AKCIJSKI NAČRT ZA SRS UP 2021 – 2027
Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020

AKCIJSKI NAČRT ZA SREDNJEROČNO RAZVOJNO STRATEGIJO UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2021-2027
Znanstveno-raziskovalna odličnost
CILJ 1 Okrepitev odličnosti globalno že uveljavljenih raziskovalnih skupin, podpora obetavnim, nadpovprečnim raziskovalcem ter pospešitev mednarodnega raziskovalnega
povezovanja z namenom doseganja vrhunskih rezultatov
UP bo sedanjo usmeritev v razvoj nišnih področij raziskovanja, nadgradila z vključevanjem v nova strateška razvojno-inovacijska partnerstva in mednarodne konzorcije z
uveljavljenimi raziskovalnimi organizacijami, kar bo pripomoglo pri nadaljnjem dvigovanju raziskovalne uspešnosti, mednarodne prepoznavnosti in uveljavljenosti UP v
mednarodnem okolju.
1.1 Vsaj en uveljavljen raziskovalni inštitut iz tujine bo postal pridružena članica UP
Oznaka
1.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Poglobitev obstoječih in
ustvarjanje novih povezav s
priznanimi raziskovalnimi
inštituti iz tujine

Koordinator
Vodstvo UP
SRRUD
SID

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
Erasmus
Obzorje Evropa
ARRS

Sredstva
20.000 EUR

Oznaka
1.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število pridruženih članic UP, ki so
uveljavljeni raziskovalni inštituti iz tujine
(pogodbe o pridruženem članstvu)

Ciljna vrednost v 2027
1

1.1.1.2

Število in tip skupnih aktivnosti s
pridruženimi članicami UP, ki so
uveljavljeni raziskovalni inštituti iz tujine
(letna poročila članic UP)

1 znanstvena delavnica
/ leto / pridruženo
članico
1 raziskovalni projekti
v soizvajanju / leto /
pridruženo članico
3 skupne znanstvene
objave / leto /
pridruženo članico
3 sodelovanja v
študijskem procesu UP
/ leto / pridruženo
članico
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1.2 V razvojnem obdobju te strategije bo UP pridobila en ERC projekt
Oznaka
1.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Spodbujanje prijav na ERC razpise,
tako UP sodelavcev kot
raziskovalcev iz drugih institucij po
svetu
Prijave na ERC razpise (vsaj 3 na
leto)
Spodbujanje obiskov nosilcev ERC
projektov (vsaj 2 na leto)
Srečanja s slovenskimi ERC nosilci
Vzpostavitev interne sheme
financiranja neodobrenih projektov
na ERC razpisih, ki dosežejo dobro
oceno

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
ARRS štipendije
za obisk pri
nosilcih
projektov ERC
Bilateralni
projekti
Lastni viri UP

Sredstva
120.000
EUR

Oznaka
1.2.1.1

Sredstva
4.000 EUR /
leto

Oznaka
1.3.1.1

1.2.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število pridobljenih ERC projektov
(Centralna evidenca projektov UNIS)
Število internih prilagojenih ERC projektov
za dobro ocenjene, vendar neuspešne ERC
prijave (Centralna evidenca projektov
UNIS)

Ciljna vrednost v 2027
1

Kazalnik in vir podatkov
Število dobljenih MSCA štipendij
(Centralna evidenca projektov UNIS)

Ciljna vrednost v 2027
3

2 / leto

1.3 UP bo pridobila vsaj tri štipendiste programa Marie Skłodowska-Curie
Oznaka
1.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Aktivnosti za dvig prepoznavnosti
potencialnih mentorjev in načrtno
kadrovanje kvalitetnih kandidatov
za MSCA štipendiste
Spodbujanje prijav na MSCA razpise
Priprava predstavitev potencialnih
mentorjev
Oblikovanje programa za izboljšanje
splošnih kompetenc ter
raziskovalnih veščin raziskovalcev in
izvedba usposabljanj po programu

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
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1.4 UP bo vzpostavila podlage za uresničevanje pravic do sobotnega leta za zaposlene
Oznaka
1.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev podlag za izvedbo
sobotnega leta - priprava pravnih
podlag in navodil za izvedbo
sobotnega leta

Koordinator
Kadrovskopravna
služba

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
Erasmus
Obzorje Evropa
stukturni skladi
ARRS

Sredstva
Odvisno od
plačnega
razreda
zaposlenega
in stroškov
izvedbe,
max. 45.000
EUR /
sobotno
leto

Oznaka
1.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število raziskovalcev na sobotnem letu
(kadrovska evidenca)

Ciljna vrednost v 2027
5 % visokošolskih
učiteljev (docent,
izredni profesor, redni
profesor) v rednem
delovnem razmerju na
UP / leto

1.5 Okrepljena bo promocija raziskovalnih dosežkov UP in vzpostavljena znanstveno-raziskovalna znamka UP
Oznaka
1.5.1

Ukrepi in aktivnosti
Graditev znamke znanstvene
odličnosti UP in promocija v
tujini
Oblikovanje znamke znanstvene
odličnosti UP
Promocija v tujini preko
dogodkov velikega dosega,
strateških raziskovalnih
projektov, sodelovanj z
vodilnimi znanstveniki v
svetovnem merilu
Spodbuda h kreiranju ORCID
profilov vseh raziskovalcev
Glej tudi aktivnosti v okviru
ciljev internacionalizacije

Koordinator
Služba za
komuniciranje
SRRUD

Instrumenti/viri
ARRS sofinanciranje
promocije slovenske
znanosti v tujini
ARRS dvostranska
znanstvenoraziskovalna
sodelovanja
Obzorje Evropa in drugi
EU razpisi

Sredstva
500.000 EUR
/ leto

Oznaka
1.5.1.1
1.5.1.2

1.5.1.3

Kazalnik in vir podatkov
Število sodelovanj na
mednarodnih dogodkih (poročilo
raziskovalca)
Število aktivnih projektov v
sodelovanju z vodilnimi tujimi
institucijami (raziskovalni
inštituti, uveljavljana velika in
srednje velika podjetja (SME),
univerze, ki se na Šanghajski
lestvici uvrščajo med prvih 500 in
podobno)
(Centralna evidenca projektov
UNIS)
Število znanstvenih objav, pri
katerih je vsaj eden od soavtorjev
podpisan z univerzo, ki se na
Šanghajski lestvici uvršča med
prvih 500 (WoS, Scopus, Sicris)

Ciljna vrednost v 2027
1 / leto / raziskovalca
3 / leto

10 / leto
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka
1.5.1.4

Kazalnik in vir podatkov
Število izvedenih znanstvenih
konferenc z več kot 30 %
mednarodno udeležbo

Ciljna vrednost v 2027
10 / leto

1.6 Potekalo bo ciljno kadrovanje najboljših domačih in tujih visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, podoktorskih ter doktorskih študentov
Oznaka
1.6.1

1.6.2

Ukrepi in aktivnosti
Nadgraditev postopkov kadrovanja.
Spremljanje z digitalno
centraliziranim pregledom, ki se ga
načrtuje v okviru aktivnosti za
dosego cilja 14.3.
Glej tudi aktivnosti za dosego cilja
15.1.
Vzpostavitev interne sheme
financiranja podoktorskih pozicij in
doktorskih študentov

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
1.6.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Povprečno število SCI in Scopus objav na
leto novozaposlenih v plačnih skupinah D
in H od 2021 naprej (kadrovska evidenca,
Sicris)

Ciljna vrednost v 2027
2

SRRUD

Lastni viri UP

20.000 EUR
/ interno
pozicijo

1.6.2.1

Število internih podoktorskih in
doktorskih projektov
(Centralna evidenca projektov UNIS)

