaviti trikotnik znanja med izobraţevanjem, raziskovanjem in gospodarstvom .............. 31
CILJ 3: Povečati prepoznavnost študijskih programov UP v mednarodnem prostoru .......................... 31
CILJ 4: Vzpostaviti institucionalni okvir za spodbujanje vseţivljenjskega učenja ................................. 32

4

Smernice UP na področju izobraţevanja ....................................................................41

4.1 Smernice pri snovanju novih študijskih programov UP .................................................................. 41
4.2 Smernice pri snovanju novih članic UP .......................................................................................... 42
4.3 Smernice pri vzpostavljanju dislociranih enot članic UP ................................................................ 43
4.4 Smernice pri vključevanju pridruţenih članic UP ........................................................................... 44

5

Izhodiščni dokumenti ..................................................................................................45

6

Priloge ..........................................................................................................................46

2

Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

Povzetek
Namen pričujoče strategije izobraţevanja je spodbujati in nadalje krepiti raznovrstnost,
1
internacionalizacijo, kakovost in socialno razseţnost študijskih programov , ki se izvajajo v okviru
Univerze na Primorskem (UP), obenem pa podpirati razvoj kulture medsebojnega sodelovanja in
povezovanja med članicami UP skladno s Srednjeročno razvojno strategijo UP 2009-2013 in predlogi
zunanjih evalvatorjev iz Zveze evropskih univerz (EUA).
Na področju izobraţevanja so identificirani štirje dolgoročni cilji:
-

CILJ 1: Odličnost v izobraţevanju in ponudbi študijskih programov,

-

CILJ 2: Vzpostaviti trikotnik znanja med izobraţevanjem, raziskovanjem in gospodarstvom,

-

CILJ 3: Povečati prepoznavnost študijskih programov UP v mednarodnem prostoru,

-

CILJ 4: Vzpostaviti institucionalni okvir za spodbujanje vseţivljenjskega učenja.

V ospredju strategije izobraţevanja so cilji in ukrepi, ki:
-

spodbujajo razvoj interdisciplinarnih in multidisciplinarnih študijskih programov več članic UP ter
2
v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi tako v Sloveniji kot v tujini (NPVŠ: 2.1 );

-

spodbujajo razvoj edinstvene študijske ponudbe s sodobnimi in privlačnimi vsebinami, ki odraţajo
specifičnost UP in geografsko-kulturnega prostora, v katerega je ta vpeta (NPVŠ: 2.1, 2.4);

-

spodbujajo večjo učinkovitost študija in zmanjšanje osipa s poučevanjem, ki je osredotočeno na
študenta (NPVŠ: 2.5);

-

spodbujajo razvoj generičnih kompetenc kot so ustvarjalnost, inovativnost, kritično razmišljanje
idr. (NPVŠ: 2.1);

-

spodbujajo prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo in razvoj
ponudbe vseţivljenjskega učenja na visokošolski ravni (NPVŠ: 2.7);

-

postavljajo izhodišča za snovanje študijskih programov v e-obliki, ki lahko zagotavljajo večjo
vključenost študentov s posebnimi potrebami in študentov, ki potrebujejo fleksibilne moţnosti za
usvajanje in preverjanje pridobljenih kompetenc (NPVŠ: 2.5);

-

spodbujajo strokovno izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za uporabo aktivnih
oblik učenja in poučevanja ter za poučevanje v tujih jezikih, spodbujajo dolgoročno sodelovanje
tujih gostujočih visokošolskih učiteljev ter mednarodne izmenjave visokošolskih učiteljev,
raziskovalcev in strokovnjakov pri študijski dejavnosti (NPVŠ: 2.5);

-

spodbujajo »outgoing« in »incoming« mobilnost študentov UP (NPVŠ: 2.6);

-

spodbujajo vpis tujih študentov v študijske programe UP (NPVŠ: 2.6);

1

Navedene elemente vključuje razvojni steber financiranja v okviru Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov.
2
Vsebinske dimenzije v okviru Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva (NPVŠ) 2011-2020;
2.1 – Visokošolski sistem, 2.4 – Raznolikost in različnost, 2.5 – Kakovost in odgovornost, 2.6 –
Internacionalizacija, 2.7 – Socialna razsežnost
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-

spodbujajo ponudbo študijskih programov v obliki franšize (NPVŠ: 2.6);

-

spodbujajo aktivnosti kariernega centra oziroma karierno in psihološko svetovanje, športne
aktivnosti in druge izven študijske aktivnosti (NPVŠ: 2.7);

Dokument Strategija Izobraţevanja UP 2011-2015 vključuje tudi smernice UP na področju
izobraţevanja, ki obsegajo smernice pri snovanju novih študijskih programov in novih članic UP,
smernice za vzpostavljanje dislociranih enot članic UP ter smernice pri vključevanju pridruţenih članic
UP.
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1 Izobraţevanje na Univerzi na Primorskem
Pri izobraţevalnem in raziskovalnem delu na Univerzi na Primorskem izhajamo iz naslednjih temeljnih
vrednot: kakovost, avtonomija, svoboda, pripadnost in odprtost. Izhajajoč iz teh vrednot je oblikovana
strategija izobraţevanja UP 2011-2015. Z njenim udejanjanjem ţelimo prispevati k nadaljnjemu
razvoju zapisanih vrednot in prispevati k uveljavljanju le teh v širšem akademskem prostoru in druţbi.
Slednje razumemo kot poslanstvo UP, ki ga udejanjamo prek inovativnih in kakovostnih študijskih
programov v prepletu izobraţevanja in raziskovanja.

1.1 Splošne usmeritve
Zasnova študijskih programov Univerze na Primorskem je na vseh treh stopnjah študija na področjih
druţboslovja, humanistike, turizma, zdravstva, osebnih storitev, edukacijskih ved, matematike,
računalništva in informatike ter naravoslovja in informacijskih tehnologij sodobna in v svojem bistvu
inovativna. UP je v zasnovo svojega delovanja vtkala sestavine prenove visokega šolstva po
smernicah Bolonjskega procesa. V novo nastale študijske programe je vgradila posamezne strukturne
novosti, kot so: modularnost programov, izbirnost vsebin, vrednotenje učinkov študija po kreditnem
sistemu ECTS in raziskovalne podlage študijskih programov. Cilj univerze je študijsko ponudbo
oblikovati tako, da bo omogočala stopenjsko nadgrajevanje znanja, spretnosti in kompetenc na
izbranem strokovnem in znanstvenem področju vse do ravni doktorskega študija. Oblikovanje nove
akademske institucionalne kulture je proces, ki se odvija med UP, uporabniki in drţavo, in sicer pri
načrtovanju in podajanju študijskih vsebin, v postopkih spremljanja, usmerjanja in vrednotenja
študijskih učinkov, v partnerstvu med študenti in profesorji in pri razvijanju pripadnosti instituciji, ki jo
sestavljajo vsi udeleţenci študijskega procesa.
Univerza na Primorskem ima na dan 31. 12. 2010 akreditiranih 90 študijskih programov. Od skupno
42 akreditiranih dodiplomskih študijskih programov je na Univerzi na Primorskem 31 »bolonjskih« (oz.
akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 11 »predbolonjskih« (oz. akreditiranih
pred ZViS 2004). V študijskem letu 2010/11 članice izvajajo 32 študijskih programov, od katerih je
večina (29) »bolonjskih«, 3 »predbolonjske« študijske programe pa članice izvajajo le še v višjih
letnikih.
Na podiplomskem študiju ima UP akreditiranih 48 podiplomskih študijskih programov, od tega 35
»bolonjskih« (oz. akreditiranih skladno z ZViS 2004 in bolonjsko deklaracijo) in 13 »predbolonjskih«
(oz. akreditiranih pred ZViS 2004). V letu 2010 sta bila akreditirana dva interdisciplinarna podiplomska
študijska programa: Dediščinski turizem, pri katerem sodelujejo UP FHŠ, UP FTŠ Turistica ter UP
ZRS in Upravljanje trajnostnega razvoja, pri katerem sodelujejo UP FM, UP FHŠ in UP VŠZI. V
študijskem letu 2010/11 članice izvajajo 28 podiplomskih programov (od tega 24 »bolonjskih«).
Z uvajanjem koncepta vseţivljenjskega izobraţevanja članice UP vse bolj razvijajo tudi krajše
izobraţevalne oblike, ki so namenjene nadgrajevanju in poglabljanju znanj na posameznih strokovnih
področjih. Te vključujejo javnoveljavne programe za izpopolnjevanje in dele študijskih programov za
pridobitev izobrazbe, posamezne članice pa izvajajo tudi poletne in zimske šole, krajše seminarje,
delavnice in druge oblike neformalnega izobraţevanja in usposabljanja.
S ciljem zagotavljanja učinkovitega sistema pomoči in svetovanja študentom, ki bo dostopen in
prilagojen potrebam študentov, UP vzpostavlja celovit tutorski sistem, ki sloni tako na učiteljih-tutorjih
kot tudi študentih-tutorjih. Namen tutorskega sistema na UP je olajšati študentom vključevanje v
univerzitetno okolje, omogočiti njihovo informiranost, spodbujati samoiniciativnost in motivacijo za
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študij, krepiti medosebne odnose (učitelj-študent, študent-študent, učitelj-učitelj), izboljšati učinkovitost
(prehodnost in čas trajanja študija), povečati zadovoljstvo študentov s študijem, povečati pripadnost
študentov univerzi in njenim članicam ter predvsem izboljšati celotno kakovost študija. Tutorski sistem
vključuje tudi posebna usposabljanja za delo s študenti s posebnimi potrebami, kar bo eden izmed
korakov k zagotavljanju inkluzivnega izobraţevanja na UP. Tutorstvo ob enem pomeni korak naprej pri
zagotavljanju kakovostne rasti univerze.
Skrb Univerze na Primorskem je tudi karierni razvoj študentov in diplomantov ter njihov uspešen vstop
na trg dela. Univerza in njene članice v sodelovanju s Kariernim centrom UP, Študentsko organizacijo
UP, Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem UP ter drugimi zunanjimi partnerji ponujajo
študentom različne delavnice, seminarje, natečaje in druge oblike nadgrajevanja znanja in
usposobljenosti ţe v času študija. Ob vključevanju študentov v te dejavnosti ter s pomočjo kariernih
svetovalcev so diplomanti UP bolje pripravljeni na izzive trga dela in posledično bolj zaposljivi. Prav
tako pomemben del kariernih moţnosti predstavlja povezovanje UP z lokalnim in regionalnim
gospodarstvom, saj se na ta način odpirajo nove poti prenosa znanja v okolje, hkrati pa povečujejo
tudi moţnosti zaposlovanja diplomantov UP neposredno po zaključku študija. Eno od oblik tega
povezovanja predstavlja tudi Štipendijski sklad UP, s pomočjo katerega UP nagrajuje svoje najboljše
študente ter jih povezuje z bodočimi moţnimi delodajalci.

1.2 Izobraţevanje v Strategiji UP 2009-20133
Vizija Univerze na Primorskem je postati center odličnosti v ustvarjanju in prenosu znanja. Kot
izobraţevalna in raziskovalna ustanova ţeli UP predstavljati forum, na katerem se bodo v
medkulturnem dialogu prenašale inovacije iz raziskovalne sfere v druţbeno, kulturno in gospodarsko
ţivljenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem področju. Pri tem se
izpostavljajo specifičnosti sredozemskega prostora, v stičišču različnih kultur, jezikov in fizičnega
prostora, v katerega je vpeta UP.
V nadaljevanju izpostavljamo strateške cilje, ki so oblikovani za namen spremljanja doseganja
postavljene vizije in se nanašajo na področje izobraţevanja:

3

-

Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju: UP 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. Pri tem ţeli izpostaviti edinstvenost v ponudbi študijskih programov v
slovenskem prostoru in širše.

-

Postati referenčna univerza za Alpsko-jadranski prostor, območje Srednje in JV Evrope ter
Sredozemlja: Vpetost UP v geografsko-politični prostor Sredozemlja nudi temelje tudi za razvoj
izobraţevalne dejavnosti. Univerza je dejaven partner z drugimi univerzami v Alpsko-jadranskem
prostoru, območju Srednje in JV Evrope ter Sredozemlja, spodbuja mobilnost študentov in
učiteljev, vključuje tuje visokošolske učitelje in sodelavce v študijski proces ter razvija skupne
študijske programe s tujimi in drugimi slovenskimi univerzami. Pri tem se ne omejuje zgolj na
navedeni prostor, ampak usmerja svojo ponudbo in študijske programe tudi širše, s ciljem
doseganja mednarodne odličnosti.

-

Dosegati materialne standarde, primerljive z UL in UM: UP si prizadeva za zagotavljanje
primernih delovnih pogojev, materialnih pogojev in infrastrukture za zaposlene in študente UP, ki

Srednjeročna razvojna strategija UP 2009-2013 sprejeta januarja 2009
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bodo primerljivi s tistimi Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. V to se vključuje tudi
zagotavljanje pogojev za dolgoročno sodelovanje tujih gostujočih visokošolskih učiteljev.
Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane skupne univerze: Univerza nadgrajuje
obstoječe oblike sodelovanja med članicami UP, spodbuja notranjo mobilnost ter razvija
interdisciplinarne študijske programe.

-

-

Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja: Z namenom tesnejšega sodelovanja
z okoljem UP spremlja poklicne poti svojih diplomantov in njihovo zaposljivost. Obenem snuje
študijske programe v partnerskem sodelovanju z lokalno skupnostjo in gospodarstvom oziroma
ob upoštevanju njegovih razvojnih potreb.

2 Analiza stanja na področju visokega šolstva v Sloveniji in širše
2.1 Visoko šolstvo v globalni druţbi znanja4
Po podatkih mednarodne organizacije dela (ILO) lahko število izgubljenih delovnih mest doseţe
število 51 milijonov preden bo sedanje gospodarske krize konec. V razvitem svetu naj bi stopnja
brezposelnosti v letu 2010 dosegla 10%, za drţave članice OECD pa kljub tako imenovani »veliki
stabilizaciji« kar 9%. Marca 2009 je imela na primer najvišjo stopnjo brezposelnosti Španija, in sicer
19%.
Rezultat finančne krize je tudi upad obsega drţavnih proračunov, kar posledično vpliva na
zmanjševanje obsega javnih sredstev, namenjenih izobraţevanju. Izguba delovnih mest in posledično
povečana brezposelnost pa zmanjšuje zmoţnosti posameznih gospodinjstev, da finančno podprejo
izobraţevanje lastnih otrok. Posledično bi lahko sedanje krizno obdobje povzročilo krčenje
izobraţevalnih dejavnosti na vseh ravneh.
Visoko šolstvo lahko s svojo produkcijo in aplikacijo znanja bistveno prispeva k ekonomski rasti v času
krize. Kljub temu pa je še vedno premalo poudarka na pomenu znanja kot takojšnjega prispevka k
širitvi ekonomskih aktivnosti. Medtem ko se vloga visokošolskega izobraţevanja bolj odraţa na dolgi
rok, je omenjena vloga znanja posebno pomembna za kratkoročne rešitve, predvsem v obdobjih
ekonomske krize, ko so dohodek in zaposlitvene moţnosti omejene.
Vse to se odraţa tudi na ravnanjih posameznih vlad do vprašanja financiranja visokega šolstva.
Razpoloţljivi podatki kaţejo, da se odzivi posameznih vlad do visokega šolstva razlikujejo med seboj.
Na splošno jih lahko razdelimo na:
- politike za zmanjšanje javnih sredstev namenjenih financiranju visokega šolstva;
- politike za povečanje javnih sredstev namenjenih financiranju visokega šolstva;
- politike za vzdrţevanje enakega nivoja financiranja visokega šolstva.
Pregled ukrepov prikazuje, da je zmanjševanje proračunskih sredstev predvideno v številnih drţavah.
Zanimivo je, da je večina zniţanj predlaganih v vzhodni Evropi. V Estoniji so na primer zmanjšali
proračunska sredstva za 3% pri sredstvih za poučevanje (teaching grants) in 1% pri raziskavah, na
Madţarskem je bil rez 7%, na Poljskem pa 6 do 7%. Litvanska vlada je zmanjšala proračun za 10%,
Latvija pa namerava zmanjšati plače in število zaposlenih v vseh 34 visokošolskih institucijah ter za
polovico zmanjšati proračun za leto 2010. Med zahodno evropskimi drţavami je Italija zniţala
proračunska sredstva za leto 2010 za 10%.
4

Running to stand still, Higher education in a period of global economic crisis, 2010
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Po drugi strani številne vlade načrtujejo povečanje sredstev za visoko šolstvo. To vključuje drţave, ki
so najmanj prizadete zaradi krize (npr. Norveška), kakor tudi tiste, ki jih je kriza zelo prizadela
(Španija, Mehika). Španska vlada je ne primer v strateškem planu, odobrenem v letu 2009 določila, da
bodo sredstva za visoko šolstvo povečali za 4% (za štipendije za študente prve in druge stopnje) in
dodelila 85 milijonov EUR za prilagoditev strukture študijskih programov na novi okvir evropskega
izobraţevanja. Finska in Norveška prav tako načrtujeta povečati sredstva, namenjena visokemu
šolstvu, v zadnjem primeru bodo naloţbe usmerjene v doktorske študijske programe in infrastrukturo.
Med drţavami, ki nameravajo ohraniti enak nivo financiranja visokega šolstva sta Švica in
Nizozemska. Prav tako pa tudi Slovenija.
Odziv visokošolskih institucij v času krize je tesno usklajen z javnimi politikami financiranja visokega
šolstva. Mnoge univerze se zatekajo k zmanjšanju obsega delovanja, veliko jih omejuje
zaposlovanje novega kadra, ukinja delovna mesta in finančno podporo za študente ter včasih
tudi študijske programe.
Arizona State University je npr. ukinila 500 sluţb in zaprla 48 študijskih programov, Floridska univerza
430 delovnih mest, Univerza v Nevadi pa je odpustila 100 zaposlenih. Nekatere univerze so izrabile
krizo za prehod na koriščenje moţnosti zunanjih predavateljev, nenapisano pravilo je na primer najeti
dodatne zunanje predavatelje, lastne redno zaposlene pa postaviti v postransko vlogo. Zgoraj
navedeni ukrepi pa bodo seveda vplivali tudi na kakovost ponudbe izobraţevanja. V Angliji raziskave
na primer kaţejo na to, da v kolikor univerze ne bodo temeljno prestrukturirale svojih aktivnosti v času
ekonomske krize, »v bodoče ne bodo več obstajale«. Večina angleških univerz je v procesu prenove
študijskih programov, postopkov zaposlovanja in mehanizmov za podporo študentom zaradi
obvladovanja fininčne krize.
Tudi zasebne visokošolske ustanove so prizadete, saj njihovi prihodki izhajajo predvsem iz šolnin
študentov. V času vzhodno-azijske ekonomske krize se je mnogo staršev odločilo za prepise otrok z
dragih privatnih srednjih šol in univerz v javne institucije. Podobno se je v veliki meri zgodilo tudi v
Indoneziji in Juţni Koreji, kjer so šolnine na zasebnih univerzah zelo visoke. To je privedlo k upadu
vpisa v zasebnih institucijah. Odziv nekaterih zasebnih institucij v Indoneziji se je kazal v niţanju višine
šolnin, da bi tako obdrţale študente, sočasno pa je vlada uvedla podporni sistem za vzpodbudo
študentom, da bi ostali na zasebnih univerzah. Nekatere zasebne univerze v Juţni Koreji so bile v letu
1998 zelo prizadete zaradi ekonomske krize in so se soočile z nelikvidnostjo. V obdobjih zmanjšanih
prihodkov je zelo teţko obdrţati osebje v zasebnih institucijah. Nekatere zasebne univerze so na
primer uporabile politiko omejevanja administrativnega osebja, medtem ko je bilo akademsko osebje
zaščiteno.
Pozitivna stran finančne krizne situacije je, da poučevanje postaja bolj privlačno zaradi visoke stopnje
nezaposlenosti v ostalih sektorjih. Izkazalo se je, da je poučevanje bolj stabilna dejavnost v času krize,
zato se veliko ljudi odloča za poklic, vezan na to področje. Razpoloţljivost večjega števila ljudi za
vstop v izobraţevalni poklic omogoča institucijam boljši izbor kadra s fleksibilnejšimi pogoji dela.
Nekatere drţave so uvedle sheme finančne podpore študentom, da bi tako zmanjšale njihov osip.
Mnoge od teh shem so bile namenjene predvsem študentom, vpisanim v zasebne institucije.
Omenjeni ukrepi so pomagali k preţivetju zasebnih institucij v obdobju ekonomske krize. V Ruski
federaciji so na primer študenti z visokimi doseţki sprejeti na razpisana vpisna mesta, ki jih financira
drţava in hkrati prejemajo tudi mesečno štipendijo. Študentje v zasebnih institucijah imajo teţave pri
plačevanju šolnin, pri čemer vlade ukrepajo tako, da vpisane študente premeščajo na tista vpisna
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mesta, ki so plačana s strani drţave. V maju 2009 je bilo tako premeščenih več kot 26000 študentov iz
zasebnih v drţavno financirane institucije.
Vpliv na povpraševanje po visokošolskem izobraţevanju je posledica interakcije več dejavnikov.
Gospodinjstva se lahko odzovejo na različne načine: lahko zmanjšajo porabo za vse, vključno za
izobraţevanje; reorganizirajo svojo porabo tako, da ostanejo sredstva za izobraţevanje
nespremenjena; lahko zahtevajo več od visokošolskega izobraţevanja kot naloţbe v prihodnost svojih
otrok; več povprašujejo po izobraţevanju kot posledica upada oportunitetnih stroškov v obdobju
brezposelnosti ali pa zamenjajo izobraţevanje v zasebnih institucijah za tistega v drţavnih institucijah.
Razpoloţljive informacije o trendih glede vpisa v visokošolsko izobraţevanje od začetka kriznega
obdobja kaţejo na to, da je vpis v porastu. V ZDA na primer je med oktobrom 2008 in oktobrom 2009
odstotek 18 do 24-letnikov, vključenih v visokošolsko izobraţevanje, narastel z 39% na 41%. Indija se
prav tako pribliţuje cilju svojega velikega širitvenega načrta glede vključevanja v terciarno
izobraţevanje – ta je 30% bruto vpisni količnik (GER) do leta 2020. Slednji vključuje tudi odprtje
27.000 dodatnih institucij višješolskega izobraţevanja. V Evropi prav tako narašča vključevanje v
višješolsko izobraţevanje, v Veliki Britaniji je na primer tekmovanje za mesta na univerzah naraslo
zaradi 7,8% porasta števila prijavljenih v letu 2009.
Zaradi teţje zaposlitvene situacije kot posledice pričujoče krize se je prav tako izjalovil tudi t.i.
»zaposlitveni mit« o boljši zaposljivosti tistih z visokošolsko diplomo. Nekateri študenti na Kitajskem so
zaradi tega preprosto zapustili univerzo in se podali v iskanje kariernih poti oziroma programov, ki
nudijo takojšnje zaposlitvene moţnosti in rešitve. Prav tako v Veliki Britaniji študentje raje izbirajo tiste
študijske programe, ki nudijo boljše zaposlitvene moţnosti.
Na splošno seveda trendi kaţejo na to, da povpraševanje za transnacionalno visokošolsko
izobraţevanje narašča. Predvideva se, da bo populacija v starosti med 15. in 19. letom v Indiji do leta
2020 narasla na 127 milijonov, na Kitajskem pa bo populacija v isti starosti štela okoli 85 milijonov. Z
nadaljevanjem širitve srednjega razreda v teh drţavah se v prihajajočih letih pričakuje tudi povečanje
povpraševanja po transnacionalnem izobraţevanju. Tradicionalne drţave gostiteljice se veselijo
prihajajočih tujih študentov. Da bi olajšali prihode teh študentov, se poenostavljajo pogoji za pridobitve
vizumov – tudi zaradi tega, ker prihajajoči tuji študenti polnijo blagajne drţave in univerz, kar je v teh
kriznih časih prav za prav dobrodošlo. Kako se pojasnjuje trend? Razlogi so lahko sledeči:
-