2 / leto

CILJ 2 Razvoj inovativnih interdisciplinarnih raziskovalnih področij ter preboj v odličnost še z najmanj enim raziskovalnim področjem
UP bo spodbujala in podpirala nastanek in razvoj inovativnih raziskovalnih področij »od spodaj navzgor«. Pri razvoju novih področij bo izhajala iz potreb okolja, okrepila znanstvenoraziskovalna sodelovanja z najboljšimi univerzami, pri tem pa sledila evropskim in mednarodnim smernicam. Dodaten pospešek razvoju bo predstavljal prenos znanj in izkušenj med
že uveljavljenimi ter nastajajočimi raziskovalnimi skupinami.
2.1 Ob izteku obdobja te strategije bo vsaj še eno dodatno raziskovalno področje UP uvrščeno na Šanghajsko lestvico
Oznaka
2.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Krepitev prespektivnih
raziskovalnih skupin
Vzpostavitev mehanizmov
sistematične podpore in ad hoc
spodbude raziskovalnim skupinam
Oblikovanje raziskovalnih skupin
glede na področja na Šanghajski

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
10.000 EUR
/ leto

Oznaka
2.1.1.1
2.1.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število raziskovalnih področij uvrščenih na
Šanghajsko lestvico
Število UP raziskovalnih področij, ki v
povprečju presegajo 3 znanstvene SCI,
SSCI oz. A&HCI objave na raziskovalca na
leto (Sicris, WoS)

Ciljna vrednost v 2027
2
3
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
lestvici
Spodbujanje zaposlovanja
raziskovalcev na izbranih področjih
na Šanghajski lestvici

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Povečanje znanstveno-raziskovalne aktivnosti pri vseh raziskovalcih
CILJ 3 Spodbujanje znanstvene produkcije, raziskovalne mobilnosti in raziskovalne projektne dejavnosti v različnih oblikah, glede na posebnosti posamezne raziskovalne vede
in v skladu z načeli odprte znanosti
UP bo spodbujala kvaliteto in kvantiteto znanstveno-raziskovalnega dela na vseh raziskovalnih področjih, ki so v tem pogledu šibkejša in brez programskega financiranja. Preko
internih shem financiranja, komplementarnih obstoječim nacionalnim, bo UP aktivno spodbujala raziskovalce k znanstveni produkciji, raziskovalni mobilnosti ter prijavam na razpise
za raziskovalne projekte.
3.1 Ob izteku obdobja te strategije bodo vse raziskovalne skupine na UP, ki še nimajo matičnega programskega financiranja, izpolnjevale pogoje za njegovo pridobitev
Oznaka
3.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Financiranje aktivnosti za
pridobitev pogojev za matično
programsko financiranje
Kreiranje internih programskih
skupin
Vzpostavitev interne sheme
financiranja internih programskih
skupin

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
50.000 EUR
/ leto

Oznaka
3.1.1.1

3.1.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število internih programskih skupin s
pogoji za pridobitev matičnega
programskega financiranja, po
metodologiji ARRS (evidence SICRIS)
Število raziskovalcev s pogoji za nosilstvo
raziskovalnega programa ARRS v
posamezni raziskovalni skupini (evidence
SICRIS)

Ciljna vrednost v 2027
10

4 raziskovalci / interni
raziskovalni program

3.2 Vsak raziskovalec bo letno (so)avtor vsaj enega članka v reviji, indeksirani v bazi WoS ali SCOPUS; povprečno pa bo UP letno dosegla 1,5 WoS ali SCOPUS objave na
raziskovalca
d
3.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Spodbujanje znanstvenoraziskovalne produktivnosti
Sprememba meril za izvolitve v
nazive za spodbujanje k objavam v
znanstvenih revijah, indeksiranih v

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
20.000 EUR
/ leto

Oznaka
3.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število objav v revijah indeksiranih v
bazah WoS in SCOPUS posameznega
visokošolskega učitelja z nazivom docent,
izredni profesor ali redni profesor oziroma
raziskovalca z nazivov znanstveni

Ciljna vrednost v 2027
Posamezni
visokošolski učitelj z
nazivom docent,
izredni profesor ali
redni profesor
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d

Ukrepi in aktivnosti
bazi WoS in SCOPUS
Sprememba Pravilnika o pripravi in
zagovoru doktorske disertacije
Upoštevanje obsega znanstvenih
objav v ocenjevanju redne delovne
uspešnosti in v okviru letnih
ocenjevanj javnih uslužbencev
Vzpostavitev interne sheme
financiranja znanstvenih objav v
odprtem dostopu

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov
sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali
znanstveni svetnik

3.2.1.2

Število objav v revijah indeksiranih v
bazah WoS in SCOPUS posameznega
raziskovalca z znanstvenim nazivom
asistent, asistent z magisterijem ali
asistent z doktoratom oziroma
raziskovalca s strokovno-raziskovalnim
nazivom

3.2.1.3

Povprečno število objav v revijah
indeksiranih v bazah WoS in SCOPUS na
posameznega raziskovalca (poročilo
raziskovalca, baza WoS in SCOPUS)

Oznaka
3.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število izdanih znanstvenih monografij
(evidence Založbe UP)

Ciljna vrednost v 2027
oziroma raziskovalec z
nazivov znanstveni
sodelavec, višji
znanstveni sodelavec
ali znanstveni svetnik
izkazuje vsaj 1
znanstveno objavo v
revijah indeksiranih v
bazah WoS ali
SCOPUS.
Posamezni
raziskovalec z
znanstvenim nazivom
asistent, asistent z
magisterijem ali
asistent z doktoratom
oziroma raziskovalec
s strokovnoraziskovalnim nazivom
bo tekom izvajanja te
strategije (so)avtor
vsaj treh objav v
revijah indeksiranih v
bazah WoS ali
SCOPUS.
1.5 / leto

3.3 UP bo povečala število izdanih znanstvenih monografij za četrtino
Oznaka
3.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev interne sheme
financiranja izdaje znanstvenih

Koordinator
Založba UP

Instrumenti/viri
ARRS
sofinanciranje

Sredstva
25.000 EUR
/ leto

Ciljna vrednost v 2027
24 / leto
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
monografij v elektronski obliki pri
Založbi UP ali pri priznanih tujih
založbah

Koordinator

Instrumenti/viri
znanstvenih
monografij
Drugi viri (EU in
nacionalni
projekti)
Lastni viri UP

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

3.4 Vsak raziskovalec bo v obdobju trajanja te strategije opravil vsaj dve odhodni raziskovalni mobilnosti v trajanju najmanj meseca dni
Oznaka
3.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Spodbujanje k odhodni raziskovalni
mobilnosti
Sprememba meril za izvolitve v
nazive znanstvenih delavcev ustrezna implementacija v
kvantitativne kazalnike

Koordinator
SI

Instrumenti/viri
Projekti
mobilnosti
(Erasmus,
Mobilni UP,
bilateralni
projekti in
drugo)

Sredstva
3 mio EUR

Oznaka
3.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število odhodnih raziskovalnih mobilnosti
v trajanju več kot mesec dni (evidenca
mobilnosti)

Ciljna vrednost v 2027
Dvakratnik števila
zaposlenih v plačni
skupini H oz. D na dan
31. 12. 2027

3.5 Vsak raziskovalec bo pripravil ali sodeloval pri pripravi vsaj enega raziskovalnega projektnega predloga letno
Oznaka
3.5.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja podpore za prijavljanje
projektov
Izvedba delavnic za pripravo in
pisanje projektnih predlogov
Nadgradnja podpore v
specializirano strokovno pomoč in
svetovanje prijaviteljem
Vzpostavitev evidence tutorjev uspešnih prijaviteljev po programih
in tipih projektov ("tutor
raziskovalec")
Oblikovanje priporočil za nove
prijavitelje
Priprava kategorizacije projektnih
prijav

Koordinator
Projektna
pisarna

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
1.000 EUR /
leto

Oznaka
3.5.1.1

3.5.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Delež raziskovalcev (plačna skupina H in
D), ki v koledarskem letu sodeluje vsaj pri
eni projektni prijavi (letno poročilo
raziskovalca)
Število prijavljenih raziskovalnih projektov
(Centralna evidenca projektov UNIS)

Ciljna vrednost v 2027
100 %

150
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
Spremljanje števila projektnih
predlogov, pri katerih sodeluje
posamezni raziskovalec (letna
poročila raziskovalcev)
Spodbujanje k aktivnosti prijavo
projektov z vključitvijo elementov
participativne znanosti

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Oznaka
3.6.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število znanstvenih revij v bazi WoS ali
SCOPUS (baza WoS in SCOPUS)

Ciljna vrednost v 2027
5

3.6 Do konca te strategije bo še ena znanstvena revija UP uvrščena v bazo WoS oziroma SCOPUS
Oznaka
3.6.1

Ukrepi in aktivnosti
Povečanje mednarodne
prepoznavnosti revij
Promocijske aktivnosti za
povečanje mednarodne strukture
avtorjev prispevkov
Promocijske aktivnosti za
povečanje deleža avtorjev
prispevkov z vrst uveljavljenih
raziskovalcev
Promocijske aktivnosti za
povečanje citiranosti objavljenih
prispevkov
Kreiranje uredniških odborov z vrst
mednarodno uveljavljenih
znanstvenikov

Koordinator
Založba UP

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva
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CILJ 4 Zagotavljanje kadrovskih, finančnih in infrastrukturnih pogojev za izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti
UP bo nadaljevala z aktivnostmi za povečanje stabilnega financiranja, ki je še pod nacionalnim povprečjem. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju tako ustreznih pogojev
kot podpore raziskovalcem na začetku kariere ter povezovanju z vrhunskimi raziskovalci iz tujine.
4.1 UP bo pridobila znak za odličnost človeških virov v raziskovanju
Oznaka
4.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Izvedba postopkov za pridobitev
znaka za odličnost človeških virov v
raziskovanju
Pripravljalne aktivnosti
Priprava analize stanja
Priprava akcijskega načrta
Priprava kadrovske strategije za
raziskovalce

Koordinator
SRRUD
Kadrovskopravna
služba

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
6.500 EUR

Oznaka
4.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Pridobitev znaka za odličnost človeških
virov v raziskovanju

Ciljna vrednost v 2027
1

Sredstva
2.000 EUR

Oznaka
4.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število objav (statistika spletnega mesta)

Ciljna vrednost v 2027
50 / leto

Oznaka
4.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število izvedenih nadgradenj oziroma
posodobitev

Ciljna vrednost v 2027
10 glede na stanje v
letu 2020

4.2 Nadgrajena bo enotna informacijska točka za raziskovalce UP
Oznaka
4.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja in spremljanje
učinkovitosti intranetnega portala
za raziskovalce
Določitev vsebin portala
Promocija portala
Presoja učinkovitosti portala

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

4.3 Razvite bodo lastne IKT rešitve za podporo znanstveno-raziskovalni dejavnosti UP
Oznaka
4.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja UNIS za projektno
dejavnost
Nadgradnja za podporo
administrativnemu in finančnemu
izvajanju posameznih projektov
Nadgradnja za dostop do
agregiranih podatkov za potrebe

Koordinator
Projektna
pisarna

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
50.000 EUR
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Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
načrtovanja in spremljanja
projektne dejavnosti
Analiza smiselnosti izvedb
nadgradenj oz. posodobitev z vidika
časovnega oz. finančnega prihranka

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
4.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število sporazumov o vključitvi v
konzorcije za uporabo raziskovalne
infrastrukture (evidenca sporazumov)
Število pridobljenih projektov za
vzpostavitev oziroma posodobitev
raziskovalne infrastrukture (Centralna
evidenca projektov UNIS)

Ciljna vrednost v 2027
10

4.4 Zagotovljeni bosta dodatna sodobna infrastrukturna in raziskovalna oprema
Oznaka
4.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Vključevanje v (mednarodne)
konzorcije za raziskovalno
infrastrukturo
Analize potreb po raziskovalni
infrastrukturi za posamezno
raziskovalno področje
Vključitev v projekte povezovanja
raziskovalne infrastrukture
Izgradnja in nadgradnja lastne
raziskovalne infrastrukture

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri

4.4.1.2

1 / leto
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Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Pedagoška odličnost
CILJ 5 Kakovost in učinkovitost izobraževanja
UP bo okrepila kakovost in učinkovitost izobraževanja tako s pedagoško odličnostjo v povezavi z najnovejšimi raziskovalnimi izsledki kot z motiviranjem študentov, pa tudi s
povečanim sodelovanjem med posameznimi deležniki (zaposlenimi, študenti, diplomanti in zunanjimi partnerji).
5.1 Uveljavljeno bo (samo)vrednotenje tako učnega procesa kot njegovih rezultatov
Oznaka
5.1.1

5.1.2

Ukrepi in aktivnosti
Delavnice na temo (samo)
vrednotenja
Priprave na izvedbo in izvedba
delavnic
Spodbujanje k udeležbi na
delavnicah
Samoevalvacijski vprašalnik
Priprava samoevalvacijskih
vprašalnikov
Letna analiza vprašalnikov in
posodobitve

Koordinator
SK

Instrumenti/viri

SK

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
5.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število izvedenih delavnic (interne
evidence članic)

Ciljna vrednost v 2027
2 / leto

Niso
potrebna
dodatna
sredstva

5.1.2.1

Število visokošolskih učiteljev in
sodelavcev, ki izpolnijo samoevalvacijski
vprašalnik (izpolnjeni vprašalniki)

Vsi zaposleni v plačni
skupini D

Sredstva
100.000
EUR / leto

Oznaka
5.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Ne-amortizirana vrednost IKT opreme
(kartice osnovnih sredstev)

Ciljna vrednost v 2027
30 % nabavne
vrednosti IKT opreme

5.2 Nadgradnja e-izobraževanja kot dopolnitev klasičnega izobraževanja
Oznaka
5.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja IKT zmogljivosti
Spremljanje načina uporabe eučilnic
Spremljanje uporabe različnih
videokonferenčnih sistemov
Spremljanje razvoja informacijskih
rešitev za e-izobraževanje
Izvajanje izobraževalnih delavnic za
visokošolske učitelje in sodelavce za
uporabo e-učilnic, različne
programske opreme in podobno
Izvajanje izobraževalnih delavnic za

Koordinator
SID

Instrumenti/viri
Sredstva
pridobljena na
razpisih
Lastna sredstva
UP
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AKCIJSKI NAČRT ZA SRS UP 2021 – 2027
Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

5.2.2

Ukrepi in aktivnosti
študente
Posodabljanje IKT opreme
Nabava nove IKT opreme
Izvajanje predmetov na daljavo ob
sočasni klasični izvedbi
Analiza učnih vsebin, ki se jih na
drugih visokošolskih institucijah v
Sloveniji ne ponuja
Določitev predmetov (na vseh treh
stopnjah), ki se ob klasični izvedbi
izvajajo tudi na daljavo z namenom,
da se omogoči izbor predmetov
tudi za študente drugih
visokošolskih zavodov v Sloveniji
oziroma študente iz univerz v tujini
(zunanja izbirnost)
Priprava predstavitvenih brošur
predmetov, ki se bodo izvajali na
daljavo (za namen promocije med
študenti drugih fakultet oziroma
visokošolskih zavodov)

Koordinator

Instrumenti/viri

SID

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Niso
potrebna
dodatna
sredstva

5.2.2.1

Število predmetov, ki se jih ob klasični
izvedbi izvaja tudi na daljavo (interne
evidence članic)
Število študentov drugih visokošolskih
zavodov, ki v okviru zunanje izbirnosti
izberejo predmet na UP, ki se izvaja na
daljavo (interne evidence članic)

10 / članico / leto

5.2.2.2

10 / predmet

5.3 Opravljene bodo pilotne izvedbe nekaterih (delov) študijskih programov z inovativnimi metodami poučevanja
Oznaka
5.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Pilotne izvedbe posameznih
predmetov in razvijanje kakovostne
visokošolske didaktitke
Implementacija inovativnih metod
poučevanja
Nabava (programske) opreme
potrebne za vpeljavo inovativnih
metod poučevanja
Določitev predmetov, ki se pilotno
izvedejo z uporabo inovativnih
metod poučevanja ter primerjava

Koordinator
SID

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
5.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število pilotnih izvedb (interne evidence
članic)

Ciljna vrednost v 2027
10 v obdobju 20212027
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AKCIJSKI NAČRT ZA SRS UP 2021 – 2027
Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
doseženih znanj in kompetenc s
klasično izvedbo predmeta