-

-

-

čeprav so se zgodila določena krčenja proračunov, obstaja v času krize prizadevanje k
ohranjanju izobraţevalnega proračuna, kar je posledica tudi precej visoke podpore tistih, ki imajo
moč odločanja;
naraščanje števila nezaposlenih z visokošolskimi diplomami zmanjšuje teţo, ki naj bi jo imelo
visokošolsko izobraţevanje. Ko je na primer konec leta 2009 nezaposlenost v ZDA dosegla 10%
stopnjo in je bila stopnja nezaposlenih, starih med 16 in 24 leti, višja od 19%, se je veliko število
mladih odločilo za iskanje moţnosti visokošolskega izobraţevanja, raje kot da bi predolgo iskali
zaposlitev. Podobno je bilo tudi med vzhodno-azijsko krizo v zadnjem desetletju 20. stoletja, ko je
bila povečana stopnja nezaposlenosti povod za povečanje števila vpisov v visokošolske institucije
na Tajskem;
v nekaterih primerih vlade predstavljajo nove programe štipendiranja, kar je zelo priljubljena
moţnost takrat, ko je stopnja nezaposlenosti visoka. Boljše je namreč pridobiti štipendijo in
obiskovati univerzo kot pa sedeti doma nezaposlen. Tako na višji odstotek vključenih v
visokošolsko izobraţevanje vplivajo tudi boljše moţnosti pridobivanja štipendij in izboljšani
drţavni štipendijski programi;
veliko ljudi izkoristi čas krize za izboljšanje svoje kompetentnosti in svojih zaposlitvenih moţnosti,
kar jim bo koristilo predvsem v času, ko bo kriza mimo;

9

Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

-

več zanimanja za vključevanje v visokošolsko izobraţevanje je med krizo med pripadniki
srednjega razreda. Med časom krize veliko gospodinjstev srednjega razreda prerazporedi
prioritete v svojem druţinskem proračunu tako, da se več sredstev nameni za potrebe
izobraţevanja otrok. Zahvaljujoč prihrankom v začetnih letih krize ni opaziti manjšega zanimanja
za vključevanje v visokošolsko izobraţevanje med pripadniki srednjega razreda, vendar pa bi se
v primeru, da bi kriza trajala dlje časa, to poznalo tudi na zmanjševanju števila vključenih v
visokošolsko izobraţevanje.

-

2.2 Skupni evropski visokošolski prostor5
Oblikovanje odprtega skupnega visokošolskega prostora, ki bo študentom in zaposlenim v visokem
šolstvu omogočal prosto gibanje znotraj evropskega prostora, primerljivost znanj in kompetenc ter
zaposljivost je osrednji cilj Bolonjskega procesa. Za doseganje le tega so potrebne primerljive in
pregledne visokošolske strukture in stopnje, vzajemno priznavanje visokošolskih kvalifikacij,
vzpostavitev medsebojno priznanih kreditnih sistemov in sistemov zagotavljanja kakovosti,
spodbujanje mobilnosti študentov in visokošolskih učiteljev, razvijanje evropske dimenzije v
izobraţevanju ter večja konkurenčnost evropskega visokega šolstva v svetu. Spodnja slika prikazuje
implementacijo Bolonjskega procesa do leta 2010.
Slika 1: Pregled implementacije Bolonjskega procesa v letu 2009-2010

Vir: Focus on Higher Education in Europe 2010, European Comission, 2010
Večina drţav poroča, da uvaja bolonjske programe, vendar na določenih področjih še niso skladne s
tipično bolonjsko strukturo; to velja najpogosteje za medicino, teologijo, glasbene in likovne umetnosti.
Iz zgornje slike je razvidno, da je v 16 drţavah uveljavljen model 3 + 2 (180 + 120 ECTS), medtem ko
21 drţav uporablja različne modele, med njimi tudi Slovenija.
Slovenija sledi implementaciji Bolonjskega procesa skladno z "norveškim modelom", ki se imenuje
"the quality reform". Model ni namenjen spremembi izobraţevalnega procesa zaradi spremembe
same, ampak predvsem temu, da se v sistem visokega šolstva vpelje nove elemente, ki bodo
5

Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process,
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zagotavljali višjo kakovost izobraţevalnega procesa. Temelji na petih vsebinskih razlogih za
spremembe:
program študija na vsaki stopnji mora zagotavljati zaposljivost diplomanta (načelo ima kot
posledico več "izstopnih" in "vstopnih" mest v izobraţevalnem procesu);
šolanje za podobne poklice mora biti med drţavami primerljivo - posledica je poenotenje dolţine
študija, skupna in primerljiva skrb za zagotavljanje kvalitete, poenotenje ocenjevanja in
vrednotenja predmetov (kreditni sistem) in uvajanje priloge k diplomi ("diploma supplement");
študentom je potrebno omogočiti prehodnost med stopnjami in znotraj njih s pomočjo kreditnega
vrednotenja vsebin in izbirnega dela programa študija - študent lahko napreduje hitreje ali pa si
pridobi vstop v drug program s pomočjo dopolnilnih vsebin/programov ("bridging courses");
povečati mobilnost študentov, tako med programi znotraj stroke in med strokami, kot med
univerzami doma in v tujini;
doktorski študij je opredeljen programsko - raziskovalno delo (opravljeno in načrtovano) je
ovrednoteno s kreditnimi točkami (ECTS) ter zdruţuje strokovno in znanstveno odličnost in
uporabnost raziskovanja.
Novi način izobraţevanja zahteva tesnejše partnerske odnose s študenti in delodajalci od samega
procesa oblikovanja oziroma spreminjanja študijskih programov.

2.3 Visokošolski sistem v Sloveniji6
Visoko šolstvo in z njim povezano znanstveno raziskovanje se v Sloveniji postavlja v jedro razvojnih
ambicij. Visokošolsko izobraţevanje je za drţavo prednostno, še posebej v sedanjem obdobju
svetovne gospodarske krize. Manjše zaposlitvene moţnosti v času gospodarske krize povečujejo
povpraševanje po vključevanju v visokošolsko izobraţevanje. Posamezniki se namreč v večji meri
odločajo za nadaljevanje izobraţevanja in si tako povečujejo moţnosti zaposlitve. Zaradi vpliva
gospodarske krize se večina bodočih študentov odloči za študij na javnih zavodih, na katerih ni
potrebno plačati šolnine za redni študij. V Sloveniji so javni visokošolski zavodi tisti, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija, in sicer: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu. Drugi visokošolski zavodi (zasebni zavodi) lahko
dobijo koncesijo za opravljanje javne sluţbe v visokem šolstvu z odločbo, ki jo na podlagi javnega
razpisa dodeli Vlada Republike Slovenije.
Tabela 1: Število visokošolskih zavodov in drugih članic, vpisanih v Razvid visokošolskih
zavodov pri MVZT na dan 30. 6. 2010
Visok. zavod
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici
EMUNI univerza
Samostojni visokošolski
zavodi
Skupaj

Št.
akademij
3
/
/
/
/
/

Št. fakultet

Druge
članice
/
2
3
/
/
/

SKUPAJ

23
17
5
5
1
15

Št. visokih
šol
0
0
1
1
/
15

3

66

17

5

91

26
19
9
6
1
30

Vir: MVZT, Statistika visokega šolstva, 2010

6

NPVŠ 2011- 2020, MVZT, Drzna Slovenija: na poti v družbo znanja: Pregled prispevkov ekspertov - »Razmislek

o razvoju slovenskega visokošolskega prostora« in Statistični podatki o visokem šolstvu
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Število visokošolskih zavodov in študijskih programov je v zadnjih letih bistveno naraslo, študijske
programe je v letu 2002/2003 izvajalo 12 samostojnih visokošolskih zavodov in 2 univerzi, na dan 30.
6. 2010 pa je bilo v Razvid visokošolskih zavodov vpisanih 30 samostojnih visokošolskih zavodov in 5
univerz.
Visokošolski zavodi lahko izvajajo študijske programe za pridobitev izobrazbe in študijske programe
za izpopolnjevanje ter druge krajše oblike izobraţevanja in neformalnega učenja (tečaje, poletne šole,
programe usposabljanja itd.). Zakon o visokem šolstvu študijske programe za pridobitev izobrazbe
razvršča v tri stopnje, in sicer:
- prva stopnja (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni študijski programi),
- druga stopnja (magistrski študijski programi, enoviti magistrski študijski programi),
- tretja stopnja (doktorski študijski programi).
Slovenija se aktivno vključuje v bolonjski proces, v spodnji tabeli so prikazani bolonjski študijski
programi slovenskih visokošolskih zavodov, ki so vpisani v razvid.
Tabela 2: Število bolonjskih študijskih programov vpisanih v Razvid na dan 1.6.2010
Javni zavodi
VS – 1. stopnja
UN – 1 stopnja
MAG
DR
Skupaj

UL

UM

UP

FIŠ

31
123
165
20
339

26
56
42
32
156

8
21
22
8
59

1
1
1
1
4

Zasebni
zavodi
34
12
36
19
101

Skupaj
100
213
266
80
659

Skupaj –
javni
66
201
230
61
558

Vir: MVZT, Statistika visokega šolstva, 2010
Študijske programe zaradi preglednosti in primerljivosti razvrščamo po študijskih področjih. Pri
razvrščanju je v skladu s SURS in EUROSTAT analizami upoštevana mednarodna klasifikacija
študijskih programov ISCED 97, ki študijske programe razvršča v naslednjih 8 področij: izobraţevalne
vede in izobraţevanje učiteljev; umetnost in humanistika; druţbene, poslovne, upravne in pravne
vede; naravoslovje, matematika in računalništvo; tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; zdravstvo in sociala in storitve.
Na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah v Sloveniji je bilo v študijskem letu 2009/10
zaposlenih več kot 10.300 učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev.

Tabela 3: Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci in znanstveni delavci, ki poučujejo v
terciarnem izobraţevanju v Sloveniji, študijsko leto 2009/10
Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci
in znanstveni delavci, ki poučujejo v
terciarnem izobraţevanju v Sloveniji

Število oseb
skupaj

ţenske

Skupaj
Visokošolski učitelji
Redni profesorji
Izredni profesorji
Docenti
Višji predavatelji
Predavatelji
Lektorji

8.291
5.182
1.466
1.131
1.602
359
444
180

3.322
1.816
298
344
641
132
258
143

število oseb glede na
pedagoško obremenitev
polna ali večja
nepolna
od polne
3.601
4.690
2.028
3.154
640
826
487
644
580
1.022
121
238
99
345
101
79
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Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci
in znanstveni delavci, ki poučujejo v
terciarnem izobraţevanju v Sloveniji

Število oseb
skupaj

ţenske

Visokošolski sodelavci
Asistenti
Učitelji veščin
Strokovni sodelavci s posebnim nazivom
Bibliotekarji
Znanstveni delavci
Znanstveni svetniki
Višji znanstveni sodelavci
Znanstveni sodelavci

3.050
2.495
135
385
35
59
11
15
33

1.481
1.078
87
284
32
25
3
5
17

število oseb glede na
pedagoško obremenitev
polna ali večja
nepolna
od polne
1.548
1.502
1.392
1.103
73
62
63
322
20
15
25
34
6
5
5
10
14
19

VIR: SURS
V študijskem letu 2009/10 je na visokošolskih zavodih poučevalo 5.182 rednih in izrednih profesorjev,
docentov, lektorjev in predavateljev. Pomagalo jim je 3.050 asistentov, učiteljev veščin ter drugih
visokošolskih sodelavcev in 59 znanstvenih delavcev. Skupaj je v pedagoškem procesu sodelovalo
8.291 oseb, a z različnimi pedagoškimi obremenitvami – s polno, povečano ali nepolno pedagoško
obremenitvijo. Če ta podatek preračunamo v polno pedagoško obremenitev, bi bilo to 5.740 oseb s
polno pedagoško obremenitvijo. Enega visokošolskega učitelja si tako v povprečju »deli« 20 študentov
(20,1 študenta).
V zadnjih letih se je število visokošolskih učiteljev povečalo, kar je pripomoglo k izboljšanju razmerja
med številom učiteljev in študentov, vendar pa v Sloveniji še ne dosegamo povprečja drţav OECD, ki
je okoli 15 študentov na visokošolskega učitelja.
V Sloveniji je število visoko izobraţenih ljudi naraščalo (leta 1991 je bilo 11,7% odraslih z višješolsko
in visokošolsko izobrazbo, leta 2008 pa 22,6%), vendar izobraţenost slovenske populacije na terciarni
ravni ne zadošča ambicioznim projekcijam potreb naše druţbe. Po podatkih CEDEFOP bo leta 2020
potreba po visoko izobraţenih kadrih med delovno aktivnim prebivalstvom 31,1-odstotna.
Demografski trendi za Slovenijo kaţejo pomemben upad prebivalstva do leta 2060. Do leta 2020 se
bo število devetnajstletnikov, torej generacije, ki se ponavadi vpisuje na visokošolske institucije,
zmanjšalo za 20 odstotkov glede na leto 2010.
Slika 2: Populacijske projekcije za Slovenijo

Vir: EUROSTAT 2010
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Trenutno je v Sloveniji trend večje ponudbe razpisanih vpisnih mest od dejanskega povpraševanja,
kar je posledica manjših generacij ob povečanju števila visokošolskih zavodov in ponudbe.
V študijskem letu 2004/2005 je na primer srednjo šolo zaključilo 30.000 dijakov, ki so predstavljali
potencialne bodoče študente, med tem ko je v šolskem letu 2009/2010 srednjo šolo zaključilo 19.900
dijakov. Statistika kaţe na to, da bo do leta 2020 to število le še upadalo, vendar je kljub temu
Slovenija v okviru EU na visokem mestu po številu vpisanih študentov v 1. letnike visokošolskih
zavodov v primerjavami z drugimi drţavami.
V študijskem letu 2010/2011 so štiri univerze in trinajst samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji
skupaj razpisali 26.682 vpisnih mest. V 1. letnike študijskih programov pa se je vpisalo skupaj
21.930 študentov.
Tabela 4: Število vpisanih v 1. letnike v študijskem letu 2010/2011
Visokošolski zavod
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici
Javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
SKUPAJ

število vpisanih v 1. letnik
13.646
5.256
1.669
138
1.221
21.930

Vir: VPIS UL 2010
V študijskem letu 2009/2010 je bilo v Sloveniji 114.873 študentov terciarnega izobraţevanja, od tega
je 16.594 študentov višješolskega izobraţevanja in 98.275 študentov visokošolskega izobraţevanja.
Število študentov terciarnega izobraţevanja se je povečevalo do študijskega leta 2006/2007, nato
upadalo. V primerjavi s študijskim letom 2008/2009 se je povečalo število študentov višješolskega
izobraţevanja ter število študentov 2. in 3. stopnje. Povečanje števila študentov 2. stopnje je posledica
začetka bolj mnoţičnega uvajanja tovrstnih programov, saj od študijskega leta 2009/2010 dalje ni več
mogoče razpisovati starih študijskih programov. Tudi zmanjšanje števila študentov dodiplomskega
študija je predvsem posledica nove študijske strukture programov. Na zmanjšanje števila študentov
počasi vplivajo manjše generacije 19-letnikov, ki končujejo srednješolsko izobraţevanje, povečanje
števila študentov 3. stopnje pa je posledica tako moţnosti neposrednega vpisa diplomantov, ki so
zaključili »stare« univerzitetne programe v doktorski študij kot tudi laţje dostopnosti študijskih
programov 3. stopnje. Povečalo se je tudi število študentov višješolskih izobraţevalnih programov.
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Slika 3: Število študentov terciarnega izobraţevanja po vrsti študijskih programov od št. leta
1997/98 do 2009/10

Vir: do leta 2008: SURS, baza SI-STAT; leto 2009: SURS za višje strokovne šole, MVZT
Število diplomantov terciarnega izobraţevanja se vsa leta od 1980 dalje povečuje. V letu 2009 je tako
diplomiralo skoraj trikrat več študentov kot v letu 1980 ali 1991, več kot dvakrat več kot v letu 1996,
dobro polovico več kot v letu 2000, skoraj 15% več kot v letu 2005 in 5,1% več kot v letu 2008.
Slika 4: Število diplomantov terciarnega izobraţevanja po vrsti študijskega programa od leta
1980 do leta 2008

Vir: do leta 2008: SURS, baza SI-STAT; leto 2009: SURS za višje strokovne šole, MVZT
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Če primerjamo razpoloţljive podatke o deleţu diplomantov po študijskih področjih za leto 2006 med
drţavami Evropske unije, lahko ugotovimo, da je imela Slovenija v primerjavi s povprečjem 27 drţav
Evropske unije večji deleţ diplomantov terciarnega izobraţevanja na področjih Druţbene, poslovne,
upravne in pravne vede, Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, Storitve in Kmetijstvo,
gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo.
Tabela 5: Odstotek diplomantov terciarnega izobraţevanja po študijskih področjih v letu 2006,
mednarodna primerjava
Drţava

EU 27 –
povprečje
Slovenija

Izobraţevalne
vede in
izobraţevanje
učiteljev

Umetnost in
humanistika

Naravoslovje,
matematika
in
računalništvo

12,2

Druţbene,
poslovne,
upravne
in pravne
vede
35,4

10,1
9,2

5,1

49,6

Kmetijstvo,
gozdarstvo,
ribištvo,
veterinarstvo

Zdravstvo
in sociala

Storitve

9,9

Tehnika,
proizvodne
tehnologije
in
gradbeništvo
12,5

1,7

14,4

3,9

3,5

12,7

2,4

9,9

7,7

Vir: Key Data on Education in Europe 2009
V Sloveniji visok deleţ študentov študija ne zaključi (podatki OECD kaţejo, da 35% vpisanih študentov
ne zaključi študija), opaţa se tudi daljše trajanje študija v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami.
Pri primerjanju trajanja študija na dodiplomskih študijskih programih v Sloveniji, pri čemer je treba
vedeti, da so upoštevani študijski programi različne dolţine, lahko ugotovimo, da je bil na
dodiplomskih študijskih programih 6,3 leta, na starih visokošolskih študijskih programih 5,9 let in na
starih univerzitetnih študijskih programih 6,8 let. Čas trajanja študija na dodiplomskih študijskih
programih od vpisa do diplomiranja se razlikuje tudi po visokošolskih zavodih. Tako so na primer
diplomanti Univerze na Primorskem študij zaključili v povprečju po 5 letih študija, diplomanti
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru po 6 letih študija, diplomanti Univerze v Novi Gorici po 7
letih študija in na samostojnih visokošolskih zavodih po 4 letih študija.
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Slika 5: Čas študija od vpisa do diplomiranja na dodiplomskih študijskih programih Univerze v
Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in samostojnih
visokošolskih zavodov v letih od 2004 do 2008

Opombe:
Med dodiplomske študijske programe so šteti diplomanti prejšnjih visokošolskih strokovnih in univerzitetnih
študijskih programov in visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje.