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Sredstva
30.000 EUR
/ leto

Oznaka
5.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število novih visokošolskih učbenikov
(evidence Založbe UP)

Ciljna vrednost v 2027
10 v obdobju 20212027 / članico

Sredstva
50.000 EUR

Oznaka
5.5.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število izvedenih nadgradenj oziroma
posodobitev

Ciljna vrednost v 2027
10 glede na stanje v
letu 2020

5.4 Spodbujano bo nastajanje novih kvalitetnih visokošolskih učbenikov
Oznaka
5.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Priprava prosto dostopnih
visokošolskih učbenikov
Pregled obvezne literature
predmetov na študijskih programih
UP in določitev potreb po pripravi
učbenikov v slovenskem in
angleškem jeziku
Aktivnosti za spodbujanje priprave
univerzitetnih učbenikov
Spremembe habilitacijskih meril
Zagotavljanje ustreznih
recenzentskih postopkov
Promocija izdanih univerzitetnih
učbenikov na drugih visokošolskih
zavodih v Sloveniji in tujini

Koordinator
Založba UP

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

5.5 Razvite bodo lastne IKT rešitve za podporo pedagoški dejavnosti UP
Oznaka
5.5.1

Ukrepi in aktivnosti
Posodobitev in nadgradnja
študentskega informacijskega
sistema
Nadgradnja UNIS za pedagoško
dejavnost za dostop do agregiranih
podatkov za potrebe načrtovanja in
spremljanja pedagoške dejavnosti
(izvedbeni predmetnik, poročilo
pedagogov, implementacija urnikov
v mesečna poročila, ipd.)
Neposredno povezovanje različnih

Koordinator
SID

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
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AKCIJSKI NAČRT ZA SRS UP 2021 – 2027
Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
informacijskih sistemov (kot npr.
UNIS in študentski informacijski
sistem in eVŠ)
Analiza smiselnosti izvedb
nadgradenj oziroma posodobitev z
vidika časovnega oziroma
finančnega prihranka

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Inovativni študijski programi
CILJ 6 Družbeno in gospodarsko aktualiziran razvoj študijskih programov, utemeljen na najnovejših znanstvenih in umetniških spoznanjih
UP bo zagotovila ponudbo študijskih programov, ki bodo privlačni za študente, obenem pa odgovarjali na izzive družbe in potrebe trga dela.
6.1 Povečana bo ponudba interdisciplinarnih študijskih programov, prednostno na 2. in 3. stopnji študija
Oznaka
6.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Priprava interdisciplinarnih
študijskih programov
Letno anketiranje delodajalcev z
istih področjih dela o potrebnih
kompetencah diplomantov
Analiza potreb trga dela po
diplomantih s kompetencami,
pridobljenimi na različnih študijskih
programih
Razvoj interdisciplinarnih študijskih
programov v skladu s potrebami
Družbe 2050 (tesno
interdisciplinarno povezovanje
družboslovja, humanistike in
umetnosti z naravoslovnotehničnimi vsebinami)
Priprava akreditacijskih vlog
študijskih programov
Kadrovske okrepitve na izbranih

Koordinator
SID

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva
(finančni
učinek
upoštevan
pri ukrepih s
področja
raziskovanja)

Oznaka
6.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število akreditiranih novih
interdisciplinarnih študijskih programov
(NAKVIS evidenca akreditiranih študijskih
programov)

Ciljna vrednost v 2027
5
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AKCIJSKI NAČRT ZA SRS UP 2021 – 2027
Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
interdisciplinarnih področjih za
kakovostno izvedbo študijskih
programov

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

6.2 Okrepljena bo obstoječa študijska ponudba s posebnim poudarkom na humanističnih, naravoslovno-tehničnih in drugih študijskih programih z nepopolno zasedenostjo, a z
velikim potencialom
Oznaka
6.2.1

6.2.2

Ukrepi in aktivnosti
Okrepitev študijske ponudbe na
humanističnih študijskih programih
Posodabljanje študijskih programov
s področja humanistike z vpeljavo
interdisciplinarnih učnih vsebin v
skladu s potrebami Družbe 2050
Vzporedno izvajanje nekaterih
študijskih programov v angleškem
jeziku
Promocijske aktivnosti za dvig
prepoznavnosti študijskih
programov UP s področja
humanistike, ki bodo vključevale
tudi člane alumni kluba
Okrepitev študijske ponudbe na
naravoslovno-tehničnih študijskih
programih
Posodabljanje študijskih programov
s področja naravoslovja in tehnike z
vpeljavo interdisciplinarnih učnih
vsebin v skladu s potrebami Družbe
2050, vzporedno izvajanje
nekaterih študijskih programov v
angleškem jeziku, promocijske
aktivnosti za dvig prepoznavnosti
študijskih programov UP s področja
naravoslovja in tehnike, ki bodo
vključevale tudi člane alumni kluba

Koordinator
UP FHŠ

UP FAMNIT

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
6.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število vpisanih študentov na UP FHŠ
(eVŠ)

Ciljna vrednost v 2027
600 v študijskem letu
2027/2028

Niso
potrebna
dodatna
sredstva

6.2.2.1

Število vpisanih študentov na
naravoslovno-tehničnih študijskih
programih (eVŠ)

Glede na vpis v
2020/21:
- 30 % povečanje
števila vpisanih
študentov na študijske
programe s področja
matematike
- 50 % povečanje
števila vpisanih
študentov na študijske
programe s področja
biotehnike (trajnostno
grajeno okolje,
sredozemsko
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Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
Aktivnosti za ohranjane dobrega
vpisa na študijske programe s
(skoraj) popolno zasedenostjo v
študijskem letu 2020/2021
(varstvena biologija, varstvo
narave, biopsihologija,
računalništvo in informatika, ...).

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027
kmetijstvo)
- 50 % povečanje
števila vpisanih
študentov na
interdisciplinarne
študijske programe
(podatkovna znanost,
bioinformatika)

Sredstva
300.000 EUR
/ leto

Oznaka
6.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število študijskih programov s področja
umetnosti v izvajanju (interna evidenca
akreditiranih študijskih programov v
izvajanju)

Ciljna vrednost v 2027
2

Oznaka
6.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število novih študijskih programov s
področja preventive v zdravstvu in
socialne varnosti v izvajanju (interna
evidenca akreditiranih študijskih
programov v izvajanju)
Število razpisanih vpisnih mest na
študijskih programih s širšega področja

Ciljna vrednost v 2027
2 več kot v 2020/2021

6.3 Nadaljeval se bo razvoj področja umetniških študijskih programov
Oznaka
6.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Začetek izvajanja študijskih
programov s področja umetnosti
Zagotovitev ustrezne opreme in
prostorov za izvajanje študijskih
programov s področja umetnosti
Razvoj študijskih programov s
področja umetnosti
Kadrovska okrepitev s habilitiranimi
visokošolskimi učitelji s področja
umetnosti
Promocijske aktivnosti za študijske
programe s področja umetnosti

Koordinator
UP PEF

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

6.4 Okrepljeni bodo študijski programi s področja preventive v zdravstvu in socialne varnosti
Oznaka
6.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Okrepitev študijskih programov s
področja preventive v zdravstvu in
socialne varnosti
Promocijske aktivnosti za
ozaveščanje o pomenu preventive v
zdravstvu in socialne varnosti v
širšem pomenu besede (javno

Koordinator
UP FVZ

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
400.000
EUR / leto

6.4.1.2

30 % povečanje glede
na 2020/2021
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Sprejeto na 12. redni seji Senata UP dne 23. 12. 2020 in 8. redni seji UO UP dne 17. 12. 2020
Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
zdravstvo, kineziologija,
ergonomija, fizioterapija, športna
vzgoja, zdravstvena nega, dietetika,
...)
Kadrovska okrepitev s habilitiranimi
visokošolskimi učitelji za izvajanje
študijskih programov s področja
preventive v zdravstvu in socialne
varnosti
Razvoj novih študijskih programov
na področju preventive v zdravstvu
in socialne varnosti, vključno z
interdisciplinarnim povezovanjem z
drugimi področji in usmeritvijo v
nekatera specialna medicinska
področja
Vzpostavitev sistema, ki bo
prepoznal posebnosti visokošolskih
učiteljev in sodelavcev na
visokošolskih strokovnih študijskih
programih, pri čemer bodo
postavljeni njim specifični karierni
cilji in kazalniki uspešnosti