Vir: SURS, baza SI-STAT
V primerjavi z razvitejšimi drţavami Evropske unije ali z drţavami OECD Slovenija zaostaja v
izdatkih za visoko šolstvo in za znanstveno raziskovanje (po podatkih OECD so bili izdatki za
terciarno izobraţevanje na študenta ob upoštevanju ekvivalenta polnega delovnega časa,
preračunanih z upoštevanjem PKM za BDP, v letu 2006 v Sloveniji okoli 8.000 USD, povprečje OECD
je bilo nekoliko nad 12.000 USD, v Avstriji, na Nizozemskem in na Danskem pa okoli 15.000 USD).
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Izdatki za terciarno izobraţevanje so primerjavi z osnovnošolskim in srednješolskim izobraţevanjem
niţji (za terciarno izobraţevanje namenimo 20% vseh sredstev, namenjenih za izobraţevanje, za
osnovno šolstvo pa 50%; po podatkih OECD se je v letu 2007 za osnovno šolstvo v Sloveniji namenilo
7.981 USD na učenca, za srednje šolstvo 6.072 USD in za terciarno izobraţevanje 8.559 USD). Med
vsemi sredstvi za slovensko visoko šolstvo namenjamo relativno visok deleţ za socialne transferje
študentov (nekoliko več kot 20%, povprečje EU je 17%).
Glede na predlog Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 – 2020 je učinkovitost
slovenskega visokega šolstva zaradi velikega študentskega osipa in socialnih transferjev
zaskrbljujoča, kar navajajo tudi evropski analitiki, zlasti zaradi vpliva na trg delovne sile.
Ugotavljajo, da v Sloveniji zaostajamo tudi na drugih področjih, povezanih z visokim šolstvom,
npr. pri »na znanju temelječih storitvah«, inovacijah, patentih in drugih inovacijskih doseţkih v
primerjavi z drugimi drţavami Evropske unije. Na univerzah tudi opaţajo sorazmerno velik deleţ
uporabnostno naravnanih aplikativnih raziskav v primerjavi s temeljnim znanstvenim raziskovanjem.
Očitni sta sistemska ločenost in neusklajenost visokošolskega, znanstvenoraziskovalnega,
tehnološko-razvojnega in gospodarskega razvoja.
Kakovost

7

Na evropskem področju kakovosti v visokem šolstvu delujejo različne organizacije in ustanove, med
pomembnejše sodijo ENQA, EUA, ESU in EURASHE . V zadnjih letih so izdale vrsto publikacij s
področja kakovosti v visokem šolstvu, ključni dokument pa predstavljajo standardi in smernice za
zagotavljanje kakovosti evropskega visokega šolstva (Standards and Guidelines for Quality Assurance
in the European Higher Education Area), ki jih je pripravila ENQA v sodelovanju z drugimi. Dokument,
ki je bil potrjen s strani bolonjskih ministrov na konferenci v Bergenu leta 2005, vsebuje standarde in
smernice za notranje zagotavljanje kakovosti znotraj visokošolskih institucij, zagotavljanje kakovosti
visokega šolstva in standarde in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti agencij.
Za zagotavljanje in razvoj kakovosti v visokem šolstvu je Vlada Republike Slovenije ustanovila
Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). S svojim delom je
agencija pričela 1. 3. 2010. Agencija opravlja strokovne in razvojne naloge v visokem šolstvu in
regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega strokovnega
izobraţevanja, ki vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, vključno z
zunanjo evalvacijo. V ta namen so v mesecu novembru 2010 sprejeli nove akte (Merila za akreditacijo
in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, obrazec Predlog za akreditacijo,
Merila za prehode med študijskimi programi, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po
ECTS, Merila za uvrstitev v register strokovnjakov, Minimalni standardi za izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih),
njihova veljavnost pa je pričela z dnem 2. 12. 2010.

7

Usmeritve Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost (http://www.nakvis.si/), Kakovost, UP,

http://www.upr.si/univerza/kakovost/
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Internacionalizacija
Splošni cilji na področju mednarodnega sodelovanja v izobraţevanju so zagotavljanje konkurenčnosti
slovenskega znanja potrebam skupnega evropskega trga dela, uveljavljanje izobraţevalnih doseţkov
na mednarodni ravni, izmenjava izkušenj in primerov dobre prakse (informacijska tehnologija,
decentralizacija izobraţevanja, prilagajanje vsebin in metod dela,…) ter uvajanje evropske dimenzije
izobraţevanja in usposabljanja.
Mobilnost, kot eno izmed orodij za doseganje ciljev mednarodnega sodelovanja, se v Sloveniji
najpogosteje izvaja v okviru programa ERASMUS, v katerega se je Slovenija vključila leta 1999.
Število mobilnosti slovenskih študentov za študij v tujini je v zadnjem desetletju konstantno in
razmeroma strmo naraščalo in danes znaša nekoliko nad 1.000 študentov na leto. Kljub
pomembnemu porastu števila mobilnosti študentov je ta vrednost še vedno izjemno nizka, saj
predstavlja le okoli 1% slovenskih študentov.
Slika 6: Število slovenskih študentov, udeleţenih v program mobilnosti ERASMUS za študij v
tujini in število tujih študentov, udeleţenih v program mobilnosti ERASMUS za študij v
Sloveniji od študijskega leta 1999/2000 do 2008/2009

Vir: CMEPIUS
Število mobilnosti tujih študentov v okviru programa ERASMUS za študij v Sloveniji je v zadnjem
desetletju prav tako naraščalo in danes znaša okoli 1.000 študentov na leto. Največ študentov prihaja
iz Poljske, Češke, Španije, Portugalske, Turčije in Nemčije. Število mobilnosti slovenskih študentov v
tujino je majhno in znaša okoli 170 študentov na leto, kar pomeni 0,16% slovenskih študentov. V
Sloveniji opravlja prakso v programu ERASMUS nekoliko manj tujih študentov kot slovenskih
študentov v tujini.
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Tabela 6: Tuji študenti visokošolskega študija, po visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji,
v študijskih letih od 2004/2005 do 2008/2009
Visokošolski zavodi
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza v Novi Gorici
Samostojni visokošolski zavodi
SKUPAJ

2004
905
146
40
0
48
1.139

2005
979
178
54
0
71
1.282

2006
1.030
195
58
37
99
1.419

2007
1.103
239
78
47
109
1.576

2008
1.215
280
96
65
166
1.822

Vir: SURS
V tabeli je prikazano število tujih študentov po visokošolskih zavodih RS, skupno je bilo v Sloveniji v
letu 2008/2009 1822 tujih študentov.
Število mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev in asistentov v programu ERASMUS za
poučevanje je v zadnjem desetletju naraščalo, vendar danes znaša le nekoliko nad 250 mobilnosti.
Slika 7: Število mobilnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v programu mobilnosti
ERASMUS za poučevanje v študijskih letih od 2004/2005 do 2008/2009

Vir: CMEPIUS
Iz Slovenije na študij v drţave EU in EEA odide okoli 2% vseh slovenskih študentov za celotno
obdobje študija, od vseh študentov pa je na slovenskih visokošolskih zavodih okoli 1% tujcev, ki
prihajajo iz Evropske unije, EEA ali drţav kandidatk in ki prihajajo v Slovenijo za celotno obdobje
študija.
Tudi deleţ tujih študentov v Sloveniji za čas trajanja celotnega študija se je od leta 1999 do leta
2007 povečal z 0,4 na 0,9%, vendar je odstotek tujih študentov bistveno niţji kot v nekaterih
drugih drţavah EU. Nastopile so nove okoliščine, kot so globalizacija, izreden tehnološki napredek,
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nadnacionalno odločanje, zahteve po boljši kakovosti visokega šolstva, rastoči stroški za
izobraţevanje in še vrsta drugih političnih, socialnih, ekoloških in ne nazadnje tudi gospodarskih
sprememb.

2.4 Izobraţevalna dejavnost na UP
Univerza na Primorskem oblikuje in izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe na 1., 2. in 3.
stopnji študija. Ti so temelj izobraţevalne dejavnosti univerze in njenih članic. K uveljavljanju koncepta
vseţivljenjskega učenja prispeva razvoj krajših izobraţevalnih oblik kot so študijski programi za
izpopolnjevanje in deli študijskih programov, programov nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja ter
drugih programov neformalnega izobraţevanja (delavnice, seminarji, ekskurzije, ipd).
Študijski programi posegajo na študijska področja, ki so matična na posameznih članicah UP. V
nadaljevanju sledi tabela, ki nazorno prikazuje študijska področja po članicah UP.
Tabela 7: Študijska področja članic UP
Članica
UP FHŠ
UP FM

UP FAMNIT

UP PEF
UP FTŠ Turistica
UP VŠZI
1
2

1

Študijsko področje po klasifikaciji ISCED 1997
(22) humanistične vede, (31) druţbene vede, (14) izobraţevanje
učiteljev in izobraţevalne vede, (21) umetnost
(31) druţbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravo
2
(31) druţbene vede (psihologija) , (42) vede o ţivi naravi, (46)
matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (62)
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo
okolja
(14) izobraţevanje učiteljev in pedagoške vede
(81) osebne storitve
(72) zdravstvo

ISCED = International Standard Classification of Education (Mednarodna standardna klasifikacija izobraževanja)
UP FAMNIT bo v letu 2011 širila svoje študijsko področje

V letu 2011 je predvidena ustanovitev novih članic UP, in sicer Fakultete za grajeno okolje in Fakultete
za ergonomske in kineziološke študije. Prav tako se bo nadaljeval postopek za ustanovitev nove
članice UP Fakultete za inţenirske vede.
V sedmih letih delovanja je UP obogatila študijsko ponudbo z novimi študijskimi programi. Z 12
razpisanih programov v študijskem letu 2003/04 (od tega 8 dodiplomskih in 4 podiplomski), se je
število le-teh v študijskem letu 2010/11 povzpelo na 54 razpisanih študijskih programov ter 90
akreditiranih študijskih programov (na dan 31. 12. 2010).
S povečevanjem števila študijskih programov se povečuje tudi število študentov. V študijskem letu
2003/04 je bilo vpisanih 4.408, v študijskem letu 2010/11 pa ţe 6.566 študentov (5.183 na
dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje, 952 študentov na magistrskih študijskih programih 2.
stopnje, 110 na študijskih programih 3. stopnje ter 321 študentov na podiplomskih programih, sprejetih
pred 11. 6. 2004).
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Tabela 8: Število študentov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov po študijskih
letih in vrsti programa
UNIVERZA NA
PRIMORSKEM

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

Skupaj

4.408

5.338

6.385

6.717

6.682

6.849

6.730

6.566

Dodiplomski

4.408

4.743

5.485

5.394

5.343

5.559

5.582

5.183

visokošolski strokovni
programi (stari)

3.888

3.998

3.027

2.513

2.004

1.699

1.123

632

520

745

881

956

759

730

562

343

visokošolski strokovni
programi (bolonjski)

/

/

735

1.082

1.672

1.989

2.562

2.740

univerzitetni programi
(bolonjski)

/

/

842

843

908

1.141

1.335

1.468

Podiplomski

/

595

900

1.323

1.339

1.290

1.202

1.383

Specialistični programi

/

360

342

454

365

324

21

/

Magistrski programi

/

200

486

785

869

882

1.048

1.204

a) sprejeti po 11.6. 2004
(bolonjski)

/

/

/

185

233

261

564

952

b) sprejeti pred 11. 6. 2004

/

200

486

600

636

621

484

252

Doktorski programi

/

35

72

84

105

84

133

179

a) sprejeti po 11.6. 2004
(bolonjski)

/

/

/

5

9

7

66

110

b) sprejeti pred 11. 6. 2004

/

35

72

79

96

77

67

69

univerzitetni programi (stari)

Slika 8: Število študentov dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov po študijskih
letih in vrsti programa

Tudi število diplomantov UP narašča, v prvem letu delovanja univerze (2003) je na treh članicah
diplomiralo skupno 254 diplomantov; med temi so bili samo trije diplomanti podiplomskega študija
(specialisti študijskih programov UP FM). Leta 2010 se je število diplomantov povzpelo na 6.307, od
tega 4.792 na dodiplomskih in 1.515 na podiplomskih študijskih programih.
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Tabela 9: Število diplomantov Univerze na Primorskem
Leto
Leto 2010
Leto 2009
Leto 2008
Leto 2007
Leto 2006
Leto 2005
Leto 2004
Leto 2003
Skupaj 2003-2010

Skupaj

Dodiplomski študijski
programi

Podiplomski
študijski programi

933
1.113
862
938
1.082
647
478
254
6.307

743
758
618
715
921
444
342
251
4.792

190
355
244
223
161
203
136
3
1.515

Na dan 31.12.2010 so visokošolski učitelji in sodelavci predstavljali 44,9% deleţ vseh zaposlenih,
raziskovalci 22,5%, deleţ zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je znašal 31%.
Na UP je precej velik del zaposlenih s pogodbami za krajši delovni čas oziroma z dopolnilnim
delovnim razmerjem, zato je za realno predstavo rasti števila zaposlenih po letih primernejši podatek
izraţen v deleţu zaposlitve oz. ekvivalentu zaposlitve s polnim delovnim časom (FTE – Full time
equivalent). Iz tabele v nadaljevanju je tako razvidna rast števila zaposlenih v FTE po plačnih
podskupinah za obdobje od 2006 do 2010.
Tabela 10: Pregled zaposlenih (število oseb) v obdobju od 2006-2010
Delovno mesto oz. plačna podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci - D
Raziskovalci - H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2006
7
357
134
147
645

2007
8
315
119
152
594

2008
8
298
140
180
626

2009
10
302
145
191
648

2010
11
317
159
218
705

2007
6,00
205,30
83,10
140,20
434,60

2008
6,65
205,18
104,12
185,55
501,50

2009
9,33
217,29
113,49
186,43
526,54

2010
11,10
231,39
121,15
216,10
579,70

Vir: letni plan dela 2011 UP
Tabela 11: Pregled zaposlenih v FTE v obdobju od 2006-2010
Delovno mesto oz. plačna podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
Visokošolski učitelji in sodelavci - D
Raziskovalci - H
Administrativno in tehnično osebje - J
SKUPAJ

2006
5,24
187,17
73,96
140,66
407,03

Vir: letni plan dela 2011 UP
8

Univerza na Primorskem si prizadeva vzpostaviti učinkovit in mednarodno primerljiv sistem kakovosti ,
ki bo vključeval vsa pomembna področja dejavnosti univerze, predvsem pa izobraţevanje,
raziskovanje in upravljanje. Različne poglede in aktivnosti svojih članic, ki so ţe vzpostavile raznolike
mehanizme spremljanja in zagotavljana kakovosti, sistematično sooča v razpravah in povezuje v
enoten sistem kakovosti, ki bo zadostil razvojnim potrebam in viziji mlade univerze. V skladu s
strategijo Evropske zveze univerz in Evropskega zdruţenja za zagotavljanje kakovosti v visokem
šolstvu, ki poudarjata pomen mednarodne primerljivosti, preverja univerza svoje delovanje tudi v
okviru projekta sofinanciranega s strani Evropske komisije Benchmarking v visokem šolstvu. Posebno
pozornost nameni vključevanju vseh pomembnih deleţnikov (študenti, diplomanti, zaposleni,
8

Samoevalvacijsko poročilo Univerze na Primorskem za študijsko leto 2008/2009
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delodajalci) v proces upravljanja in evalvacije kakovosti. V letu 2010 je univerza naredila pomemben
korak v smeri spremljanja in zagotavljanja kakovosti tudi s prijavo in izvedbo zunanje evalvacije v
okviru programa IEP (Institutional Evaluation Programme) Evropske zveze univerz.
UP ima moţnost in priloţnost, da kot mlada in fleksibilna univerza v vsebinskem in organizacijskem
pogledu uspešno povezuje znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo ter na ta način v slovenskem
in mednarodnem merilu uveljavi načela ERA in EHEA, ki univerze postavljajo v središčno vlogo
razvoja na znanju temelječe druţbe in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik študija je eden pomembnejših kazalnikov kakovosti. Prehod iz
srednje šole na fakulteto oziroma visoko šolo je za marsikaterega dijaka problematičen (novi način
učenja, novo okolje, …). Iz podatkov tabele 12 je razvidno, da se je prehodnost dodiplomskih
študijskih programov UP od leta 2007/08 do 2009/10 načeloma niţala (z izjemo UP FAMNIT).
Prehodnost podiplomskih študijskih programov se razlikuje glede na članice UP. Pri UP FM gre na
primer izstopajočemu povečanju prehodnosti pripisovati zadnjemu moţnemu vpisu v predbolonjski
študijski program v letu 2008/09.
Tabela 12: Stopnja prehodnosti iz 1. v 2. letnik
Študijski program

Prehodnost v letu
2009/10

Univerzitetni sprejeti pred 11. 6. 2004 v %
UP FHŠ

Prehodnost v letu Prehodnost v letu
2008/09
2007/08

-

-

-

-

90,2

78,80

55,40
70,00
61,30
-

55,40
72,20
61,30
-

62,00
82,00
59,00
-

78,30

93,60
57,00

93,90
85,00

UP FM
43,00
UP PEF
UP FTŠ TURISTICA
59,52
UP VŠZI
53,00
Študijski programi 2. stopnje / magistrski študijski programi v %
UP FM
UP FAMNIT
53,30
UP FTŠ TURISTICA
84,00
UP VŠZI
67,00
Študijski programi 3. Stopnje v %

51,4
61,67
53,00

63,80
74,20
63,00

92,00
53,30
95,65
80,00

61,00
42,00
96,00
-

63,90
40,00
100,00

72,70
25,00
44,00

UP PEF
Univerzitetni (bolonjski) v %
UP FHŠ
UP FM
FAMNIT
UP PEF
Visokošolski strokovni sprejeti pred 11. 6. 2004 v %
UP PEF
UP FTŠ TURISTICA
UP VŠZI
Visokošolski strokovni (bolonjski) v %

UP FHŠ
UP FM
UP FAMNIT

100 %

Število študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca je tudi eden pomembnejših kazalnikov, ki
kaţejo na kakovost študija. Cilj univerze je zniţati število študentov na visokošolskega učitelja in
sodelavca. Pri analizi podatkov je potrebno opozoriti, da je število študentov na visokošolskega
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učitelja in sodelavca odvisno od načina prikaza podatkov: pri izračunu se lahko upošteva vse
zaposlene oziroma visokošolske učitelje in sodelavce v »Full time equivalent« (FTE). Iz spodnje tabele
je razvidno, da se v študijskem letu 2008/09 število rednih študentov na visokošolskega učitelja in
sodelavca giblje od 4,51 na UP FAMNIT pa do 12,22 na UP FTŠ Turistici.
Tabela 13: Število študentov na visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca (ne glede
na matičnost)
Študijsko
leto