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka
6.4.1.3

Kazalnik in vir podatkov
preventive v zdravstvu in socialne varnosti
(vse stopnje) (razpis za vpis)
Število diplomantov na študijskih
programih s širšega področja preventive v
zdravstvu in socialne varnosti (vse
stopnje) (razpis za vpis)

Ciljna vrednost v 2027

Kazalnik in vir podatkov
Število akreditiranih študijskih programov
za vzpostavitev študijskih vertikal (NAKVIS
evidenca akreditiranih študijskih
programov)

Ciljna vrednost v 2027
5 novih akreditiranih
študijskih programov
glede na študijsko leto
2020/21

30 % povečanje glede
na 2020/2021

6.5 Vzpostavljene bodo celotne študijske vertikale
Oznaka
6.5.1

Ukrepi in aktivnosti
Priprava in izvedba novih študijskih
programov, ki vzpostavljajo
študijsko vertikalo
Analiza potreb po vzpostavitvi
študijskih vertikal
Analiza možnosti interdisciplinarno
zastavljenih študijskih programov,
ki predstavljajo nadgradnjo večih
študijskih programov nižje stopnje

Koordinator
SID

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
200.000 EUR
/ leto

Oznaka
6.5.1.1
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
Razvoj študijskih programov in
priprava akreditacijskih vlog

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Oznaka
6.6.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število vključenih strokovnjakov v bazo
(evidenca strokovnjakov VŽU)
Število izvedenih programov VŽU na letni
ravni (Centralna evidenca vodenja
programov VŽU na UP)

Ciljna vrednost v 2027
100

6.6 Nadaljeval se bo razvoj ponudbe vseživljenjskega učenja za različne ciljne skupine
Oznaka
6.6.1

Ukrepi in aktivnosti
Posodabljanje in širjenje
programske ponudbe VŽU in
večanje njene prepoznavnosti v
lokalnem in širšem družbenem
okolju
Nadgradnja mrežnega sistema
vseživljenjskega učenja na UP z
vzpostavitvijo baze izvajalcev
(strokovnjakov na različnih
področjih) znotraj univerze in
razširjeno ponudbo programov VŽU
Posodabljanje ponudbe programov
VŽU
Priprava programov VŽU za
mentorje s partnerskih institucij, v
okviru katerih potekajo praktična
usposabljanja študentov
Izdelava vsakoletnega kataloga
ponudbe programov VŽU na UP
Izvajanje programov VŽU
Promocija programov VŽU

Koordinator
KC UP

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
50.000 EUR
/ leto

6.6.1.2

20 / leto
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CILJ 7 Posodabljanje obstoječih študijskih programov v skladu z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji ter aktualnimi družbenimi in gospodarskimi izzivi za dvig kompetenc
študentov oziroma diplomantov
UP bo pri izvajanju študijskega procesa upoštevala najnovejša znanstvena spoznanja, izzive in potrebe družbe ter gospodarstva, pa tudi najnovejša didaktična priporočila za večjo
uspešnost študentov in boljšo zaposljivost diplomantov.
7.1 Povečan bo delež praktičnega izobraževanja (usposabljanja) kot študijske obveznosti
Oznaka
7.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Sprememba študijskih programov z
uvedbo in / ali povečanjem obsega
praktičnega usposabljanja
Pregled študijskih programov, ki bi
z uvedbo in / ali povečanjem
obsega praktičnega usposabljanja
dvignili kompetence diplomantov
Razvoj učnih načrtov praktičnega
usposabljanja in določitev ustreznih
profilov za izvajanje praktičnega
usposabljanja posameznega
študijskega programa (v
sodelovanju s člani Sveta zaupnikov
in drugimi partnerji)
Nadgradnja partnerskih mrež
organizacij za praktična
usposabljanja
Izvajanje programov VŽU za
mentorje praktičnega
usposabljanja
Vzpostavitev mehanizma promocije
kompetenc po študijskih
programih, ki jih pridobi študent
oziroma diplomant, s ciljem
povečanja prepoznavnosti za
pridobivanje prostih mest za
opravljanje prakse in

Koordinator
SID

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
7.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število spremenjenih študijskih
programov z uvedbo oziroma povečanim
obsegom praktičnega usposabljanja
(evidenca študijskih programov Sektorja
za izobraževalno dejavnost oziroma služb
za študijsko področje)

Ciljna vrednost v 2027
15
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
prepoznavnosti diplomantov UP na
trgu dela

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

7.2 Ob oddaji doktorske disertacije bo moral biti doktorand prvi avtor vsaj enega znanstvenega prispevka, ki bo povezan z vsebino disertacije in sprejet v objavo v znanstveni
reviji, indeksirani v WoS oziroma SCOPUS
Oznaka
7.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Sprememba pogojev za dokončanje
študija na študijskih programih 3.
stopnje
Sprememba Pravilnika o pripravi in
zagovoru doktorske disertacije
Sprememba doktorskih študijskih
programov
Uvedba obveznega doktorskega
seminarja in predstavitev
rezultatov raziskovalnega dela pred
zagovorom doktorske disertacije
Prevetritev pogojev za
mentoriranje na doktorskem
študiju
Aktivnosti za dvig zavedanja
(ozaveščanja) med mentorji in
doktorandi o pomembnosti in
odgovornosti, ki jo ima vloga
mentorja na eni strani ter pomena
doktorske disertacije doktoranda
kot samostojnega in izvirnega
prispevka na znanstvenem
področju na drugi strani
Preoblikovanje UP IAM v doktorsko
šolo UP (UP DAM)

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
7.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Delež doktorskih študijskih programov
UP, pri katerih se za dokončanje študija
zahteva objava vsaj enega znanstvenega
prispevka, ki je povezan z vsebino
disertacije in sprejet v objavo v
znanstveni reviji, indeksirani v WoS
oziroma SCOPUS, pri kateri je doktorand
prvi avtor

Ciljna vrednost v 2027
100 %
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Sodelovanje z okoljem
CILJ 8 Okrepitev sodelovanja in vzpostavitev novih partnerstev z gospodarstvom in uporabniki znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju
UP bo okrepila vlogo ustvarjalke znanja v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju skozi strateška partnerstva z gospodarskimi subjekti in drugimi uporabniki znanja. UP bo
tudi povečala obseg in kakovost sodelovanja ter financiranja iz nejavnih sredstev.
8.1 Vzpostavljen bo pregleden portal raziskovalnih kompetenc, projektov in raziskovalne opreme, ki bo omogočal lažje iskanje dodatnih področij sodelovanja z zunanjimi
deležniki ter povečal prepoznavnost UP v okolju
Oznaka
8.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev portala s
predstavitvijo raziskovalne
dejavnosti za zunanje deležnike
Smernice za komunikacijo o
znanstveno-raziskovalnih
aktivnostih in večletni
komunikacijski program
Definiranje politike ter protokolov
komunikacije in promocije na
nivoju raziskovalnega projekta
Vzpostavitev enotnega UP portala
za sodelovanje z okoljem

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
15.000 EUR

Oznaka
8.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število objav (spletna statistika portala)

Ciljna vrednost v 2027
100 / leto

8.2 Vzpostavljeni bosta najmanj dve novi strateški partnerstvi z gospodarskimi subjekti in drugimi uporabniki znanja, na podlagi katerih se bodo izvajali skupni raziskovalni in
razvojni projekti večjega obsega
Oznaka
8.2.1

8.2.2

Ukrepi in aktivnosti
Stalno odprto povabilo deležnikom
iz okolja za soizvajanje raziskovalnih
in razvojnih projektov
Glej tudi aktivnosti pri cilju 8.3
Organizacija letne konference z
gospodarskimi subjekti in drugimi
uporabniki znanja, s poudarkom na
raziskovalni dejavnosti