Število študentov

Redni Izredni

Skupaj

Število
Število študentov na
število študentov na
učiteljev in
učitelja in sodelavca
učitelja in sodelavca v
sodelavcev
FTE
v št.
FTE Redni Izredni Skupaj Redni Izredni Skupaj
UP FHŠ

2008/2009

670

106

776

101

44,65

6,63

1,05

7,68

15,01

2,37

17,38

2007/2008

639

126

765

114

50,49

5,61

1,11

6,71

12,66

2,50

15,15

UP FM
2008/2009

700

1020

1720

84

61,7

8,33

12,14

20,48

11,35

16,53

27,88

2007/2008

721

1402

2123

101

64

7,14

13,88

21,02

11,27

21,91

33,17

UP FAMNIT
2008/2009

212

9

221

47

19,49

4,51

0,19

4,70

10,88

0,46

11,34

2007/2008

185

7

192

31

15,2

5,97

0,23

6,19

12,17

0,46

12,63

2008/2009

399

201

600

86

42,18

4,64

2,34

6,98

9,46

4,77

14,22

2007/2008

388

126

514

64

32,48

6,06

1,97

8,03

11,95

3,88

15,83

UP PEF

UP FTŠ TURISTICA
2008/2009

660

432

1092

54

37,5

12,22

8,00

20,22

17,6

11,52

29,12

2007/2008

434

765

1199

65

47,75

6,68

11,71

18,39

9,09

16,02

25,11

UP VŠZI
2008/2009

390

170

560

47

23,82

8,29

3,61

11,91

16,37

7,13

23,6

2007/2008

313

119

432

59

21,33

5,31

2,02

7,32

14,67

5,58

20,25

Razmerje med študenti in visokošolskimi učitelji in sodelavci bi bilo slabše, če bi upoštevali tiste
učitelje in sodelavce, ki so na članici matično zaposleni. Veliko visokošolskih učiteljev in sodelavcev
namreč svojo pedagoško dejavnost opravlja na več članicah hkrati, pa tudi na drugih visokošolskih
zavodih v Sloveniji.
Tudi knjiţnična dejavnost je pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost študija, saj je zaloţenost
knjiţnice z najsodobnejšo literaturo in viri za študenta bistvenega pomena. V letu 2010 je bila
ustanovljena Univerzitetna knjiţnica UP, posamezne članice pa ţe imajo tudi lastne knjiţnice, s
katerimi poleg ostale literature, svojim študentom omogočajo dostop do najsodobnejše literature,
relevantne za njihova področja študija. Študenti UP imajo prost vstop v knjiţnico na matični fakulteti,
prav tako pa tudi v knjiţnice drugih fakultete.
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Internacionalizacija

9

Univerza na Primorskem daje velik pomen mednarodni razseţnosti na področju študijskih,
raziskovalnih in razvojno-projektnih dejavnosti ter na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti
delovanja univerze. Izhodišča za podano analizo stanja na področju internacionalizacije UP
predstavlja dokument Program internacionalizacije 2010-2013. V nadaljevanju so podane bistvene
ugotovitve.
Mednarodno sodelovanje razvija evropsko primerljivo kakovost ter odličnost raziskovanja in
izobraţevanja, pripomore k izpopolnjevanju izobraţevalne ponudbe na vseh stopnjah, h kakovosti
znanstvenega in strokovnega dela z izvajanjem mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, k
razvoju znanj in kompetenc, na podlagi katerih se učinkoviteje sodeluje z lokalnim gospodarskim in
druţbenim okoljem, mednarodni projekti pa spodbujajo povezovanje med raziskovanjem in
izobraţevanjem ter omogočajo dodaten razvoj članic in univerze. Mednarodna mobilnost tako
študentov kot raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja ima pomembno vlogo pri
internacionalizaciji slovenske znanosti in njene promocije v tujini. Univerza na Primorskem postaja v
tujini vse bolj prepoznavna kot dobra gostiteljica mobilnih študentov, kar dokazuje tudi stalna rast
števila incoming študentov. Od študijskega leta 2004/05 do vključno študijskega leta 2009/10 je na UP
gostovalo ţe 343 tujih študentov.
Slika 9: Pregled rasti incoming študentov od študijskega leta 2004/2005 do študijskega leta
2009/10
Število incoming študentov, pregled po letih
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Vir: Program internacionalizacije 2010-2013
Mednarodne izmenjave so študentom omogočene v okviru programa Srednjeevropske pobude
CEEPUS, t.i. Norveškega finančnega mehanizma in programa VŢU/ERASMUS. V program Erasmus
je UP vključena vse od svojega nastanka, v začetku leta 2010 pa je imela sklenjenih 109 Erasmus
sporazumov z 21 institucijami. Z letom 2007/2008 je UP pridobili razširjeno Erasmus listino, kar
pomeni, da je omogočena tudi individualna mobilnost za namen praktičnega usposabljanja.

9

Program Internacionalizacije UP 2010-2013
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Slika 10: Pregled razvoja področja outgoing Erasmus izmenjav.
Outgoing študenti v okviru programa Erasmus
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Vir: Program internacionalizacije 2010-2013
Število študentov v okviru Erasmus izmenjav narašča, do študijskega leta 2008/2009 je bilo vključenih
kar 232 študentov.
Slika 11: Pregled mobilnosti pedagoških sodelavcev med študijskim letom 2004/2005 in
2008/2009
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Vir: Program internacionalizacije 2010-2013
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Število profesorjev UP, ki sodelujejo v programih mobilnosti, od študijskega leta 2004/2005 narašča.
Skupno se je udeleţilo mobilnosti 110 pedagoških sodelavcev. Cilji programa internacionalizacije UP
do leta 2013 so naslednji:
povečati obseg predavanj in študijskih programov v angleškem jeziku;
oblikovanje in izvajanje mednarodnih študijskih programov in programov, ki vodijo do dvojnih ali
skupnih diplom;
nuditi štipendije za študij tujih študentov na UP s poudarkom na študentih z območja
Jugovzhodne Evrope;
povečati število pridobljenih mednarodnih raziskovalnih projektov, v katerih sodelujejo članice UP;
potrditi doseţeno srednjeročno stopnjo rasti mednarodne mobilnosti 2004/05-2008/9 tudi v
obdobju 2007/8-2012/13 (v povprečju 50% letna rast);
vzpostavitev strukture za kakovostno oblikovanje, vodenje in upravljanje evropskih programov in
projektov na UP in članicah UP, ki se delno samofinancira (Mednarodni center UP);
pridobiti evropska sredstva za vzpostavitev mednarodnih centrov kot organizacijskih enot UP, ki
integrirajo partnerske ustanove in strokovnjake iz tujine in se delno samofinancirajo;
razrešitev zakonskih ovir k internacionalizaciji univerze uveljaviti se kot referenčna univerza za
prostore naravnega in kulturnega stika;
zagotoviti infrastrukturne pogoje za razvoj mednarodnih dejavnosti UP in članic UP.
Rezultati internacionalizacije izobraţevalnega področja se bodo kazali v večjem številu »skupnih« in
nasploh mednarodnih študijskih programov. UP bo postala privlačna univerza za domače in tuje
gostujoče predavatelje, njeni visokošolski učitelji pa bodo povečali število izkušenj predavanja v tujini.
Pri načrtovanju in pripravi mednarodnih študijskih programov na drugi in tretji stopnji se uveljavlja
vloga Podiplomske šole UP (POŠ), ki je bila ustanovljena leta 2009. Naloga POŠ je zagotavljati
usklajeno in povezano izobraţevalno in raziskovalno delo ter usklajen razvoj interdisciplinarnih,
medfakultetnih, meduniverzitetnih in mednarodnih podiplomskih študijskih programov.
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3 Cilji in strategije na področju izobraţevanja na UP
Na področju izobraţevanja so identificirani štirje dolgoročni cilji:
CILJ 1: Odličnost v izobraţevanju in ponudbi študijskih programov;
CILJ 2: Vzpostaviti trikotnik znanja med izobraţevanjem, raziskovanjem in gospodarstvom;
CILJ 3: Povečati prepoznavnost študijskih programov UP v mednarodnem prostoru;
CILJ 4: Vzpostaviti institucionalni okvir za spodbujanje vseţivljenjskega učenja.
Zgoraj navedeni cilji se operacionalizirajo preko podciljev, ki so podani in opisani v nadaljevanju.

CILJ 1: Odličnost v izobraţevanju in ponudbi študijskih programov
Cilj vključuje naslednje podcilje:
1.1 Inovativni študijski programi
Članice Univerze na Primorskem bodo prispevale k razvoju inovativnih študijskih programov,
povezanih s specifičnostmi obmorskega in obmejnega prostora. V ta namen bo največ pozornosti
namenjene razvoju interdisciplinarnih in multidisciplinarnih študijskih programov na vseh stopnjah
študija, ki bodo povezovali različna znanstvena področja. Na doktorskem študiju pa bo izpostavljen
razvoj generičnih kompetenc za razreševanje problemov, kot so: inovativnost, kreativnost, kritično
mišljenje, druţbena kohezivnost, analiza in sinteza znanja, delo v skupini ter razvoj lastne kariere in
komercializacija raziskovalnih doseţkov.
1.2 Kakovostno izvajanje študijskih programov
Za kakovostno izvajanje študijskih programov je potrebno spremljati zadovoljstvo in uspešnost
študentov ter se aktivno vključevati v samoevalvacijske in mednarodne evalvacijske postopke.
Univerza je oblikovala kazalnike kakovosti, s katerimi preverja kakovost na vseh področjih delovanja
univerze, s ciljem doseganja večje kakovosti vsebin in izvedbe študija, konkurenčnosti sorodnim
programom, učinkovitosti in odgovornosti izvajalcev. UP bo oblikovala politiko za preprečevanje
plagiatorstva, ki bo vključevala izobraţevanje in osveščanje študentov in visokošolskih učiteljev v
zvezi s tem vprašanjem. Za odkrivanje plagiatorstva bo uporabila računalniški program Turnitin.
1.3 Finančna vzdrţnost študijskih programov
Zagotavljanje finančne vzdrţnosti študijskih programov je eden osrednjih ciljev UP. Ob porastu
stroškov izvajanja študijskih programov in aktivnosti usmerjenih v zagotavljanje višje kakovosti le teh,
je potrebno ustrezno predvideti in spremljati stroške izvajanja. Le dolgoročna finančna vzdrţnost
zagotavlja kakovostno izvajanje študijskih programov in vključenost različne študentske populacije v
visokošolsko izobraţevanje.
1.4 Transparentnost generičnih kompetenc diplomantov
Kompetence lahko razumemo kot sposobnosti in zmoţnosti, ki so potrebne, da posameznik uspešno
in učinkovito opravi določeno delo ali nalogo v nekem delovnem ali širšem druţbenem kontekstu. V
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študijskih programih UP bomo generične kompetence oblikovali skladno z referenčnim okvirjem
10
ključnih kompetenc predlaganih s strani Evropske komisije v okviru projekta Tuning .
1.5 Sodobne oblike in metode izobraţevanja
UP bo zagotovila pogoje za kakovostno izvajanje študija na daljavo s sistematičnim izobraţevanjem
učiteljev za uporabo IKT, spodbujanjem uporabe e-izobraţevanja pri poučevanju ter posodobitvijo
infrastrukture za izvajanje le tega. Obenem se bodo v študijske programe uvajale sodobne oblike
učenja in poučevanja, kot so npr. projektno delo in študije primerov.
1.6 Enake moţnosti za študente s posebnimi potrebami
Z namenom zagotavljanja dostopnosti študija vsem študentom na UP prilagajamo organizirane oblike
izvedbe študijskega procesa, oblike študija ter način posredovanja, preverjanja in ocenjevanja znanja.
Vendar se zavedamo, da navkljub tem prilagoditvam določene zahteve posameznih študijskih
programov onemogočajo dostopnost nekaterim kategorijam študentov s posebnimi potrebami. Na
univerzi zato vzpostavljamo sistem tutorstva ter svetovalnega dela v podporo študentom s posebnimi
potrebami, ki vključuje tudi osebno pomoč, spremljanje in svetovanje študentom.
1.7 Vzpostavljen sistem študijskega in kariernega svetovanja
Z vzpostavitvijo mreţe kariernih svetovalcev, ki so v pomoč pri študijskem in kariernem odločanju ter
s povezovanjem akademskega in druţbenega okolja, Univerza na Primorskem omogoča svojim
diplomantom laţji in kakovostnejši vstop na trg dela. Prek informacijskega portala lahko uporabniki
pripravijo svoj kompetenčni portfolio, pridobijo informacije o študijskih programih in drugih oblikah
vseţivljenjskega učenja, o prostih delovnih mestih in aktivnostih v okviru projekta Karierno načrtovanje
in svetovanje za učinkovit vstop na trg dela.
1.8 Redna strokovna usposabljanja pedagoških in strokovnih delavcev UP
Najdonosnejše investicije so naloţbe v usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih. Poznavanje
sodobnih oblik in metod poučevanja, sodelovanje na konferencah in seminarjih ter aţurno sledenje
zakonodaji in spremembam s področja visokega šolstva, pripomorejo k kakovostnejši ponudbi študija,
zato ţelimo na UP omogočiti redna strokovna usposabljanja tako pedagoških kot tudi strokovnih
delavcev.
1.9 Dostop do baz podatkov in sodobne literature s področja študijskih programov UP
Z uporabo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije se dostopnost do informacij veča. Na
UP ţelimo zagotoviti dostop do baz podatkov in sodobne literature vsem študentom. Brez tega ni
moţno zagotoviti kakovostnega študijskega procesa, še posebej v luči večje samo odgovornosti
študentov, kot jo narekuje bolonjski proces.
1.10 Učinkovit sistem promocije študijske ponudbe UP
Profesionalno zasnovane promocijske aktivnosti bodo vključevale pripravo promocijskega gradiva v
papirni in v e-obliki, oblikovanje spletne strani, pripravo in izvedbo promocijskih dogodkov ter obiskov
10

A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles, Bilbao, Groningen and The Hagues, 2010,

Seznam predlaganih kompetenc je v prilogi 1.
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predstavnikov ciljne javnosti. Pribliţati se ţelimo različnim ciljnim skupinam, zato je tudi gradivo
oziroma promocijski dogodek ustrezno prilagojen. Temu sledijo tudi promocijske dejavnosti UP na
mednarodni ravni s pripravo informativnega gradiva z vsebinami v tujem jeziku. Profesionalizacija
promocijske aktivnosti bo vključevala sodelovanje zaposlenih na UP in predstavnikov agencij za stike
z javnostmi.

CILJ

2:

Vzpostaviti trikotnik
gospodarstvom

znanja

med

izobraţevanjem,

raziskovanjem

in

Cilj vključuje naslednje podcilje:
2.1 Prepletenost izobraţevanja z raziskovanjem
Univerza na Primorskem uresničuje povezovanje raziskovanja in izobraţevanja posredno in
neposredno. Posredno s habilitacijskimi merili za visokošolske učitelje, neposredno pa z
vključevanjem študentov v razvojno-raziskovalno delo in projekte. V tem pogledu se bo spodbujalo
nadaljnje vključevanje podiplomskih magistrskih in dodiplomskih študentov, ki bodo izrazili afiniteto do
raziskovalnega dela. Za doktorske študente bo vključevanje v razvojno-raziskovalno delo na članici ali
partnerski instituciji pravilo.
2.2 Mednarodna in druţbena relevantnost doktorskega študija
Na osnovi dobre prakse iz tujine se vzporedno z razvojem bolonjskih doktorskih študijskih programov
na univerzah oblikujejo tudi ustrezne infrastrukturne enote – t.i. raziskovalne oz. podiplomske šole, ki
prispevajo k tesnejšemu vključevanju študentov v raziskovalne skupine in ponujajo raziskovalno okolje
s skupnimi pravili in praksami ter sorodnimi kvalitativnimi zahtevami. UP, ob upoštevanju salzburških
načel, razvija enotne kriterije kakovosti doktorskega študija. Podiplomska šola UP pa zagotavlja
vpetost doktorskega študija v mednarodni prostor.
2.3 Sodelovanje z okoljem
Članice UP se povezujejo z okoljem glede na specifiko študijskih področij, v študijske programe se
vključuje gostujoče predavatelje iz gospodarstva, študentje pa navezujejo stike s podjetji pri
opravljanju strokovne prakse in prek kariernega svetovanja. Poleg tega se deleţniki iz okolja posredno
ali neposredno vključujejo v snovanje novih študijskih programov UP.

CILJ 3: Povečati prepoznavnost študijskih programov UP v mednarodnem prostoru
Cilj vključuje naslednje podcilje:
3.1 Študijski programi s tujimi univerzami
UP se kot enakovredni partner povezuje z drugimi slovenskimi in priznanimi tujimi univerzami v okviru
dvojnih (double) oziroma skupnih (joint) študijskih programov, ki izraţajo bodisi specifiko geografskega
prostora, v katerem se UP nahaja bodisi mednarodno priznano odličnost. Pri tem so v ospredju
inovativni interdisciplinarni študijski programi, ki so privlačni tako za slovenske kakor tudi za tuje
študente. V ta namen bo UP celostno uredila področje transnacionalnega izobraţevanja ter okrepila
delovanje Podiplomske šole (POŠ UP).
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3.2 Pridobivanje in vključevanje tujih študentov v študijske programe UP
Univerza na Primorskem ţeli povečati število tujih študentov, ki se vpisujejo v njene študijske
programe, predvsem tistih iz območja Jugovzhodne Evrope. Posebna pozornost bo usmerjena tudi v
zamejske Slovence in druge skupnosti Slovencev v tujini. V ta namen bo UP v prihodnje omogočila
tudi tujim drţavljanom, da se vključujejo v Štipendijski sklad UP. Obenem bo svoje študijske programe
ponudila v obliki franšize tujim visokošolskim zavodom.

3.3 Mednarodna mobilnost študentov
Mednarodna mobilnost je za univerzo zelo pomembna, na področju izobraţevanja se le ta izvaja na
podlagi sklenjenih bilateralnih sporazumov in v okviru mednarodnih programov. UP svojim študentom
omogoča mednarodne izmenjave v okviru programa Srednjeevropske pobude CEEPUS, programa
Evropske komisije VŢU/ERASMUS in Programa Finančnega mehanizma EGP - Norveški finančni
mehanizem. Z vzpostavitvijo mednarodne pisarne v okviru Centra za mednarodno sodelovanje UP, ki
bo nudila prihajajočim študentom vso potrebno podporo ter informirala študente UP o moţnih lokacijah
za mobilnost, bo univerza povečala mobilnosti tako »outgoing« kot »incoming« študentov.

3.4 Mednarodna mobilnost raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja
Z namenom podpore mednarodnega sodelovanja in povečanja internacionalizacije Univerza na
Primorskem spodbuja mednarodno mobilnost raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in strokovnega
osebja. Članice UP aktivno sodelujejo v programu mobilnosti ter s tem podpirajo uresničevanje
evropskega visokošolskega prostora. Vključevanje tujih visokošolskih učiteljev v študijski proces,
predavanja in obiski na tujih institucijah pripomorejo k prenosu dobre prakse in prispevajo k
pridobivanju novih znanj ter spoznavanju novih učnih oblik.

3.5 Vključevanje v mednarodne projekte za spodbujanje kakovosti študija
UP se bo v bodoče zavzemala za učinkovitejše pridobivanje oz. črpanje EU sredstev za namen
priprave in izvajanja mednarodnih študijskih programov ter bo prilagodila ţe obstoječe aktivnosti kot
so npr. poletne šole, konference idr. za prijavo mednarodnega sodelovanja v različnih akcijah.
Obenem bo spodbujala mednarodno izmenjavo visokošolskih učiteljev, ki se bodo vključevali v
pripravo in izvedbo delavnic na temo visokošolske didaktike in kakovosti izobraţevanja v visokem
šolstvu.