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri

SRRUD
CRPZ

Lastni viri UP

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva
25.000 EUR

Oznaka
8.2.1.1

8.2.2.1

Kazalnik in vir podatkov
Število strateških partnerjev iz vrst
gospodarskih subjektov in drugimi
uporabniki znanja (evidenca sklenjenih
partnerskih sporazumov)
Število udeležencev (lista prisotnih)

Ciljna vrednost v 2027
2

50 / konferenco
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
Analiza zaključkov konferenc v
posameznem letu

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

8.3 Vzpostavljene bodo zunanje povezave za predajo projektnih rezultatov in izdelkov uporabnikom znanja, z namenom zagotavljanja trajnosti projektov
Oznaka
8.3.1

8.3.2

Ukrepi in aktivnosti
Kartiranje potencialnih končnih
uporabnikov projektnih rezultatov
in izdelkov
Sistem rednega obveščanja o
priložnostih sodelovanja med UP in
zainteresiranimi uporabniki znanja
Širjenje in izkoriščanje projektnih
rezultatov ter izdelkov po zaključku
projekta
Priprava portfolia raziskovalnih in
inovacijskih projektnih rezultatov
Priprava načrta širjenja in
izkoriščanja raziskovalnih in
inovacijskih projektnih rezultatov
Podpora raziskovalcem pri širjenju
in izkoriščanju projektnih rezultatov
Razširitev nabora vsebin na
Repozitoriju UP
Vzpostavitev "Točke za odprti
dostop"

Koordinator
CRPZ

Instrumenti/viri

CRPZ
UK UP

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
8.3.1.1

Niso
potrebna
dodatna
sredstva,
možno je
ustvarjanje
prihodkov

8.3.2.1

8.3.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število potencialnih končnih uporabnikov,
po področjih raziskovanja (evidenca CRPZ)
Število končnih uporabnikov, vključenih v
sistem rednega obveščanja (evidenca
CRPZ)

Ciljna vrednost v 2027
10 / raziskovalno
področje
100

Število potencialnih končnih uporabnikov,
po področjih raziskovanja (evidenca CRPZ)

3 / leto

Kazalnik in vir podatkov
Število študijskih programov, v
oblikovanje (posodabljanje) katerih so
vključeni predstavniki Sveta zaupnikov UP
in drugi strokovnjaki iz okolja (Centralna

Ciljna vrednost v 2027
10 / leto

8.4 Okrepljeno bo vključevanje zunanjih deležnikov v oblikovanje in izvajanje študijskih programov UP
Oznaka
8.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja stičišča kapitala znanja
in gospodarstva
Vključevanje predstavnikov Sveta
zaupnikov UP v pripravo novih ali
prenovo obstoječih študijskih

Koordinator
SID
KC UP

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
MIZŠ
sofinanciranje
Kariernega
centra

Sredstva
3.000 EUR /
leto

Oznaka
8.4.1.1
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Oznaka

8.4.2

Ukrepi in aktivnosti
programov
Vzpostavitev centralne baze
partnerjev iz okolja
Nadgradnja vključevanja študentov
in diplomantov v delovna okolja
Okrepitev Štipendijskega sklada UP
Nadgradnja "Karierne tržnice" s
ponudbo za študijske prakse, delo,
pripravništvo, teme raziskovalnih
nalog, projektno delo, idr. (Spletišče KC UP)
Organizacija letnih srečanj z
gospodarstveniki
Vzpostavitev sistema priznavanja
strokovne odličnosti mentorjev in
skrb za razvoj njihovih pedagoških
kompetenc
Poenotenje mreže alumni klubov
fakultet UP v organiziran skupni
model Alumni UP in s tem grajenje
na pripadnosti in krepitvi alumnov
kot ambasadorjev univerze
Organizacija družabnih, strokovnih
in drugih dogodkov Alumni kluba
UP
Za realizacijo cilja bodo pomemben
element predstavljale tudi
aktivnosti, ki so navedene v okviru
drugih ciljev, ki vključujejo zunanje
deležnike

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov
evidenca partnerjev UP v okviru Splet-išča
KC UP, interne evidence članic)

Ciljna vrednost v 2027

KC UP

Lastni viri UP

10.000 EUR

8.4.2.1

Število članov vključenih v imenik Alumni
klub UP (evidenca Alumni kluba ŠIS,
imenik aktivnih članov Alumni kluba Spletišče KC UP)

10.000
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CILJ 9 Spodbujanje inovacijske dejavnosti in zaščite intelektualne lastnine
UP bo aktivno gradila inovacijsko kulturo.
9.1 Oblikovana bo institucionalna politika UP na področju intelektualne lastnine in prenosa znanja
Oznaka
9.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Oblikovanje celostne politike,
pravnih podlag in aktivnosti na
področju intelektualne lastnine

Koordinator
SRRUD

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
9.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število identificiranih izumov, znakov,
novih sort rastlin, receptur, novih
tehnologij in postopkov (evidenca
intelektualne lastnine)

Ciljna vrednost v 2027
10

Koordinator
SRRUD
CRPZ

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
9.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število prijavljenih izumov (evidenca
razpisa)

Ciljna vrednost v 2027
2 / leto

9.2 Vzpostavljen bo notranji register inovacij UP
Oznaka
9.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev notranjega registra
inovacij
Priprava pravnih podlag (pravilnika
in navodil) za vzpostavitev
notranjega registra inovacij
Izvedba razpisov za notranje
inovacije
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Prepoznavnost v globalni mreži univerz
CILJ 10 Okrepitev kakovosti in globalnega dosega mednarodnega partnerstva
UP bo delovala v skladu z mednarodnimi standardi kakovosti v izobraževanju, raziskovanju in drugih univerzitetnih dejavnostih.
10.1 Na podlagi pregleda obstoječih partnerstev UP, bo vzpostavljena politika meduniverzitetnega sodelovanja
Oznaka
10.1.1.

Ukrepi in aktivnosti
Posodobitev politike partnerstev in
vzpostavitev kriterijev
implementacije
Analiza partnerskih institucij
Pregled aktivnosti sodelovanj
Priprava posodobitve politike
partnerskih institucij
Priprava kriterijev za vzpostavitev
partnerstva
Evalvacija stopnje aktivnosti
sodelovanja z obstoječimi partnerji
Okrepitev sodelovanj z obstoječimi
partnerji na področju raziskovanja,
študijskih programov in/ali
mobilnosti
Vzpostavitev univerzitetnega
sistema letne evalvacije
partnerstev
Ugotavljanje zadovoljstva
študentov in zaposlenih s programi
mobilnosti na partnerskih
institucijah

Koordinator
SI

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
10.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Uvrstitev partnerjev na lestvicah univerz
(lestvice univerz)

10.1.1.2

Delež aktivnih partnerstev na vsaj dveh
izmed treh področij (raziskovanje,
študijski programi, mobilnost) (evidenca
sporazumov, evidenca aktivnosti)

Ciljna vrednost v 2027
75 % partnerskih
institucij s sklenitvijo
krovnega sporazuma v
obdobju 2021-2027 se
uvršča med najboljše
univerze na vsaj eni
mednarodno
uveljavljeni lestvici
univerz (Šhanghajska
lestvica, QS lestvica,
Times lestvica, ...)
60 %
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10.2 Oblikovani bodo posamezni predmeti oziroma predmetni sklopi (moduli) za izvajanje v tujem jeziku in skupni programi (joint/dual) z mednarodnimi partnerji
Oznaka
10.2.1

10.2.2

Ukrepi in aktivnosti
Identifikacija področij in partnerjev
z največjim potencialom in
vzpostavitev skupnih (joint/dual)
študijskih programov
Identifikacija področij za
vzpostavitev mednarodnih
predmetov oziroma modulov
(semestrskih sklopov za "Study
abroad" priložnosti partnerskih
institucij)
Identifikacija mednarodnih
partnerjev za vzpostavitev
sodelovanja na področju izvajanja
predmetnih sklopov oziroma
skupnih (joint/dual) študijskih
programov
Priprava mednarodnih modulov
oziroma skupnih študijskih
programov
Vključevanje v mednarodne
univerzitetne mreže / univerzitetne
zveze v skladu z usmeritvami EU
Priprava paketnih sklopov za tuje
študente na UP (vključujoč
obštudijske aktivnosti, tečaje
slovenskega jezika, nastanitvene
priložnosti študentov iz tujine v
Kopru, Izoli, Portorožu, Piranu,
ipd.)
Glej tudi aktivnosti 5.2.2.
Razširitev ponudbe programov v
tujih jezikih
Določitev študijskih programov, ki

Koordinator
SID
SI

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
150.000
EUR

Oznaka
10.2.1.1

10.2.1.2

SID
SI

50.000 EUR

10.2.2.1

Kazalnik in vir podatkov
Število mednarodnih predmetov oziroma
modulov, ki se izvajajo v sodelovanju z
mednarodnimi partnerji (evidence
Sektorja za mednarodno sodelovanje,
evidence služb za mednarodno
sodelovanje)
Število akreditiranih skupnih (joint)
programov (NAKVIS evidenca skupnih
študijskih programov)

Ciljna vrednost v 2027
10

Število predmetov v tujem jeziku
(evidence služb za študijske zadeve)

300

3
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
se (vzporedno) izvajajo v tujem
jeziku
Določitev predmetov, ki se
(vzporedno) izvajajo v tujem jeziku
za potrebe tujih študentov na
mobilnosti na UP
Določitev študijskih smeri, ki se
izvajajo v tujem jeziku za potrebne
narodnostnih manjšin
Posodobitve učnih načrtov
predmetov za izvajanje v tujem
jeziku (kot npr. študijska literatura)
Usposabljanja za visokošolske
učitelje in sodelavce za poučevanje
v tujem jeziku
Vzpostavitev enotnega
ocenjevalnega sistema odhodnih in
dohodnih programov mobilnosti
ter izmenjav

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

CILJ 11 Okrepitev prepoznavnosti v globalni univerzitetni mreži
UP bo še naprej stremela k temu, da postane mednarodno prepoznavna institucija, zavezana k odličnosti v poučevanju in raziskovanju.
11.1 Organizirane bodo mednarodne konference, delavnice in poletne šole
Oznaka
11.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev letnega programa
konferenc, delavnic, poletnih šol za
promocijo področij odličnosti UP
Priprava letnega programa
konferenc, delavnic in poletnih šol
z mednarodno strukturo vabljenih
predavateljev
Organizacijske aktivnosti za

Koordinator
SI
Služba za
komuniciranje

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi
Sponzorstva
Kotizacije

Sredstva
15.000 EUR
/ dogodek

Oznaka
11.1.1.1
11.1.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število delavnic (evidence Službe za
mednarodno sodelovanje)
Število poletnih šol (evidence Službe za
mednarodno sodelovanje)

Ciljna vrednost v 2027
20 / leto
5 / leto
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
posamezni dogodek
Promocijske aktivnosti
posameznega dogodka s ciljno
usmeritvijo na specifične deležnike
(mednarodni portali posameznih
področij, študenti tujih univerz,
ipd.)
Kandidiranja za organizacijo
uveljavljenih znanstvenih
dogodkov (kongresi, serijske
konference in podobno)

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

Glej tudi aktivnosti v okviru cilja
1.5
11.2 Vzpostavljena bo globalno prepoznavna znamka UP
Oznaka
11.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Uskladitev internih indikatorjev
spremljanja dejavnosti z indikatorji
iz Times Higher Education World
University lestvice
Vmeščanje indikatorjev v letna
poročila, letne plane,
samoevalvacijske obrazce in druge
dokumente zagotavljanja kakovosti
Spremljanje vrednosti
posameznega indikatorja in
določitev aktivnosti za izboljšanja
Določitev ciljev trajnostnega
razvoja univerze z uporabo
elementov spremljanja
trajnostnega razvoja, ki jih
uporablja Times Higher Education
Spremembe v delovanju UP s
ciljem prispevanja k trajnostnemu

Koordinator
SK

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
11.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Uvrstitev na Times Higher Education
World University Rankings (seznam
univerz na Times Higher Education World
University Rankings)

Ciljna vrednost v 2027
Uvrstitev na lestvico v
letu 2023
Pozicioniranje med
prvih 800 univerz do
leta 2027
Indikatorji:
Izobraževanje:
- Razmerje med
številom zaposlenih in
številom študentov
- Razmerje med
številom doktorskih
študentov in
študentov 1. in 2.
stopnje
- Razmerje med
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
razvoju
Glej tudi aktivnosti v okviru cilja
2.1.

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027
številom podeljenih
doktoratov in številom
akademskega osebja
(docenti, izredni
profesorji, redni
profesorji in
ekvivalenti na
raziskovalnem
področju)
- Letna finančna
sredstva
Raziskovanje:
- Letna finančna
sredstva za
raziskovalno
dejavnost
- Raziskovalna
produktivnost
Citiranost
Mednarodni profil:
- Delež tujih študentov
vpisanih na študijske
programe UP
- Delež zaposlenih, ki
prihajajo iz tujine
Mednarodno
sodelovanje
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Internacionalizacija doma
CILJ 12 Okrepitev internacionalizacije doma kot platforme za pridobivanje medkulturnih izkušenj in kompetenc
UP podpira ustvarjalno svobodo, mednarodna in interdisciplinarna sodelovanja, s tem pa obogatitev kakovosti življenja s pomočjo znanosti in izobraževanja.
12.1 Povečan bo obseg mednarodnih in medkulturnih vsebin v študijskih programih UP
Oznaka
12.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Pregled kurikuluma za vključitev
internacionalizacije in
medkulturnosti v učne cilje in
strokovni razvoj akademskega
osebja na področju medkulturnega
poučevanja oziroma učenja
Pregled učnih načrtov predmetov
študijskih programov
Posodobitve učnih načrtov z
vmeščanjem vsebin
internacionalizacije in
medkulturnosti
Vpeljava novih predmetov na
posameznih študijskih programih s
poudarkom na internacionalizaciji
in medkulturnosti (notranje izbirni
in zunanje izbirni predmeti)
Učni in strokovni razvoj
akademskega osebja za povečanje
zavedanja o medkulturnem učenju
(organizacija usposabljanj)
Samoevalvacija izvedenih
aktivnosti (zadovoljstvo
udeležencev usposabljanj,
povratna zanka vpeljanih
predmetov z medkulturnimi
vsebinami)

Koordinator
SI

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
12.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število predmetov, ki vsebujejo učne cilje
s področja internacionalizacije in
medkulturnosti (evidenca služb za
študijsko dejavnost)

Ciljna vrednost v 2027
30
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12.2 Vzpostavljena bo skupna točka (mixing space) za povezovanje in druženje med študenti, diplomanti, zaposlenimi ter člani lokalne skupnosti
Oznaka
12.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev skupne točke (mixing
space prostori) z redno organizacijo
poljudnih predavanj, kulturnih
dogodkov, sicer pa bo kot prostor
druženja in srečevanja

Koordinator
SI

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
12.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Obiskanost skupne točke (mixing space)
merjena z obsegom porabe kave in
drugih napitkov (evidenca skrbnika
skupne točke)

Ciljna vrednost v 2027
10 l / dan

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
12.2.3.1

Kazalnik in vir podatkov
Število uporabnikov virtualnega okolja
(evidence virtualnega okolja)

Ciljna vrednost v 2027
1.000

12.3 Vzpostavljeno bo virtualno okolje za izmenjavo idej, izkušenj in kultur
Oznaka
12.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev virtualnega okolja, ki
omogoča izmenjavo idej, izkušenj
in kultur
Vzpostavitev internega virtualnega
okolja z različnimi sekcijami izmenjava idej, izkušenj in kultur,
iskanje partnerjev za mednarodne
projektne prijave in podobno, tako
za študente kot za zaposlene
Organizacija spletnih dogodkov
vključno s predstavitvijo poročil o
izvedenih mobilnostih,
predstavitvijo postopkov različnih
evalvacij v tujini, pri katerih so
sodelovali UP sodelavci, pogovori s
člani alumni kluba in podobno