CILJ 4: Vzpostaviti institucionalni okvir za spodbujanje vseţivljenjskega učenja
Cilj vključuje naslednje podcilje:
4.1 Vzpostavljen koncept mreţnega sistema VŢU
Univerza na Primorskem ţeli povezati centre vseţivljenjskega učenja, ki delujejo na članicah. Prek
mreţnega sistema bo univerza spremljala aktivnosti, ki se bodo izvajale na članicah, jim nudila
strokovno podporo ter skrbela za prenos dobrih praks. Z namenom priprave skupne strategije in
promocije za VŢU bodo organizirana delovna srečanja predstavnikov ter letna evalvacijska srečanja.
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4.2 Ponudba krajših oblik izobraţevanja
V krajše oblike izobraţevanja sodijo tako javnoveljavni študijski programi za izpopolnjevanje in deli
akreditiranih študijskih programov kot tudi druge organizirane oblike izobraţevanj kot so npr. poletne
šole oziroma doktorski seminarji, kjer udeleţenci pridobijo javno veljavne listine. Na univerzi ţelimo
pripraviti ponudbo akreditiranih programov za izpopolnjevanje in/ali predmetov oz. delov študijskih
programov v okviru vseţivljenjskega izobraţevanja ter jih učinkovito trţiti.
4.3 Ponudba neformalnega izobraţevanja in usposabljanja
Vse več institucij vključuje v svoje dejavnosti aktivnosti, ki omogočajo pridobivanje posameznih
neformalnih znanj in socialnih spretnosti kot so timsko delo, načrtovanje, projektno delo, organizacija,
praktično reševanje problemov in drugo. Na UP ţelimo povečati ponudbo programov neformalnega
izobraţevanja, kot na primer delavnice, seminarje, ekskurzije, ipd. ter urediti njihovo priznavanje,
kakor tudi priznavanje aformalnega izobraţevanja.
Cilji, podcilji s pripadajočimi ukrepi so podrobneje opisani v nadaljevanju.

CILJ 1: Odličnost v izobraţevanju in ponudbi študijskih programov
Podcilji

1.1
Inovativni študijski
programi

11
12

Kazalnik
(izhodiščna vrednost,
201011)
Deleţ študentov terciarnega
izobraţevanja glede na 4
slovenske univerze: 6.61% leto 2008/2009

Kazalnik
(ciljna vrednost, 201512)

Ukrepi za dosego cilja

Deleţ študentov terciarnega
izobraţevanja glede na 4
slovenske univerze: se poveča
na 8%

Število vpisanih študentov v
bolonjske programe (z
absolventi) po stopnjah:
1. stopnja: 4.208, 2. stopnja:
952, 3. stopnja:110

Število vpisanih študentov v
bolonjske programe (z
absolventi) po stopnjah : 1.
stopnja: se poveča za 1,5% ,
2. stopnja: se poveča za 15%,
3. stopnja: se poveča za 20%

- razvijati inovativne študijske
programe z upoštevanjem
specifike obmorskega in
obmejnega prostora, ki se bodo
vsebinsko razlikovali od študijskih
programov drugih slovenskih
univerz in visokošolskih zavodov

Deleţ akreditiranih
interdisciplinarnih oz.
multidisciplinarnih št.
programov: 2,2%

Deleţ akreditiranih
interdisciplinarnih oz.
multidisciplinarnih št.
programov: se poveča na 15%

- povečati deleţ interdisciplinarnih in
multidisciplinarnih študijskih
programov v povezavi več članic
UP

LPD UP 2011, LP 2010
Ciljne vrednosti kazalnikov so podane skladno z izkazanim trendom v obdobju od 2008 do 2010.
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Podcilji

1.2
Kakovostno
izvajanje študijskih
programov

1.3
Finančna
vzdrţnost
študijskih
programov

Kazalnik
(izhodiščna vrednost,
201011)
Prehodnost študentov v višji
letnik po vrsti študijskih
programov (iz 1. v 2. letnik):
1. stopnja: 54,16%;
2. stopnja: 77,9%;
3. stopnja: 47,6%

Kazalnik
(ciljna vrednost, 201512)

Ukrepi za dosego cilja

Prehodnost študentov v višji
letnik po vrsti študijskih
programov: se poveča na:
1. stopnja: 60%;
2. stopnja: 80%
3. stopnja: 60%

- spremljanje uspešnosti in
zadovoljstva študentov vzdolţ
celotne študijske poti

Povprečno število let trajanja
študija: 1. stopnja: VŠ: 3,4;
univ. 3,3; 2. stopnja: 2,8

Povprečno število let trajanja
študija: 1. stopnja: VŠ: 3,2;
univ. 3,2; 2. stopnja: 2,5;
3. stopnja: 3,5

Deleţ diplomantov v
generaciji:
1. stopnja: (np%);
2. stopnja: (np%);
3. stopnja: (np%)

Deleţ diplomantov v generaciji
se poveča na:
1. stopnja: 60%;
2. stopnja: 75%;
3. stopnja: 85%

Preprečevanje plagiatorstva
na UP: pridobljena licenca
za uporabo računalniškega
programa Turnitin

Preprečevanje plagiatorstva
na UP: oblikovana in sprejeta
politika za preprečevanje
plagiatorstva na UP

- izvajanje politike za preprečevanje
plagiatorstva na UP (izvedba
strokovnih izobraţevanj za
zaposlene in vodstvo članic UP,
sprejeta politika za preprečevanje
plagiatorstva)

Število kreditov izbirnosti na
študenta po članicah UP:
dodiplomski: (np);
podiplomski: (np)

Število kreditov izbirnosti na
študenta po članicah UP: se
poveča za:
dodiplomski: 50%;
podiplomski: 50%

- spodbujanje študentov k
pridobivanju znanj iz drugih
področij v okviru zunanje izbirnosti

Deleţ študentov članice, ki
so izbrali najmanj en
predmet na drugi univerzi
oziroma samostojnem
visokošolskem zavodu v
Sloveniji: dodiplomski: 0%
podiplomski: 1%

Deleţ študentov članice, ki so
izbrali najmanj en predmet na
drugi univerzi oziroma
samostojnem visokošolskem
zavodu v Sloveniji: se poveča
na: dodiplomski: 0,5%;
podiplomski: 2%

Idejna zasnova izračuna
stroškov za izvajanje
študijskih programov

Vzpostavljeni postopki
spremljanja stroškov izvedbe
študijskih programov

- izvedba priprav na izpit pri
predmetih, kjer je prepustnost
izrazito niţja od povprečja članic
UP
- vključevanje v samoevalvacijske in
mednarodne evalvacijske postopke
- vzpostaviti enotne kriterije
kakovosti izobraţevanja na vseh
stopnjah študija

- zagotoviti sredstva za študijsko
dejavnost iz različnih virov (domači
in mednarodni)
- vzpostaviti sistem spremljanja
stroškov izvedbe študijskega
programa na študenta
- sprejeti kriterije finančne
vzdrţnosti za snovanje novih
članic UP, dislociranih enot in
študijskih programov
- sprejeti Pravilnik o uporabi
predavalnic med članicami UP
- sprejeti Pravilnik o vrednotenju
dela visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

1.4
Transparentnost
generičnih
kompetenc
diplomantov

Idejna zasnova smernic za
generične kompetence

Sprejete skupne smernice za
generične kompetence

- oblikovanje nabora generičnih
kompetenc na vseh stopnjah
študija
- vzpostavitev »Univerzitetne šole
odličnosti« za študente 1. stopnje 3.
letnika (za tiste, ki sodijo med 5%
najboljših glede na povprečno
oceno študija) v obsegu do 12
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Podcilji

Kazalnik
(izhodiščna vrednost,
201011)

Kazalnik
(ciljna vrednost, 201512)

Ukrepi za dosego cilja
ECTS (akreditacija študijskega
programa za izpopolnjevanje);
namen šole je razvoj generičnih
kompetenc (zmoţnost kritičnega in
samokritičnega mišljenja,
generiranja novih (kreativnih) idej,
identificiranja, postavljanja in
reševanja problemov,
utemeljevanja odločitev za
abstraktno in zmoţnost analitičnega
mišljenja ter sinteze idej; zavedanje
o pomenu ohranjanja okolja in o
pomenu druţbene odgovornosti ter
drţavljanske zavesti; sposobnost
zavedanja pomena vprašanja o
enakih moţnostih in o enakosti med
spoloma)
- izvesti analizo skladnosti učnih
izidov študijskih programov z
nacionalnim ogrodjem kvalifikacij

1.5
Sodobne oblike in
metode
izobraţevanja

Deleţ predmetov, ki se
izvaja v e-obliki : 4,5%

Deleţ predmetov, ki se izvaja
v e-obliki: se poveča na 5%

- sprejem Strategije e- izobraţevanja
na UP

Deleţ predavateljev, ki
uporablja e-učilnico : 37%

Deleţ predavateljev, ki
uporablja e-učilnico: se
poveča na 80%

- vzpostavitev informacijskokomunikacijske podpore pri
poučevanju in učenju na UP

Deleţ predmetov, ki se
izvaja v e-obliki v tujem
jeziku : 17%

Deleţ e-predmetov, ki se
izvaja v tujem jeziku: se
poveča na 80%

- usposabljanje visokošolskih
učiteljev in sodelavcev za uporabo
IKT tehnologije in e-učilnice
- uvajanje sodobnih oblik in metod
aktivnega učenja in poučevanja
- nadaljevanje vključevanja
študentov članic UP v program išole

1.6
Enake moţnosti za
študente s
posebnimi
potrebami

Deleţ vpisanih študentov s
posebnimi potrebami: 0,05%

Deleţ vpisanih študentov s
posebnimi potrebami: se
poveča na 0,1%

- zagotavljanje moţnosti vključitve
študentov s posebnimi potrebami v
študijske programe UP
- usposabljanje za delo s študenti s
posebnimi potrebami
- zagotovljene primerne nastanitvene
zmogljivosti,
- razvoj svetovalnega dela v
podporo študentom s posebnimi
potrebami
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Podcilji

1.7
Vzpostavljen
sistem študijskega
in kariernega
svetovanja

1.8
Redna strokovna
usposabljanja
pedagoških in
strokovnih
delavcev UP

1.9
Dostop do baze
podatkov in
sodobne literature
s področja
študijskih
programov UP

Kazalnik
(izhodiščna vrednost,
201011)
Število uporabnikov
svetovanja: 0

Kazalnik
(ciljna vrednost, 201512)

Ukrepi za dosego cilja

Število uporabnikov
svetovanja: se poveča na 100

- izvedba aktivnosti za študente v
okviru projekta Karierno
načrtovanje in svetovanje za
učinkovit vstop na trg dela

Deleţ diplomantov, ki so se
zaposlili v prvem letu po
zaključenem študiju (np)

Deleţ diplomantov, ki so se
zaposlili v prvem letu po
zaključenem študiju: se
poveča na 90%

Število usposobljenih
tutorjev študentov: 65

Število usposobljenih tutorjev
študentov: se poveča za 12%

Število usposobljenih
tutorjev učiteljev: 95

Število usposobljenih tutorjev
učiteljev: se poveča za 10%

Število izvedenih
usposabljanj za tutorje:
študenti:1; učitelji:1

Število izvedenih usposabljanj
za tutorje: se poveča na 7

število usposabljanj
pedagoških delavcev :
- strokovno usposabljanje:
123 oseb
- krajša usposabljanja in
tečaji: 134 oseb

število usposabljanj
pedagoških delavcev se
poveča na :
- strokovno usposabljanje:
160 oseb
- krajša usposabljanja in
tečaji: 180 oseb

število usposabljanj
strokovnih delavcev:
- strokovno usposabljanje:
62 oseb
- krajša usposabljanja in
tečaji: 141 oseb

število usposabljanj strokovnih
delavcev se poveča na:
- strokovno usposabljanje:
65 oseb
- krajša usposabljanja in
tečaji 150 oseb

Število čitalniških mest: 33

Število čitalniških mest: se
poveča za 30%

- izvedba in analiza raziskave o
zaposljivosti diplomantov UP
- delovanje tutorskega sistema s
spodbujanjem študentskega
tutorstva
- spremljanje zaposljivosti
diplomantov preko vprašalnikov
(zbiranje informacij o zaposljivosti
diplomantov

- redno strokovno usposabljanje za
pedagoške delavce
- vzpodbujanje zaposlenih za
strokovni razvoj in izpopolnjevanje
znanja na področju visokošolske
didaktike in zakonodaje,
- organiziranje izobraţevanj v
delovnem okolju
- izvedba pedagoških posvetov in
pedagoško andragoškega
usposabljanja
- priznavanje izpopolnjevanja na
področju visokošolske didaktike v
postopkih habilitacije
- povečati obseg sredstev za
literaturo in elektronske vire UP
- povečati število čitalniških mest
opremljenih z osebnimi računalniki,
preko katerih je mogoče dostopati
do e-virov
- v sodelovanju s knjiţnicami
organizirati osnovno izobraţevanje
uporabnikov o uporabi obstoječih
e-virov

1.10
Učinkovit sistem
promocije
študijske ponudbe
UP

Povprečno število odstotnih
točk študentov, vpisanih v
študij dodiplomskih
študijskih programov redni:
65,88; izredni : 64

Povprečno število odstotnih
točk študentov, vpisanih v
študij dodiplomskih študijskih
programov v se poveča za
10%

- celostno oblikovanje promocije UP
(promocijsko gradivo, promocijski
dogodki in obiski predstavnikov
ciljnih skupin, prenova publikacij
vključujoč tuji jezik)

Odstotek zasedenosti mest
s prvo prijavo za redne
študijske programe na:
1. stopnji: 42,6%

Odstotek zasedenosti mest s
prvo prijavo se za redne
študijske programe na 1.
stopnji poveča na: 65%

- vzpostavitev promocijske politike
UP pod sloganom »UP – stičišče
prostora, kulture in ljudi«

Ocena poznavanja/ ugleda/
kakovosti UP (povprečna
ocena - lestvica od 1 do 5,
kjer pomeni 1 sploh ne
poznam, 5 pa zelo poznam):
poznavanje: 2,47;
ugled: 3,31;
kakovost: 3,62

Ocena poznavanja/ ugleda/
kakovosti UP : povečanje
povprečne ocene za:
poznavanje: na 4,5;
ugled: na 4,5;
kakovost: na 4,5

- prenova spletne strani UP, ki bo
mednarodno primerljiva in bo
vključevala še angleški in italijanski
prevod
- izvajanje dodatnega svetovanja v
povezavi z vpisom in informacijami
o študiju ter zaposlitvenimi
moţnostmi prek KC UP
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CILJ 2: Vzpostaviti trikotnik znanja med izobraţevanjem, raziskovanjem in gospodarstvom;
Podcilji
2.1
Prepletenost
izobraţevanja z
raziskovanjem

Kazalnik
(izhodiščna vrednost, 2010)
Deleţ vključenih študentov v
domače in tuje raziskovalnoizobraţevalne projekte:
1. stopnja: 3%;
2. stopnja: 5%;
3. stopnja: 34%;

Kazalnik
(ciljna vrednost, 2015)
Deleţ vključenih študentov v
domače in tuje raziskovalnoizobraţevalne projekte: se
poveča na:
1. stopnja: 5%
2. stopnja: 15%
3. stopnja: 100%

Ukrepi za dosego cilja
- povezati podiplomski študij,
razvojno delo v gospodarstvu in
delo v raziskovalnih institucijah
- obvezno vključevanje doktorskih
študentov v raziskovalnoizobraţevalne projekte (domače in
tuje)
- prijava in izvedba skupnih
raziskovalno-izobraţevalnih
projektov z gospodarstvom in
drugimi
- ohranjanje znanstveno
raziskovalnega strokovnega
sodelovanja z visokošolskimi
zavodi in inštituti v Sloveniji in tujini

2.2
Mednarodna in
druţbena
relevantnost
doktorskega
študija

Vloga in strateški pomen
doktorskega študija sta
premalo določeni

Prenova doktorskega študija
na UP za potrebe druţbe
znanja in poenotenje kriterijev
kakovosti

- oblikovati strateške cilje in smernice
razvoja doktorskega študija na
ravni UP ob upoštevanju
salzburških načel
- spodbujati sodelovanje oddelkov
in/ali članic pri razvoju
interdisciplinarnih in
multidisciplinarnih doktorskih
programov
- oblikovati in izvajati modul »Razvoj
raziskovalnih spretnosti in
kompetenc« (razvoj raziskovalnih
spretnosti in tehnik, raziskovanje
managementa, komunikacijske
spretnosti, timsko delo,
komercializacija znanja, razvoj
kariere in etika v znanosti in
umetnosti) v obsegu 12 – 15 ECTS
na vseh doktorskih programih
- zagotoviti večjo
povezanost
raziskovalne dejavnosti znotraj UP
in v sodelovanju z drugimi
raziskovalnimi organizacijami in
gospodarstvom
- Vsaj 20% ECTS v okviru doktorskih
programov izvedejo tuji visokošolski
učitelji

2.3
Sodelovanje z
okoljem

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva vključenih v
študijski proces: 54

Število gostujočih
visokošolskih učiteljev iz
gospodarstva vključenih v
študijski proces: se poveča za
15%

Ustanovljeni Alumni klubi: 2

Ustanovljeni Alumni klubi: na
vseh pedagoških članicah

Število vlagateljev v
Štipendijski sklad UP: 15

Število vlagateljev v
Štipendijski sklad UP: se
poveča za 33%

- zagotavljanje vpetosti programov v
gospodarski prostor (neposredno
vključevanje kadrov iz
gospodarstva)
- ustanoviti in spremljati delovanje
Alumni klubov na članicah UP
- upoštevati potrebe gospodarstva
Primorske regije pri pripravi
študijskih programov in projektov
UP po področjih
- informiranje potencialnih vlagateljev
o moţnostih vključitve v
Štipendijski sklad UP
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CILJ 3: Povečati prepoznavnost študijskih programov UP v mednarodnem prostoru
Podcilji
3.1
Študijski programi
s tujimi univerzami

Kazalnik
(izhodiščna vrednost, 2010)
Število akreditiranih
študijskih programov, ki
vodijo do dvojnih ali skupnih
diplom: 1

Kazalnik
(ciljna vrednost, 2015)
Število akreditiranih študijskih
programov, ki vodijo do
dvojnih ali skupnih diplom: 6

Deleţ študijskih programov,
ki se izvaja v tujem jeziku:
0%

Deleţ študijskih programov, ki
se izvaja v tujem jeziku: se
poveča na 10%

Ukrepi za dosego cilja
- povečati deleţ študijskih
programov, ki se izvajajo v tujem
jeziku
- oblikovanje in izvajanje
mednarodnih študijskih programov
in programov, ki vodijo do dvojnih
ali skupnih diplom
- okrepitev delovanja Podiplomske
šole UP
- zagotoviti infrastrukturne pogoje za
razvoj mednarodnih dejavnosti UP
in članic UP

3.2
Vključevanje tujih
študentov v
študijske programe

3.3
Mednarodna
mobilnost
študentov

3.4
Mednarodna
mobilnost
raziskovalcev,
visokošolskih
učiteljev in
strokovnega
osebja

Delno urejeno področje
izvajanja transnacionalnega
izobraţevanja na UP

Celostna ureditev področja
izvajanja transnacionalnega
izobraţevanja na UP skladno
z nacionalno in mednarodno
zakonodajo ter drugi
priporočili

- priprava Navodil za izvajanje
transnacionalnega izobraţevanja
na UP

Deleţ tujih študentov
vpisanih na UP:
dodiplomski: 1,3%;
podiplomski: 3,5%

Deleţ tujih študentov vpisanih
na UP: se poveča na:
dodiplomski: 5%
podiplomski: 5%

- izvedba e-izobraţevanja v tujem
jeziku

Deleţ podeljenih štipendij
tujim študentom: 0

Deleţ podeljenih štipendij
tujim študentom: se poveča na
15%

-

nuditi štipendije za študij tujih
študentov na UP

-

Franšize (franchising) – pooblastilo
tuji instituciji za izvedbo svojih
študijskih programov

Število študentov, ki so šli
oz. prišli na izmenjave za
študij ali prakso: incoming:
115 , outgoing: 57

Število študentov, ki so šli oz.
prišli na izmenjave za študij ali
prakso: se poveča za
incoming: 60% , outgoing:
40%

-

povečati obsega sodelovanja v
okviru programov mednarodne
mobilnosti (vključevanje v druge
akcije, ki podpirajo mobilnost
študentov)

Deleţ predmetov izvedenih
v tujem jeziku: 4%)

Deleţ predmetov izvedenih v
tujem jeziku: se poveča na
15%

-

povečati število predmetov, ki se
izvajajo v tujem jeziku

-

informiranje študentov preko VISa
(uvedba EN različice za tuje
študente)

Število raziskovalcev,
visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja
vključenih v mobilnost:
incoming: 31; outgoing: 30
Deleţ predmetov izvedenih
v tujem jeziku: 4%

Število raziskovalcev,
visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja vključenih
v mobilnost: se poveča za
incoming: 25%; outgoing: 40%

- izmenjava raziskovalcev,
visokošolskih učiteljev in
strokovnega osebja z drugimi
univerzami (medinstitucionalno
povezovanje)

Deleţ predmetov izvedenih v
tujem jeziku: se poveča na 8%

- vključevanje tujih gostujočih
predavateljev v izobraţevalni in
raziskovalni proces
- spodbujati zaposlovanje mladih
raziskovalcev in asistentov s
področja Vzhodne Evrope ter
mednarodno uveljavljenih
profesorjev iz Zahodne in
Centralne Evrope
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3.5
Vključevanje v
mednarodne
projekte za
spodbujanje
kakovosti študija

Število odobrenih
mednarodnih projektov s
področja izobraţevanja, kjer
je UP nosilka projekta: 1

Število odobrenih
mednarodnih projektov s
področja izobraţevanja, kjer je
UP nosilka projekta: vsaj 1
projekt

- oblikovati prioritetno listo EU in
drugih mednarodnih shem za
financiranje izobraţevalne
dejavnosti in spodbujanje kakovosti,
na katere se prijavljajo članice UP

Število mednarodnih
projektov s področja
izobraţevanja, kjer je UP
sodelujoči partner: 5

Število mednarodnih projektov
s področja izobraţevanja, kjer
je UP sodelujoči partner: 10
projektov

- pridobiti evropska sredstva za
vzpostavitev mednarodnih centrov
kot organizacijskih enot UP, ki
integrirajo partnerske ustanove in
strokovnjake iz tujine in se delno
samofinancirajo
- vzpostavitev strukture za
kakovostno oblikovanje, vodenje in
upravljanje evropskih programov in
projektov na UP in članicah UP, ki
se delno samofinancira
(Mednarodni center UP)
- učinkovitejše pridobivanje/ črpanje
EU sredstev za namene priprave in
izvajanja mednarodnih študijskih
programov
- organizirati izobraţevanje prijava
na EU in druge projekte
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CILJ 4: Vzpostaviti institucionalni okvir za spodbujanje vseţivljenjskega učenja
Podcilji
4.1
Vzpostavljen
koncept mreţnega
sistema VŢU na UP
4.2
Ponudba krajših
oblik izobraţevanja

Kazalnik
(izhodiščna vrednost, 2010)
Zasnova mreţnega sistema
VŢU na UP

Kazalnik
(ciljna vrednost, 2015)
Mreţni sistem VŢU na UP

Število poletnih/ zimskih šol
in drugih sorodnih
organiziranih oblik
izobraţevanja: 3

Število poletnih/ zimskih šol in
drugih sorodnih organiziranih
oblik izobraţevanja: 6

Ukrepi za dosego cilja
- vzpostaviti mreţni sistem VŢU –
povezati obstoječe centre , ki
delujejo v okviru članic UP
- povečati obseg predavanj v tujem
jeziku
- povečati ponudbo poletni šol in
drugih izobraţevanj ovrednotenih z
ECTS (izvedba predmetov v tujem
jeziku v okviru poletnih šol in
drugih oblik VŢU)
- spodbujanje delovanja Centra za
medkulturno komunikacijo (CJMK)
kot univerzitetnega centra

4.3
Ponudba
neformalnega
izobraţevanja in
usposabljanja

Število izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

Število izvedenih programov
za izpopolnjevanje: se poveča
na 5

Število izvedenih delov št.
programov: 2

Število izvedenih delov št.
programov: se poveča na 8

Število vključenih študentov
v krajše oblike
izobraţevanja: 71

Število vključenih študentov v
krajše oblike izobraţevanja: se
poveča za 20%

Število vključenih
udeleţencev v neformalna
izobraţevanja (cca. 280)

Število vključenih udeleţencev
v neformalna izobraţevanja:
se poveča za 25%

- ponudba in izvajanje študijskih
programov za izpopolnjevanje in
delov študijskih programov

- izvajanje krajših oblik
izobraţevanja v okviru članic UP
(krajši seminarji, delavnice in druge
oblike)
- promovirati priznavanje
neformalnega in aformalnega
izobraţevanja
- soorganizacija neformalnih
izobraţevanj z drugimi
izobraţevalnimi institucijami in
uporabniki znanja
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4

Smernice UP na področju izobraţevanja

4.1 Smernice pri snovanju novih študijskih programov UP
Z uvedbo novih postopkov pri snovanju novih študijskih programov, dislociranih enot in novih članic
UP nameravamo doseči cilje, ki so skladni s strategijo na področju izobraţevanja UP.
Skladno z novimi Navodili za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP mora
članica UP pred pripravo novega študijskega programa o tem seznaniti Komisijo za študijske zadeve
UP (KŠZ UP), ne glede na to, ali se je Senat UP seznanil z načrtovano akreditacijo novega
študijskega programa prek Letnega programa dela. Na obrazcu Najava novega študijskega programa
(priloga 2) so vključeni naslednji podatki:
1.
splošni podatki o predlagatelju študijskega programa in predvideno sodelovanje z drugimi
članicami UP in visokošolskimi zavodi (vloga sodelujočega visokošolskega zavoda pri razvoju in
izvajanju študijskega programa, predvideni deleţ vsebin ter osnovni podatki visokošolskega
zavoda);
2.
splošni podatki o predlaganem študijskem programu (kratka informacija o programu, predlagani
strokovni oz. znanstveni naslov diplomantov, vrsta, stopnja in trajanje študijskega programa, ali
študijski program vsebuje smeri oz. module, ali je predvideno praktično usposabljanje,
opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED, opredelitev študijskega programa po
KLASIUS SRV in P, znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati);
3.
kratka utemeljitev uvedbe študijskega programa (kratko utemeljitev uvedbe novega študijskega
programa UP in kako se študijski program vključuje v sprejete razvojne usmeritve UP);
4.
vsebina študijskega programa (cilji programa, splošne in predmetno-specifične kompetence,
načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc za zagotavljanje zaposljivosti diplomantov in
moţnosti nadaljnjega izobraţevanja, zaposlitvene potrebe ter seznam predvidenih nosilcev
predmetov);
5.
podatki o visokošolskih zavodih in študijskih programih, vključenih v mednarodno primerljivost
programa (seznam in kratek opis vsaj treh tujih študijskih programov: ime in stopnja študijskega
programa, formalna in vsebinska sestava programa, trajanje študija, deleţ izbirnih vsebin, učni
izidi oz. kompetence diplomantov).
Obrazcu Najava novega študijskega programa mora biti priloţeno soglasje k najavi novega
študijskega programa Senata članice UP.
KŠZ UP po obravnavi najave novega študijskega programa predlagatelju poda mnenje, v katerem
navede ali je študijski program skladen s kakovostnimi kriteriji UP na področju izobraţevanja,
predvsem glede pričakovanih učnih izidov, zaposljivosti diplomantov in postopkov preverjanja znanja
ter poda morebitna priporočila predlagatelju. Upoštevanje priporočil KŠZ UP preveri pri prvi obravnavi
predloga vloge na svoji seji.
Z napovedjo študijskega programa, ki ni naveden v Letnem programu dela UP, mora predlagatelj na
istem obrazcu seznaniti tudi Senat UP. Skupaj z obrazcem posreduje tudi soglasje Senata članice UP
k najavi novega študijskega programa. Senat Univerze na Primorskem se praviloma na prvi naslednji
redni seji seznani z najavo akreditacije novega študijskega programa in sprejme ustrezen sklep, v
katerem navede, ali je študijski program usklajen z razvojnim programom UP ter poda morebitna
priporočila predlagatelju. Upoštevanje priporočil preveri Senat UP ob potrjevanju študijskega
programa.
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Z Navodili za postopek obravnave in sprejemanja novih študijskih programov na UP in Navodili za
pripravo novih skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi visokošolskimi zavodi je nadalje
določen postopek notranje akreditacije študijskih programov.

4.2 Smernice pri snovanju novih članic UP
Predlagatelj ustanovitve nove članice UP mora svojo pobudo podati na obrazcu Najava nove članice
UP (v prilogi 3) in obvezno vključiti naslednje:
1. opis novega visokošolskega zavoda UP (predlog imena visokošolskega zavoda, ime in opis
predlagatelja, predvideni študijski programi, študijsko področje po ISCED klasifikaciji in
raziskovalno po Frascati, vizija, poslanstvo in strateški cilji visokošolskega zavoda za 5-letno
obdobje, vpetost v okolje in kratka utemeljitev potrebe po ustanovitvi nove članice UP); pri tem
je potrebno jasno zapisati, kako bo nova članica UP prispevala k doseganju strateških ciljev
UP in navesti, kateri so ti cilji;
2. podati analizo potreb po študijskih programih, ki jih visokošolski zavod namerava razvijati v
prihodnje in analizo ponudbe sorodnih študijskih programov v Sloveniji;
3. podati oceno moţnosti za internacionalizacijo visokošolskega zavoda in za povezovanje z
drugimi članicami UP;
4. predstavitev predvidenih članov Senata nove članice UP (za vsakega predvidenega člana je
potrebno priloţiti ţivljenjepis in seznam raziskovalne bibliografije);
5. predstavitev partnerjev, ki bodo sodelovali v razvoj nove članice UP (s katerimi inštituti in
visokošolskimi zavodi namerava skleniti sporazume, navesti vsebine sodelovanja);
6. podati terminski plan aktivnosti za pripravo akreditacije in začetek izvajanja izobraţevanja na
visokošolskem zavodu skupaj s predvidenimi nosilci nalog;
7. priloţiti finančni načrt za obdobje sedmih let, navedeni so viri financiranja (priloga Finančni
načrt)
Za predstavitev študijskih programov nove članice, ki še niso akreditirani, se uporabi obrazec Najava
novega študijskega programa.
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4.3 Smernice pri vzpostavljanju dislociranih enot članic UP
Za vzpostavitev dislociranih enot UP je potrebno slediti naslednjim ciljem:
1. pozicioniranje na trgu ponudbe visokošolskih programov;
2. onemogočanje konkurence drugih visokošolskih zavodov (članice UP s prisotnostjo na
določeni lokaciji pripomorejo k večji prepoznavnosti UP in k zagotavljanju zadostnega števila
študentov tudi v primeru prihoda drugega visokošolskega zavoda s podobnim študijskim
programom);
3. biti v bliţini večjih odjemalcev - potencialnih delodajalcev (pridobivanje povratnih informacij
glede študijskih programov, moţnosti sodelovanja na posameznih programih - tudi
vseţivljenjskega učenja);
4. biti v bliţini večjih odjemalcev, za katere UP opravljanja različne temeljne in aplikativne
raziskave;
5. biti v bliţini raziskovalnih in drugih razvojno-raziskovalnih inštitutov za skupne nastope in
kandidature pri raznih projektih.
Pogoji za snovanje
Pogoji za snovanje dislociranih enot so naslednji:
1. Z vidika finančne vzdrţnosti izvajanja študijskih programov na posamezni dislocirani enoti je
potrebno doseči vsaj pokrivanje stalnih stroškov in stroškov dela, dolgoročno pa delovati nad
točko preloma. Članice UP morajo pri vzpostavitvi dislociranih enot upoštevati finančno oceno
izvedbe študija. V kolikor se doseţe točko preloma, lahko članice oziroma UP zasledujejo
druge (strateške) cilje preko dislociranih enot. Vse to ob podpori (tudi finančni) lokalne
skupnosti.
2. Nujen pogoj je interes lokalne skupnosti, ki se odraţa v obliki brezplačnega zagotavljanja
prostorov za izvajanje študijskih programov oz. sofinanciranja najemnine prostorov v višini
najmanj 70% stroškov najema.
3. Upoštevati je potrebno tudi »stanje« vpisa na srednjih šol in bliţine večjih potencialnih
delodajalcev študentov. V primeru ustanavljanja novih dislociranih enot v kraju, kjer je ţe
prisotna članica UP, morajo članice predhodno analizirati moţnosti za skupni najem ali nakup
prostorov oziroma za morebitne moţnosti skupnega kritja stroškov izvedbe študijskega
programa na dani lokaciji (npr. vzpostavitev skupnega referata (tudi za administrativno
podporo profesorjem), kjer bi interesenti imeli dostop do informacij.
Izhodišča
Članice UP morajo pri sofinanciranju izobraţevalne dejavnosti in delovanja dislociranih enot s strani
občin upoštevati naslednja izhodišča:
1. članica UP v začetni fazi izvede temeljito analizo koristi, ki jih lahko posamezen študijski
program ponudi lokalni skupnosti, kar zapiše v Pismu o nameri, v katerem se opredeli
predvideni okvir sodelovanja z občino in predvidene finančne posledice;
2. po zaključenih pogovorih z občino in doseţenim dogovorom glede študijskih programov, ki se
bodo ponujali na dislocirani enoti, se opredeli pravna oblika pogodbe o sofinanciranju (npr.
donacija) pri čemer se upošteva, da ta skladno s Pravilnikom o izvajanju zakona o davku na
dodano vrednost ni predmet DDV;
3. pogodba o sofinanciranju naj vključuje naslednje elemente: obseg predvidenih potrebnih
sredstev za izvajanje študijskega programa in delovanje dislocirane enote (pri tem naj se
praviloma upošteva minimalno število 30 študentov v vsakem letniku študija), čas trajanja sofinanciranja (vsaj ena izvedba študijskega programa), število prostorov in njihova kvadratura
ter oprema, potrebna za izvedbo pedagoškega procesa in delovanje dislocirane enote,
moţnosti za študentska leţišča, čitalniška mesta in število razpoloţljivih knjiţnih enot v
primeru rednega študija.
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4.4 Smernice pri vključevanju pridruţenih članic UP
Skladnost s strategijo razvoja Univerze na Primorskem
Od pridruţenih članic se pričakuje naslednje:
podobne poglede glede vizije, poslanstva in vrednot, kot so zastavljeni na UP;
pridruţena članica se bo pridruţila UP v njeni viziji in sodelovala v snovanju foruma, na katerem
se bodo v medkulturnem dialogu pretakale inovacije iz raziskovalne sfere v druţbeno, kulturno in
gospodarsko ţivljenje, pobude iz okolja pa bodo smernice za nadaljnje delo na akademskem
področju;
pridruţena članica bo konstruktivno sodelovala z UP pri izpolnjevanju njenega poslanstva, ki se
kaţe predvsem v razvoju druţbe znanja ob povezovanju s sorodnimi ustanovami doma in v
mednarodnem prostoru;
pridruţena članica bo sprejela vrednote, ki so sprejete na UP: kakovost, avtonomijo, svobodo,
pripadnost in odprtost;
pridruţene članice se bo tvorno vključila v doseganje naslednjih strateških ciljev UP:
o biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju;
o postati referenčna univerza za Alpsko-jadranski prostor, območje Srednje in JV Evrope
ter Sredozemlja;
o vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze;
o postati odlična raziskovalna univerza;
o postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalne skupnosti;
o postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru;
o dosegati materialne standarde primerljive z UL in UP.
- pridruţena članica bo razvila sistem za spremljanje napredka pri doseganju omenjenih ciljev.
Vzpostavitev sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti
Pridruţeni članici bo UP pomagala pri vzpostavljanju sistema za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti po modelu, ki je vzpostavljen na UP.
Pridruţena članica bo sprejela sistem spremljanja kakovosti, ki temelji na kazalnikih kakovosti,
katerih podlaga so kazalniki kakovosti UP.
Od pridruţene članice se pričakuje, da bo sprejela pravilnike, navodila oz. merila ter vprašalnike
na področju spremljanja in zagotavljanja kakovosti; in sicer na področjih:
o samoevalvacije in zunanje evalvacije;
o izvolitev v nazive;
o anketiranja študentov;
o analize zaposlenosti diplomantov;
o analize zadovoljstva zaposlenih; ipd.
- Pridruţena članica bo vsako leto pripravila samoevalvacijsko poročilo v skladu s sprejetimi merili.
Minimalne zahteve za pridruţene članice UP
1. Kot merilo za izpolnjevanje kriterijev za pridruţeno članstvo UP se bodo upoštevale minimalne
zahteve pri izpolnjevanju določenih izbranih kazalnikov UP. Minimalnim zahtevam določenega
kazalnika je zadoščeno, če pridruţena članica pri tem kazalniku doseţe najniţjo vrednost, ki jo
je dosegla katera koli izmed članic UP.
2. Od pridruţene članice se pričakuje, da bo posebno pozornost na področju kakovosti namenila
predvsem naslednjim področjem:
o objave in citiranost (SICRIS, WoS);
o število ter FTE pedagoških in strokovnih delavcev na študenta;
o doseţki na področju umetnosti (za članice, ki imajo registrirano področje umetnosti);
o struktura zaposlenih (glede na vrsto zaposlitve oz. pogodbe);
o materialni pogoji (literatura, prostori).
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Izhodiščni dokumenti
Srednjeročna razvojna strategija UP 2009-2013;
(http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/univerza/SREDNJEROCNA_RAZVOJNA_STRATEGIJA
_UP_2009_2013_ZADNJA.pdf, pogled: 9. 2. 2011);
Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010-2013;
Samoevalvacijsko poročilo Univerze na Primorskem za študijsko leto 2008/2009
(http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Samoevalvacijska_porocila_UP/P02_SEP_08-09sprejeto-seant-UP-14.7.2010.pdf, pogled: 16. 12. 2011);
Letni program dela in finančni načrt Univerze na Primorskem za leto 2011;
Letno poročilo Univerze na Primorskem za leto 2010;
A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles, Bilbao, groningen and The Hagues,
2010;
Berlinski komunike
(http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjsk
i_proces/Berlin_komunike_slo.pdf; pogled: 19. 12. 2010);
Drzna Slovenija: na poti v druţbo znanja: Pregled prispevkov ekspertov - »Razmislek o razvoju
slovenskega visokošolskega prostora« (gradivo MVZT);
Drzna Slovenija: na poti v druţbo znanja: Statistični podatki o visokem šolstvu
(http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/statistika_visokega
_solstva_07072010.pdf, pogled: 17. 1. 2011);
Drzna Slovenija: na poti v druţbo znanja: Ocena izvajanja Nacionalnega programa visokega
šolstva 2007-2010
(http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/Analiza_NRRP_in_
NPVS.pdf, pogled: 17. 1. 2011);
- Dublinski deskriptorji (www.uni-due.de/imperia/md/content/bologna/dublin_descriptors.pdf,
pogled 4. 3. 2011);
ECTS Users’ Guide (http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/bolonjski-eksperti.aspx, pogled: 23. 12.
2010);
Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122EN.pdf, pogled:
10. 1. 2011);
Leuvenski komunike
http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/doc/dokumenti_visokosolstvo/Bolonjski
_proces/Leuven-komunike_SI.pdf, pogled: 19. 12. 2010);
Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 – predlog za obravnavo
(http://www.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/RISS/Resolucija_RISS.pd
f, pogled: 4. 3. 2011);
Running to stand still, Higher education in a period of global economic crisis, 2010;
Salzburška načela (Deset temeljnih načel za tretji cikel, iz Sklepov in priporočil bolonjskega
seminarja »Doktorski programi za evropsko druţbo znanja«, Salzburg, 3.-5. februar 2005);
Salzburg Recommendations II, European universities’ achievements since 2005 in implementing
the Salzburg principles, EUA 2010;
Tuning Educational Structures in Europe (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/, pogled: 12. 2.
2011);
Usmeritve Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost (http://www.nakvis.si/, pogled:
10. 1. 2011);
Zakon o visokem šolstvu RS (Ur. l. RS, št. 119/2006-UPB3, 64/2008, 86/2009-ZviS-G);
Zgaga, P., Oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora, 2004;
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6 Priloge
Priloga 1: Seznam generičnih kompetenc (projekt Tuning) in poročilo: Splošne (generične)
kompetence študijskih programov Univerze na Primorskem
Priloga 2: Najava novega študijskega programa UP
Priloga 3: Najava nove članice UP

prof. dr. Rado Bohinc, l.r.,
rektor Univerze na Primorskem
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Priloga 1: Seznam generičnih kompetenc
1. Zmoţnost komuniciranja v tujem jeziku (Ability to communicate in a second language)
2. Sposobnost učenja in sledenja najnovejšim trendom na področju (Capacity to learn and stay upto-date with learning)
3. Zmoţnost ustnega in pisnega komuniciranja v materinem jeziku (Ability to communicate both
orally and through the written word in first language)
4. Zmoţnost kritičnega in samokritičnega mišljenja (Ability to be critical and self-critical)
5. Zmoţnost načrtovanja in upravljanja s časom (Ability to plan and manage time)
6. Zmoţnost delovanja v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom (Ability to act on the
basis of ethical reasoning)
7. Zmoţnost generiranja novih (kreativnih) idej (Capacity to generate new ideas (creativity))
8. Zmoţnost iskanja in obdelave podatkov iz različnih virov (Ability to search for process and
analyse information from a variety of sources)
9. Zmoţnost samostojnega dela (Ability to work autonomously)
10. Zmoţnost identificiranja, postavljanja in reševanja problemov (Ability to identify, pose and resolve
problems)
11. Zmoţnost uporabe pridobljenega znanja v praksi (Ability to apply knowledge in practical
situations)
12. Zmoţnost utemeljevanja odločitev (Ability to make reasoned decisions)
13. Zmoţnost raziskovanja na ustrezni ravni (Ability to undertake research at an appropriate level)
14. Zmoţnost dela v skupini (Ability to work in a team)
15. Znanje in razumevanje področja študija in poklica (Knowledge and understanding of the subject
area and understanding of the profession)
16. Zmoţnost motiviranja ljudi za delo za skupni cilj (Ability to motivate people and move toward
common goals)
17. Zavedanje o pomenu ohranjanja okolja (Commitment to conservation of the environment)
18. Zmoţnost podajanja strokovnih ključnih informacij tistimi, ki niso iz stroke (Ability to communicate
key information from one's discipline of field to non-experts)
19. Zmoţnost za abstraktno in analitično mišljenje ter sintezo idej (Ability for abstract and analytical
thinking, and synthesis of ideas)
20. Zmoţnost za konstruktivno interakcijo z drugimi, ne glede na njihovo kulturno ozadje ter
spoštovanje različnosti (Ability to interact constructively with others regardless of back-ground
and culture and respecting diversity)
21. Zmoţnost načrtovanja in vodenja projektov (Ability to design and manage projects)
22. Zmoţnost konstruktivne interakcije, tudi ko gre za teţavna vprašanja (Ability to interact with
others in a constructive manner, even when dealing with difficult issues)
23. Sposobnost zavedanja pomena vprašanja o enakih moţnostih in o enakosti med spoloma (Ability
to show awareness of equal opportunities and gender issues)
24. Zavezanost k zdravju, dobremu počutju in varnosti (Commitment to health, well-beign and safety)
25. Zmoţnost prevzemanja pobud ter spodbujanja podjetniške in intelektualne radovednosti (Ability
to take the initiative and to foster the spirit of entrepreneurship and intellectual curiosity)
26. Zmoţnost vrednotenja in ohranjanja kakovosti dela (Ability to evaluate and maintain the quality of
work produced)
27. Sposobnost uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije (Ability to use information and
communications technologies)
28. Sposobnost prevzemanja nalog in odgovornosti (Commitment to tasks and responsibilities)
29. Sposobnost prilagajanja in delovanja v novih situacijah ter obvladovanje dela pod pritiskom
(Ability to adapt to and act in new situations and cope under pressure)
30. Zavedanje pomena druţbene odgovornosti in drţavljanske zavesti (Ability to act with social
responsibility and civic awareness)
31. Sposobnost dela v mednarodnem okolju (Ability to work in an international context)

V nadaljevanju sledi poročilo o Splošnih (generičnih) kompetencah študijskih programov Univerze na
Primorskem, ki ga je KDD UP obravnaval na 27. Redni seji, dne 10. 3. 2010, s prilogami.
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POROČILO: SPLOŠNE (GENERIČNE) KOMPETENCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UNIVERZE NA
PRIMORSKEM
I UVOD
Bolonjski sistem študij in kreditno ovrednotenje sistema študija v ospredje postavljata tudi »učne
13
doseţki « (learning outcomes) študijskih programov, ki naj bi bili oblikovani kot »kompetence«.
Publikacija Student Workload, teaching methods and learning outcomes: the tunning approach
kompetence definira kot »dinamična kombinacija med znanjem, razumevanjem, sposobnostmi,
zmoţnostmi in vrednotami«. V publikaciji The Definition and Selection to Key Competencies;
Executive Summary (OECD, 2003) je zapisano, da kompetence pomenijo več kot le zgolj znanje in
spretnosti. Kompetence naj bi vključevale zmoţnost soočanja posameznika s kompleksnimi vprašanji,
pri čemur naj bi posameznik uporabljal tudi svoje psihosocialne sposobnosti (vključujoč spretnosti in
14
stališča oziroma odnosa) do določenega problema .
V zadnjem času postajajo kompetence, ki jih posameznik ima oziroma pridobi v času študija vse
pomembnejše tudi za delodajalce. Vzrok je predvsem v modernizaciji in globalizaciji ter hitrih
spremembah sodobnega sveta, čemur naj bi posameznik sledil. Kompetence, ki jih posameznik ima
oziroma naj bi jih imel vplivajo na odločitev delodajalca pri zaposlovanju novih kadrov. Delodajalci
pojem kompetence neposredno povezujejo z dejavniki učinkovitosti ter uspešnost pri delu.
Kompetence lahko razumemo kot sposobnosti in zmoţnosti, ki so potrebne, da posameznik uspešno
in učinkovito opravi določeno delo ali vlogo. (glej: www.biro-praxis.si).
II SPLOŠNE KOMPETENCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV UNIVERZE NA PRIMORSKEM
S pojmom »generične (splošne)« kompetence označujemo usposobljenost diplomanta kot dinamično
kombinacijo lastnosti, ki so povezane z doseţki v danem študijskem programu (študijski oziroma učni
doseţki), predvsem glede na doseţeno znanje in njihovo uporabo oziroma glede na to, kaj naj bi bili
študenti sposobni napraviti po koncu izobraţevalnega procesa (Merila za akreditacijo visokošolskih
zavodov in študijskih programov, Ur. l. RS, št.101/04).
Zadovoljstvo diplomantov in delodajalcev s študijskimi programi Univerze na Primorskem (UP)
oziroma znanjem in kompetencami, ki jih diplomanti v času študija pridobijo, postaja eden
pomembnejših vidikov kakovosti univerz. Zadovoljstvo delodajalcev z diplomanti UP se posledično

13

Več o učnih dosežkih je objavljeno na spletni strani projekta Tunning (http://www.tuning.unideusto.org).

14

Veliko gradiva, ki se nanaša na kompetence je dostopnega tudi na spletni strani OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development; www.oecd.org).
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odraţa tudi v hitrejši vključitvi diplomantov v trg dela, zadovoljstvo diplomantov pa na njihovo
morebitno odločitev o nadaljevanju študija na isti univerzi.
Teţnja UP po čimprejšnji vključitvi svojih diplomantov v vedno zahtevnejši trg dela se izraţa tudi pri
pripravi študijskih programov. Študijske programe poskuša UP oblikovati tako, da splošne
kompetence, ki jih diplomanti pridobijo, dejansko zadostijo pričakovanjem bodočih delodajalcev.
UP se je odločila, da bo članice UP, delodajalce in diplomante povprašala za mnenje, katere splošne
kompetence diplomanti pridobijo, oziroma ali so to tiste splošne kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
UP je tako pripravila seznam kompetenc, za katere meni, da jih morajo diplomanti res pridobiti.
Seznam je vključeval naslednje splošne kompetence (priloga 1):
1. seznanjenost s strokovno terminologijo področja,
2. sposobnost uporabe znanj v praksi,
3. avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev,
4. usposobljenost za kreativno razreševanje problemov,
5. komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem okolju,
6. komunikacijske sposobnosti in spretnosti v mednarodnem okolju,
7. sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na strokovnem
področju,
8. veščina uporabe praktičnih raziskovalnih metod, različnih postopkov in tehnologij,
9. sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s strokovnega
področja,
10. sposobnost analize določenih situacij, sposobnost kritičnega preverjanja informacij in
predvidevanja rešitev in posledic,
11. sposobnost razvoja kritične in samokritične presoje,
12. oblikovanje samostojnih besedil,
13. obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
14. sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
15. kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja v skupini (tudi v mednarodnem okolju),
16. prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, v katerih bo sodeloval/a ali jih
vodil/a,
17. etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju.
Seznam je bil decembra 2010 poslan članicam UP, posameznim delodajalcem (60 večjim podjetjem v
Sloveniji) ter vzorčnemu številu diplomantom (200). Izpolnjene vprašalnike so vrnile vse pedagoške
članice UP, 10 predstavnikov delodajalcev (17%) ter 38 diplomantov (19% ).
II/1 Rezultati
1 Članice UP menijo, da so študijski programi dobro pripravljeni, saj diplomanti pridobijo (v glavnem
popolnoma oziroma vsaj zadovoljivo) vse navedene splošne kompetence; posamezne članice pa za
manjše število splošnih kompetenc menijo, da jih diplomanti sploh ne pridobijo. Splošne kompetence,
za katere velika večina članic meni, da jih diplomanti popolnoma pridobijo so:
 seznanjenost s strokovno terminologijo področja,
 sposobnost uporabe znanj v praksi,
 avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev,
 usposobljenost za kreativno razreševanje problemov,
 komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem okolju,
 sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na strokovnem
področju,
 veščina uporabe praktičnih raziskovalnih metod, različnih postopkov in tehnologij,
 sposobnost razvoja kritične in samokritične presoje,
 oblikovanje samostojnih besedil,
 obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja v skupini (tudi v mednarodnem okolju),
 etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju.

49

Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

Splošne kompetence, za katere članice menijo, da jih diplomanti pridobijo v manjši meri (zadovoljivo)
so:
 komunikacijske sposobnosti in spretnosti v mednarodnem okolju,
 sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s strokovnega
področja,
 sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
 prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, v katerih bo sodeloval/a ali jih
vodil/a.
Med temi splošnimi kompetencami velja izpostaviti dve, in sicer Sposobnost snovanja in kritičnega
obravnavanja drznih in inovativnih idej s strokovnega področja ter Sposobnost konstruktivnega
sodelovanja z drugimi strokovnimi profili. Za ti splošni kompetenci večina članic sicer res meni, da jih
diplomanti zadovoljivo pridobijo, nekatere članice pa menijo, da jih diplomanti sploh ne pridobijo.
Posamezne članice so še navedle splošne kompetence, ki bi po njihovem mnenju študijski programi
morali vsebovati:
UP FM navaja naslednje splošne kompetence:
 pisanje strokovnih besedil z navajanjem literature,
 iskanje strokovnih/znanstvenih člankov po spletu,
 sposobnost iskanja novih informacij s področja v literaturi in v praksi ter sposobnost
umeščanja v ustrezni strokovni okvir.
UP FTŠ Turistica navaja naslednje splošne kompetence:
 bolj inovativno razmišljanje pri oblikovanju rešitev,
 večji ustvarjalni naboj pri oblikovanju turističnih produktov,
 sposobnost uveljavljanja stališč in argumentov,
 več lateralno razmišljanje,
 strpnost, medkulturni dialog, višji prag tolerance,
 sistemsko razmišljanje,
 druţbena odgovornost pri sprejemanju poslovnih odločitev,
 ekološka osveščenost,
 strokovna in znanstvena pismenost,
 vztrajnost in doslednost pri delu,
 zavedanje o pomembnosti faze pristopa in premisleka o načinu obravnave problema in
preseganja ovir.
UP FHŠ navaja vrsto splošnih kompetenc, ki se nanašajo na študijske programe članice in zato
posegajo na področje druţboslovja in humanistike. Kompetence so v prilogi 2.

2 Delodajalci so bolj kritični, saj za večino splošnih kompetenc menijo, da jih študenti pridobijo le
zadovoljivo. Posamezni delodajalci za nekatere splošne kompetence menijo, da jih diplomanti sploh
ne pridobijo.
Splošne kompetence za katere delodajalci menijo, da jih diplomanti popolnoma pridobijo so naslednje:
 seznanjenost s strokovno terminologijo področja,
 sposobnost uporabe znanj v praksi,
 komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem okolju,
 oblikovanje samostojnih besedil,
 obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
 kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja v skupini (tudi v mednarodnem okolju).
Splošne kompetence, ki jih diplomanti zadovoljivo pridobijo so:
 avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev,
 usposobljenost za kreativno razreševanje problemov,
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komunikacijske sposobnosti in spretnosti v mednarodnem okolju,
sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na strokovnem
področju,
veščina uporabe praktičnih raziskovalnih metod, različnih postopkov in tehnologij,
sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s strokovnega
področja,
sposobnost analize določenih situacij, sposobnost kritičnega preverjanja informacij in
predvidevanja rešitev in posledic,
sposobnost razvoja kritične in samokritične presoje,
prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, v katerih bo sodeloval/a ali jih
vodil/a,
etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju.

Delodajalci izpostavljajo, da bi morali študijski progami UP večji poudarek dati:
 problemskemu pristopu, kritičnemu mišljenju, inovativnosti in drznosti;
 večji gotovosti pri delu na osnovi managementa, kot so branje poslovnih in finančnih izkazov,
iskanje virov podatkov, oblikovanje dopisa (osnovna funkcionalna pismenost), osnovne
statistične metode,
 poznavanju EU programov in skladov ter pripravi EU projektov.
3 Diplomanti menijo, da so v času študija navedene splošne kompetence pridobili (popolnoma
oziroma zadovoljivo). Splošne kompetence, za katere menijo, da so jih popolnoma pridobili so:
 seznanjenost s strokovno terminologijo področja,
 sposobnost uporabe znanj v praksi,
 avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev,
 komunikacijske sposobnosti in spretnosti v domačem okolju,
 komunikacijske sposobnosti in spretnosti v mednarodnem okolju,
 oblikovanje samostojnih besedil,
 sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
 kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja v skupini (tudi v mednarodnem okolju),
 prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo skupin, v katerih bo sodeloval/a ali jih
vodil/a,
 etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v poslovnem okolju.
Splošne kompetence, za katere menijo, da so jih zadovoljivo pridobili so:
 usposobljenost za kreativno razreševanje problemov,
 sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na strokovnem
področju,
 veščina uporabe praktičnih raziskovalnih metod, različnih postopkov in tehnologij,
 sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s strokovnega
področja,
 sposobnost analize določenih situacij, sposobnost kritičnega preverjanja informacij in
predvidevanja rešitev in posledic,
 sposobnost razvoja kritične in samokritične presoje,
 obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Pri tem velja izpostaviti, da za kompetenco Sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in
inovativnih idej s strokovnega področja posamezni diplomanti menijo, da je sploh ne pridobijo.
Diplomanti še navajajo, da je od posameznega visokošolskega učitelja oziroma sodelavca in
njegovega načina dela odvisno, ali bodo študenti kompetence, ki so navedene v študijskem programu
dejansko tudi pridobili. Prav tako menijo, da študenti v času študija pridobijo veliko strokovnega
znanja, da pa je od posameznega učitelja odvisno, ali bodo usposobljeni za uporabo teoretičnega
znanja v praksi.
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II/2 Analiza rezultatov
Rezultati kaţejo, da članice menijo, da diplomanti pridobijo vse navedene splošne kompetence (v
glavnem popolnoma oziroma vsaj zadovoljivo), medtem ko so študenti bolj kritični, delodajalci pa le za
posamezne splošne kompetence menijo, da jih diplomanti popolnoma pridobijo.
Splošne kompetence, za katere vsi vprašani (članice UP, delodajalci in diplomanti) menijo, da jih
popolnoma pridobijo so:
 seznanjenost s strokovno terminologijo področja,
 oblikovanje samostojnih besedil,
 sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
 kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja v skupini (tudi v mednarodnem okolju).
Za ostale splošne kompetence vprašani sicer menijo, da jih diplomanti zadovoljivo pridobijo (tako
menijo npr. predstavniki delodajalcev in diplomantov oziroma članic in delodajalcev). Pri tem velja
izpostaviti kompetenco Sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja drznih in inovativnih idej s
strokovnega področja. Večina vprašanih sicer meni, da jo diplomanti pridobijo (članice UP –
popolnoma; delodajalci in diplomanti – zadovoljivo), vendar pa jo posamezni anketiranci navajajo tudi
kot tisto kompetenco, ki je diplomanti sploh ne pridobijo. Poleg navedene kompetence posamezni
delodajalci in diplomanti menijo tudi, da diplomanti ne pridobijo še dveh kompetenc, in sicer:
Avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev ter Sposobnost razvoja
kritične in samokritične presoje (članice UP menijo, da diplomanti ti kompetenci popolnoma pridobijo).
Ob koncu velja poudariti, da je UP izbrala tiste splošne kompetence, za katere meni, da bi jih vsi
diplomanti morali pridobiti. Dejstvo pa je, da članice UP izvajajo študijske programe, ki sodijo na
različna študijska področja (tako druţboslovne in humanistične vede kot tudi naravoslovne vede itd.).
To posledično pomeni, da diplomanti poleg navedenih splošnih kompetenc pridobijo še ostale
kompetence, ki jih vprašalnik ni zajel. Prav tako bi veljalo izpostaviti, da se diplomanti zaposlijo v
različnih podjetjih in na različnih delovnih mestih, ki od diplomantov zahtevajo različna znanja in
spretnosti, kar se odraţa tudi v odgovorih, ki so jih posredovali delodajalci. Iz navedenega sledi, da bi
univerza pri pripravi študijskih programov lahko še bolj sodelovala z delodajalci (oziroma bi tako
sodelovanje lahko še nadgradila). Na ta način bi študijski programi bili še zanimivejši, sodobnejši;
vključevali bi to, kar trg dela dejansko potrebuje. Tako sodelovanje bi dolgoročno koristilo vsem
zainteresiranim: univerzi, delodajalcem in študentom oziroma diplomantom.

Koper, 26. 2. 2010

Pripravila:
mag. Alenka Andrejašič,
vodja Sluţbe za kakovost UP

izr. prof. dr. Roberto Biloslavo,
prorektor za študijske zadeve UP

Priloge:
1. Vprašalnik: Seznam splošnih (generičnih) kompetenc študijskih programov,
2. Kompetence, za katere UP FHŠ meni, da bi jih študijski programi morali vsebovati,
3. Student Workload, teaching methods and learning outcomes: the tunning approach
(http://www.tuning.unideusto.org),
4. The Definition and Selection to Key Competencies; Executive Summary (OECD, 2003).

52

Strategija izobraževanja UP 2011-2015 je bila sprejeta na 41. redni seji Senata UP dne 18. 5. 2011
STRATEGIJA IZOBRAŢEVANJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2011-2015

Priloga 1:
Vprašalnik: Seznam splošnih (generičnih) kompetenc študijskih programov:
Splošne (generične) kompetence

popolnoma

Diplomanti pridobijo
zadovoljivo sploh ne pridobijo

seznanjenost s strokovno terminologijo področja
sposobnost uporabe znanj v praksi
avtonomnost pri strokovnem delu in pri
sprejemanju strokovnih odločitev
usposobljenost za kreativno razreševanje
problemov
komunikacijske sposobnosti in spretnosti v
domačem okolju
komunikacijske sposobnosti in spretnosti v
mednarodnem okolju
sposobnost analize, sinteze in predvidevanja
rešitev ter posledic pojavov na strokovnem
področju
veščina uporabe praktičnih raziskovalnih metod,
različnih postopkov in tehnologij
sposobnost snovanja in kritičnega obravnavanja
drznih in inovativnih idej s strokovnega področja
sposobnost analize določenih situacij, sposobnost
kritičnega preverjanja informacij in predvidevanja
rešitev in posledic
sposobnost razvoja kritične in samokritične
presoje
oblikovanje samostojnih besedil
obvladovanje informacijsko-komunikacijske
tehnologije
sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi
strokovnimi profili
kolegialnost do sodelavcev, sposobnost delovanja
v skupini (tudi v mednarodnem okolju)
prevzemanje odgovornosti za lastno delo oz. delo
skupin, v katerih bo sodeloval/a ali jih vodil/a.
etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki v
poslovnem okolju
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Splošne (generične) kompetence, ki bi jih študijski programi morali vsebovati:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Prosim označite vašo vlogo:

Predstavnik diplomantov

Predstavnik delodajalcev

Predstavnik članic UP
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Priloga 2:
Kompetence, za katere UP FHŠ meni, da bi jih študijski programi morali vsebovati:
- celostni pogled na razvoj sodobne humanistike ter kulture in druţbe nasploh;
- uporabna znanja, ki niso vezana zgolj na teoretsko področje, marveč so praktično naravnana, kar
je pomembna novost za študijske programe filozofije;
- temeljno humanistično izobrazbo s posebnim poudarkom na kulturnofilozofskih vprašanjih in
specifično usposobljenost za obravnavo kulturnozgodovinskih, medkulturnih, druţbenoetičnih
študijskih tematik;
- uporabna interdisciplinarna znanja za delo na področju humanističnih znanosti in kulture, kakršna
odlikujejo izobrazbo visokih nacionalnih in mednarodnih kadrov, odgovornih za upravljanje s
človeškimi viri;
- usposobljenost za opravljanje samostojnega in kooperativnega raziskovalnega dela na področju
humanistike in druţboslovja, svetovanja v institucionalnih enotah centralne in lokalne ravni
drţave, svetovanja in dela v uredništvih zaloţb, revij, dela v okviru televizijskih in radijskih
medijev, dela na področju turizma in na drugih sorodnih področjih v javnem in zasebnem sektorju;
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, kritično presojo in sposobnost oblikovanja
samostojnih pisnih besedil (člankov, referatov, razprav itd.);
- usposobljenost za samostojen študij, kritično presojo aktualnih druţbenih in političnih dogodkov,
razlaganje in vrednotenje političnih in druţbenih fenomenov;
- profesionalnost, zavezanost profesionalni etiki in široko podlago za etično refleksijo;
- sposobnost kritičnega preverjanja informacij in analize fenomenov v lokalnem, mednarodnem in
svetovnem političnem, druţbenem, ekonomskem, zgodovinskem in kulturnem dogajanju ter
njihove umestitve v ustrezen okvir,
- sposobnost multidisciplinarnega in kompleksnega razumevanja pojavov in procesov v prostoru,
- spremljanje sodobnih druţbenih dogajanj,
- refleksivnost, analitičnost in kritičnost pri raziskovanju in razumevanje sodobnih druţbenih
procesov,
- samorefleksivnost in iniciativnost v odnosu do (re)produciranja kulturnih, socialnih in drugih
hierarhij,
- angaţirano spremljanje sodobnih druţbenih dogajanj,
- podajanje predlogov za oblikovanje druţbenih in socialnih programov in politik,
- sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi strokovnimi profili,
- organizacijske in vodstvene kompetence,
- poznavanje osnov zakonodaje (upravni postopek),
- po opravljenih študijskih obveznostih študent pridobi tudi osnove za analizo primarnih virov,
- po opravljenih študijskih obveznostih študent pridobi tudi osnove za poglobljeno analizo in
interpretacijo primarnih virov,
- usposobljen kritične presoje znanstvene literature v slovenskem in svetovnih jezikih. Med
glavnimi kompetencami je sposobnost poglobljene analize, kritične interpretacije primarnih virov,
ki se nahajajo v Sloveniji in tujini,
- usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov,
- sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku
znanstvene odličnosti stroke na regionalni, drţavni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju
na druţbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo,
- razvijanja generičnih in trasferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in
edinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter
management materialnih in človeških virov),
- praktično znanje za uporabo orodij, bibliografskih repertorijev in arhivskega materiala in
elektronskih virov,
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-

sposobnost samostojne uporabe internetnih virov in tehnik za obdelovanje in uporabo historičnih
in podobnih virov (statistične, kartografske zbirke),
sposobnost načrtovanja, raziskovanja in oblikovanja krajšega strokovnega prispevka z didaktično
vrednostjo, ki se nanaša na specifičen problem v ustni ali pisni obliki,
za komunikacijo in odnose z učenci, starši oz. skrbniki,
za učinkovito podajanje vsebin učnih načrtov,
nenazadnje pridobi veščine za učinkovito komuniciranje in sodelovanje z učitelji in z drugimi
delavci na šoli.
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Priloga 2: Najava novega študijskega programa UP
PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU, KI GA BO PREDLAGATELJ PREDLOŢIL V POSTOPEK
NOTRANJE AKREDITACIJE
1.

SPLOŠNI PODATKI O PREDLAGATELJU ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA:

ČLANICA UP:
Ime in priimek koordinatorja priprave
študijskega programa:

1.1

PREDVIDENO POVEZOVANJE Z DRUGIMI ČLANICAMI UNIVERZE NA PRIMORSKEM (UP)
IN VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI (DOMAČIMI IN TUJIMI) PRI OBLIKOVANJU IN IZVAJANJU
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Navedite, ali je že vzpostavljeno sodelovanje z drugimi članicami UP oziroma visokošolskimi zavodi
pri oblikovanju in izvajanju študijskega programa in v kakšni obliki.
DRUGI VISOKOŠOLSKI ZAVODI (izpolnite v primeru priprave skupnega št. programa)
Visokošolski zavodi, ki bodo sodelovali pri razvoju in izvedbi študijskega programa, so v drţavi, v kateri
delujejo, akreditirani oziroma ustrezno priznani.
da
ne
Ime visokošolskega zavoda:
Zastopnik (ime in priimek, funkcija):
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta, drţava:
Telefon / Faks:
Elektronski naslov:
Koordinator razvoja študijskega
programa:
Vloga pri razvoju in implementaciji
št. programa.
Stanje predlaganega št. programa
glede akreditacije

navedite vlogo visokošolskega zavoda pri razvoju in izvajanju št.
programa ter delež vsebin
predlagani št. program oz. njegov del je že akreditiran oziroma je
v postopku akreditacije (notranje, zunanje) v državi
visokošolskega zavoda
Tabela se po potrebi doda (v primeru več partnerjev).
2.

SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU:

Ime študijskega programa:
Splošni podatki o študijskem
programu:

kratka informacija o programu: vsebina, s katerimi študijskimi
programi se v sklopu visokošolskega zavoda ali širše povezuje
na horizontalnem nivoju in s katerimi vertikalno?

Predlagani strokovni oz. znanstveni
naslov diplomantov:
Vrsta študijskega programa (označite):

Stopnja študijskega programa
(označite):

visokošolski strokovni
univerzitetni
magistrski
enovit magistrski
doktorski
za izpopolnjevanje
prva
druga
tretja
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Trajanje programa (označite):
Študijski program je (označite):

1 leto
2 leti
3 leta
interdisciplinarni
dvopredmetni
skupni
drugo:

4 leta
5 let
6 let

da

ne

Smeri študijskega programa:
Moduli znotraj študijskega programa:
V študijskem programu je predvideno
praktično usposabljanje (označite):

Opredelitev področij študijskih programov po klasifikaciji KLASIUS:
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV (program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski
ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo)
oţja skupina vrst – raven:
podrobna skupina vrst – vrsta:
Utemeljitev:
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P (program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki
prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno
kodo. V primeru interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte):
široko področje
oţje področje
podrobno področje
nacionalno-specifično področje
Utemeljitev:
Opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED
utemeljitvi):
(14) izobraţevalne vede in izobraţevanje učiteljev
(21) umetnost
(22) humanistične vede
(31) druţbene vede
(32) novinarstvo in informiranje
(34) poslovne in upravne vede
(38) pravo
(42) vede o ţivi naravi
(44) vede o neţivi naravi
(46) matematika in statistika
(48) računalništvo
Utemeljitev:
Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati
(označite večinsko področje, ostala navedite v
utemeljitvi):

(označite večinsko področje, ostala navedite v
(52) tehniške vede
(54) proizvodne tehnologije
(58) arhitektura in gradbeništvo
(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
(64) veterinarstvo
(72) zdravstvo
(76) socialno delo
(81) osebne storitve
(84) transportne storitve
(85) varstvo okolja
(86) varnost
naravoslovno-matematične vede
tehniške vede
medicinske vede
biotehniške vede
druţboslovne vede
humanistične vede
druge vede

Utemeljitev:
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Umetniške discipline (naštejte):

Utemeljitev:

3.

KRATKA UTEMELJITEV UVEDBE ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Na kratko utemeljite uvedbo novega študijskega programa UP, navedite tudi, kako se študijski
program vključuje v sprejete razvojne usmeritve UP.

4.

VSEBINA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

Cilji programa in pričakovani učni izidi
Utemeljitev: navedite, kateri so cilji programa, kakšni so pričakovani učni izidi študentov in kako se
preverjajo?
Splošne kompetence diplomanta.
Utemeljitev: naštejte splošne kompetence diplomanta.
Predmetno-specifične kompetence diplomanta.
Utemeljitev: naštejte predmetno-specifične kompetence diplomanta.
Načrtovana kakovost učnih izidov in kompetenc za zagotavljanje:
zaposljivosti diplomantov,
moţnosti za nadaljevanje izobraţevanja.
Utemeljitev: navedite predvidene možnosti za zaposljivost diplomantov na področju izobraževanja in
možnosti za nadaljevanje izobraževanja.
Študijski program odraţa zaposlitvene potrebe:
- gospodarstva,
- negospodarstva.
Utemeljitev: navedite podatke (in njihove vire), s katerimi utemeljujete zaposlitvene potrebe po diplomantih
tega študijskega programa.

Seznam predvidenih nosilcev predmetov za predvidene študijske programe (v tabeli navedite predvidene
nosilce predmetov).
Zap. št. Ime in priimek

Naziv

Področje izvolitve

Datum zadnje
izvolitve

1.
2.
3.
4.

…
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5.

PODATKI O VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH IN ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, VKLJUČENIH V
MEDNARODNO PRIMERLJIVOST PROGRAMA

Študijski program je mednarodno primerljiv
da
ne
Utemeljitev: navedite, po kakšnem ključu ste izbrali študijske programe, s katerimi primerjate svoj študijski
program. V tabelo vpišite podatke o vsaj treh sorodnih tujih študijskih programih (vsaj dva morata biti iz
držav Evropske unije, ki so v državi, kjer se izvajajo ustrezno akreditirani oziroma priznani.
Zap. Vrsta št.
št. programa

Stopnja št.
programa

Ime št. programa

Visokošolski
zavod

Mesto, drţava

Povezava na spletno stran,
kjer so podatki o št. programu
dostopni

1.
2.
3.
…
Ime študijskega
programa

Ime predlaganega
št. programa

ime primerjanega
št. programa

ime primerjanega
št. programa

ime primerjanega
št. programa

Formalna sestava
programa
Trajanje študija
Vsebinska
sestava programa
Deleţ izbirnih
vsebin
Učni izidi oz.
kompetence
diplomantov

Obvezne priloge:
soglasje k najavi novega študijskega programa Senata članice UP.

Datum:
………………………………..
dekan/dekanja članice UP
………………………………….
(podpis)
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Priloga 3: Najava nove članice UP
PODATKI O NOVI ČLANICI UP, KI JIH BO PREDLAGATELJ PREDLOŢIL V POSTOPEK
NOTRANJE AKREDITACIJE

OPIS NOVEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA UP

1.

1.1 OSNOVNI PODATKI
Predlog imena novega visokošolskega
zavoda, okrajšava:
Ime predlagatelja (institucija):
Opis predlagatelja (institucija):
Ime in priimek koordinatorja razvoja
nove članice UP:
Predlagani člani projektne skupine za
pripravo elaborata (vloge) za
ustanovitev nove članice:

kratka informacija o predlagatelju

1.2 PREDVIDENI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Navedite študijske programe, ki so predvideni za izvedbo na novem visokošolskem zavodu UP.
Zap.
št.
1.

Ime študijskega
programa

Vrsta študijskega
programa

Stopnja študijskega
programa

Program je ţe
Če da, navedite ime
akreditiran da/ ne visokošolskega zavoda

2.
3.
…

Za študijske programe, ki še niso akreditirani, je potrebno izpolniti obrazec Najava novega študijskega
programa UP.
Za študijske programe, ki so že akreditirani na drugi članici UP oziroma drugem visokošolskem
zavodu, je potrebno izpolniti opredelitev področij po klasifikaciji KLASIUS, ISCED in Frascati v
nadaljevanju. Najavi nove članice je potrebno priložiti dogovor oziroma sporazum o prenosu
študijskega programa na novi visokošolski zavod UP.
Opredelitev področij študijskih programov po klasifikaciji KLASIUS:
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-SRV (program razvrstite po drugi in četrti klasifikacijski
ravni oziroma vpišite 2-mestno in 5-mestno kodo)
oţja skupina vrst – raven:
podrobna skupina vrst – vrsta:
Utemeljitev:
Opredelitev študijskega programa po KLASIUS-P (program razvrstite v eno področje, in sicer tisto, ki
prevladuje v njem. Razvrstite ga po vseh štirih klasifikacijskih ravneh oziroma vpišite 1-, 2-, 3- in 4-mestno
kodo. V primeru interdisciplinarnega programa tabelo po potrebi kopirajte):
široko področje
oţje področje
podrobno področje
nacionalno-specifično področje
Utemeljitev:
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Opredelitev študijskih področij po klasifikaciji ISCED (označite večinsko področje, ostala navedite v
utemeljitvi):
(14) izobraţevalne vede in izobraţevanje učiteljev
(21) umetnost
(22) humanistične vede
(31) druţbene vede
(32) novinarstvo in informiranje
(34) poslovne in upravne vede
(38) pravo
(42) vede o ţivi naravi
(44) vede o neţivi naravi
(46) matematika in statistika
(48) računalništvo

(52) tehniške vede
(54) proizvodne tehnologije
(58) arhitektura in gradbeništvo
(62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
(64) veterinarstvo
(72) zdravstvo
(76) socialno delo
(81) osebne storitve
(84) transportne storitve
(85) varstvo okolja
(86) varnost

Utemeljitev:
Znanstvene discipline po klasifikaciji Frascati
(označite večinsko področje, ostala navedite v
utemeljitvi):

naravoslovno-matematične vede
tehniške vede
medicinske vede
biotehniške vede
druţboslovne vede
humanistične vede
druge vede

Utemeljitev:
Umetniške discipline (naštejte):
Utemeljitev:
Tabela se po potrebi doda.

1.3
VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA UP V
USTANAVLJANJU
Predstavite vizijo, poslanstvo in strateške cilje visokošolskega zavoda za 5-letno obdobje. Na kratko
utemeljite potrebe po ustanovitvi nove članice UP; pri tem je potrebno jasno zapisati kako bo nova
članica UP prispevala k doseganju strateških ciljev UP in navesti, kateri so ti cilji.

1.4 VPETOST V OKOLJE
Vloga zavoda in predvideni učinki v
oţjem in širšem okolju:

Navedite, kako bo visokošolski zavod vplival na okolje in
pojasnite povezanost visokošolskega zavoda z okoljem (v obliki
aplikativnih raziskav, prispevek h gospodarskemu,
družbenemu in kulturnemu razvoju idr.)
Izobraţevalna dejavnost odraţa zaposlitvene potrebe gospodarstva:
da
ne
Utemeljitev: navedite podatke in analize, ki odražajo zaposlitvene potrebe po diplomantih za posamezne
predvidene študijske programe.
Izobraţevalna dejavnost odraţa zaposlitvene potrebe negospodarstva:
da
ne
Utemeljitev: navedite podatke in analize, ki odražajo zaposlitvene potrebe po diplomantih za posamezne
predvidene študijske programe.
Izobraţevalna dejavnost se povezuje z raziskovanjem:
da
ne
Utemeljitev: kratko obrazložite
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2. ANALIZA POTREB PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH, KI JIH VISOKOŠOLSKI ZAVOD
NAMERAVA RAZVIJATI V PRIHODNJE IN ANALIZA PONUDBE SORODNIH ŠTUDIJSKIH
PROGRAMOV V SLOVENIJI
Podajte analizo potreb po novih študijskih programih predlaganega visokošolskega zavoda ter analizo
ponudbe sorodnih študijskih programov v Sloveniji.

3. OCENA MOŢNOSTI ZA INTERNACIONALIZACIJO VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN ZA
POVEZOVANJE Z DRUGIMI ČLANICAMI UP
Ocenite možnost vzpostavitve sodelovanja z drugimi članicami UP oziroma visokošolskimi zavodi.
Navedite možnosti mednarodnega sodelovanja novega visokošolskega zavoda.

4. PREDSTAVITEV PREDVIDENIH ČLANOV SENATA NOVE ČLANICE UP
Za oblikovanje senata visokošolskega zavoda je zagotovljeno ustrezno število visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev (v tabeli navedite predvidene člane senata nove članice).
da
ne
Zap. št. Ime in priimek

Naziv

Področje izvolitve

Datum zadnje
izvolitve

1.
2.
3.
4.

…
Za vsakega predvidenega člana je potrebno priloţiti ţivljenjepis in seznam raziskovalne bibliografije.
V senatu visokošolskega zavoda bodo enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene
discipline in umetniška področja visokošolskega zavoda.
da
ne
Utemeljitev: koliko visokošolskih učiteljev oz. znanstvenih delavcev je zagotovljenih po posameznih
področjih visokošolskega zavoda.

5.

PREDSTAVITEV PARTNERJEV, KI SE BODO VKLJUČEVALI V RAZVOJ IN DELO NOVE
ČLANICE UP

5.1 SODELUJOČI VISOKOŠOLSKI ZAVODI
Ime visokošolskega zavoda:
Visokošolski zavodi je v drţavi v kateri delujejo akreditirani oziroma ustrezno priznan
da

ne

Zastopnik (ime in priimek, funkcija):
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta, drţava:
Telefon / Faks:
Elektronski naslov:
Koordinator razvoja:
Vloga partnerja

navedite vlogo visokošolskega zavoda pri razvoju in nadaljnjem
delu članice UP, navedite vsebine sodelovanja
Tabela se po potrebi doda (v primeru več partnerjev).
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5.2 SODELUJOČI RAZISKOVALNI INŠTITUTI IN OSTALI PARTNERJI
PODJETJA, STROKOVNA ZDRUŢENJA, LOKALNE SKUPNOSTI, IDR.)

(ORGANIZACIJE,

Ime partrnerja:
Zastopnik (ime in priimek, funkcija):
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta, drţava:
Telefon / Faks:
Elektronski naslov:
Koordinator razvoja:
Vloga partnerja

navedite vlogo partnerja pri razvoju in nadaljnjem delu članice
UP, navedite vsebine sodelovanja
Tabela se po potrebi doda (v primeru več partnerjev).

6. TERMINSKI
PLAN
AKTIVNOSTI
ZA
PRIPRAVO
AKREDITACIJE
VISKOŠOLSKEGA ZAVODA IN ZAČETEK IZVAJANJA IZOBRAŢEVANJA
Obdobje
(predvideni termin)

Predvidene aktivnosti (kratek opis)

NOVEGA

Nosilec izvedbe
aktivnosti

Obvezne priloge:
- Finančni načrt za obdobje sedmih let z navedenimi viri financiranja (glej prilogo 1: Finančni načrt)
- Ţivljenjepis in seznam raziskovalne bibliografije za vsakega predlaganega člana senata novega
visokošolskega zavoda.

Datum:
………………………………..
odgovorna oseba
………………………………….
(podpis)

Priloga 1
Finančni načrt
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SIMULACIJA 60/40/25 ali 30/20/15*
SIMULACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSAMEZNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Članica:
Študijski program:
Stopnja študija
Dislocirana enota oz. kraj izvajanja študijskega programa:
Način študija: (redni, izredni):
Potrebno število FTE (pedagoški) za izvedbo št.programa:
V EUR Prihodki
MVZT-sred. za študijsko dejavnost
šolnina (pri izrednem študiju)
donacije, subvencije
prispevki lokalnih skupnosti
drugo
PEDAGOŠKI KADER
delo redno zaposlenih Bruto Bruto
prevoz redno zaposlenih
prehrana redno zaposlenih
potni nalogi
KAD premije
nočnina redno zaposlenih
podjemne pogodbe
avtorske pogodbe
prevoz po AH + PP
prehrana po AH + PP
nočnina za AH + PP
SKUPAJ:
NEPEDAGOŠKI KADER
delo redno zaposlenih Bruto Bruto
prevoz redno zaposlenih
prehrana redno zaposlenih
potni nalogi
podjemne pogodbe
avtorske pogodbe
prevoz po AH + PP
prehrana po AH + PP
SKUPAJ:
DRUGI ODHODKI
najemnina
materialni stroški
ostali stroški
SKUPAJ:
VSE SKUPAJ:

Odhodki

Legenda:
Redna zaposlitev = zaposlen na UP, ne nujno na matični članici
60/40/25 oziroma 30/20/15 = simulacija, izdelana na podlagi vpisa generacije študentov (v 1. letnik 60
oz. 30 študentov, v 2. letnik 40 oz. 20 študentov in v 3. letnik 25 oz. 15 študentov)
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