Koordinator
SI

Instrumenti/viri
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Visoka motivacija študentov in učinkovitost kadra
CILJ 13 Dosežena večja uspešnost univerze na vseh področjih, z dvigom zadovoljstva in motivacije tako študentov kot zaposlenih
UP se zaveda, da je zadovoljstvo interne javnosti (tako zaposlenih kot študentov) ključno za uspešno delovanje, zato si bo še naprej prizadevala za vzpostavitev okolja, ki omogoča
razvoj, zdravje in dobro počutje vseh na UP. Za obvladovanje tveganj, razvoj, zdravje in dobro počutje tako študentov kot zaposlenih ter uspešno delovanje univerze na sploh,
predstavlja zadovoljstvo študentov in zaposlenih enega ključnih elementov.
13.1 Univerza se bo hitro in učinkovito odzivala na spreminjajoče se potrebe deležnikov in pokazala visoko stopnjo obvladovanja tveganj in sposobnosti izkoriščanja ponujenih
priložnosti
Oznaka
13.1.1

13.1.2

Ukrepi in aktivnosti
Protokoli ravnanj za visoko stopnjo
obvladovanja tveganj in priložnosti
Priprava načrta ocene tveganj ob
spremenjenih finančnih pogojih
financiranja UP
Skrb za trajnostni razvoj univerze z
vpeljavo indikatorjev spremljanja
trajnostnega razvoja (kot so na
primer indikatorji pri "Times Higher
Education Impact Rankings")
Zeleni vidik krepitve kakovosti
življenja na UP z ukrepi za
zmanjševanje količine
uporabljenega papirja,
zmanjševanje porabe embalaže za
enkratno uporabo, spodbujanjem
govorilnih ur on-line, aktivni
transport na delovno mesto, ipd.
Organiziranje enote večjezičnega
vrtca v sodelovanju z lokalnim
okoljem, ki bo predstavljal
nacionalni center za razvoj
večjezične predšolske vzgoje in ga
bodo lahko obiskovali otroci
študentov in zaposlenih na UP

Koordinator
Glavni tajnik

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
13.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Protokoli ravnanj za visoko stopnjo
obvladovanj tveganj in priložnosti ter
komuniciranja z notranjo in zunanjo
javnostjo (evidenca internih aktov)

Ciljna vrednost v 2027
1

UP PEF

Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi
Cenik storitev
vključenih
otrok

150.000
EUR / leto

13.1.2.1

Število vključenih otrok v večjezičnem
vrtcu

30
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
(razvojno-raziskovalna enota
predšolske vzgoje UP)

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

13.2 Še naprej bodo zagotovljeni varni pogoji za učenje in delo ter spodbujan zdrav način življenja za študente in zaposlene
Oznaka
13.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Zagotavljanje varnih pogojev dela
za spodbujanje zdravega načina
življenja z načrtno skrbjo za
duševno in fizično zdravje
zaposlenih
Redni pregled pogojev dela
Nadgradnja sistema UNIS za
spremljanje in načrtovanje
periodičnih kontrolnih
zdravstvenih pregledov zaposlenih,
tečajev in izpitov prve pomoči,
varstva pri delu, civilne zaščite za
poverjenike in namestnike ter
sistem aktivne požarne zaščite
Organizacija športnih in drugih
aktivnosti v okviru Šport UP
Vzpostavitev podpornega okolja za
zaposlene v stiski
Priprava letnih planov promocije
zdravja in izboljšanja pisarniške
opreme in opreme v predavalnicah

Koordinator
Šport UP
UP IAM

Instrumenti/viri
Lastni viri UP
Namensko
pridobljena
sredstva s
strani
resornega
ministrstva

Sredstva
125.000
EUR

Oznaka
13.2.1.1

Višina
sredstvev
za vlaganje
v osnovna
sredstva, ki
so potrebna
za uspešno
realizacijo
cilja niso
navedena

13.2.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število študentov in zaposlenih,
vključenih v športne aktivnosti preko
Šport UP (evidenca vključenih Šport UP)
Število organiziranih dogodkov za
izboljšanje duševnega zdravja zaposlenih
in študentov

Ciljna vrednost v 2027
3.000 / leto
3 / leto

13.3 Organizirane bodo aktivnosti za spoznavanje in navezovanje stikov tako študentov kot zaposlenih tudi izven študijskega in delovnega okolja s posebnim poudarkom na
kulturno-umetniškem področju
Oznaka
13.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Zagotovitev priložnosti za
predstavitev pobud zaposlenih in
dobrih praks, z namenom

Koordinator
Rektorat UP
UP FHŠ

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
6.000 EUR /
leto

Oznaka
13.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število organiziranih neformalnih
družabnih srečanj (interne evidence
dogodkov)

Ciljna vrednost v 2027
3 / leto
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
vključevanja pobud v razvoj članic
in celotnega univerzitetnega okolja
Organizacija neformalnih
družabnih srečanj večkrat letno z
namenom spodbude
medkulturnega dialoga,
spoznavanja kultur in narodov
zaposlenih in študentov na UP
Organizacija kulturno-umetniških
dogodkov (tudi v sodelovanju z
Akademskih pevskim zborom UP)
Aktivnosti v okviru Šport UP

Koordinator
UP PEF
Šport UP

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka
13.3.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Število organiziranih kulturnoumetniških dogodkov (interne evidence
dogodkov)

Ciljna vrednost v 2027
3 / leto

Glej tudi aktivnosti za dosego cilja
12.2.
13.4 Vsak strokovni sodelavec UP (z izjemo sodelavcev vzdrževalnih enot) bo v obdobju trajanja te strategije opravil vsaj eno daljšo odhodno mobilnost
Oznaka
13.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Priprava pravilnika in protokola
urejanja pravic in obveznosti v
procesu priprave in realizacije
mednarodne mobilnosti

Koordinator
SI

Instrumenti/viri
Programi za
mobilnost
študentov in
zaposlenih

Sredstva
3.500 EUR /
mobilnost

Oznaka
13.4.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Realizacija opravljenih mobilnosti
strokovnih sodelavcev v trajanju najmanj
meseca dni (evidence Sektorja za
internacionalizacijo, evidence Projektne
pisarne)

Ciljna vrednost v 2027
15 / leto

Oznaka
13.5.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število študentskih postelj v upravljanju
UP ŠD (evidenca Študentskih domov)
Število čitalniških mest (evidenca UK UP,
evidenca Službe za investicije)
Število študentov tutorjev (evidenca
Sektorja za izobraževalno dejavnost)

Ciljna vrednost v 2027
1-000

Glej tudi aktivnosti cilja 10.1 in cilja
12.2
13.5 Izboljšani bodo pogoji za bivanje, učenje in druženje študentov
Oznaka
13.5.1

Ukrepi in aktivnosti
Pridobitev novih kapacitet za
bivanje študentov
Najem / nakup prostora za
čitalnico oz. večnamenski prostor
za individualni študij in skupinsko
projektno oz. raziskovalno delo

Koordinator
UK UP
UP ŠD
SID

Instrumenti/viri
MIZŠ sredstva,
javno-zasebna
partnerstva

Sredstva
10 mio EUR

13.5.1.2
13.5.1.3

2-000
20 % povečanje glede
na število študentov
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
študentov
Preoblikovanje tutorskega sistema,
ki bo spodbujal študente k
vključevanju v tutorstvo in
razvijanju lastnih potencialov za
vodenje drugih

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027
tutorjev v študijskem
letu 2020/2021
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Uravnotežena kadrovska struktura
CILJ 14 Uspešno načrtovanje nasledstva
UP bo z načrtovanjem nasledstva prepoznala zaposlene (tako študente kot zaposlene), ki kažejo potencial in sposobnost za karierni razvoj na posameznih področjih in jim omogočila
dodatna usposabljanja ter razvoj veščin, ki jih bodo potrebovali za prehod na odgovornejše vloge na UP.
14.1 Z ustreznimi ukrepi bo še naprej spodbujana pedagoška, znanstvena, umetniška in strokovna odličnost
Oznaka
14.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Nadgradnja informacijske
infrastrukture in podpore
študentom ter zaposlenim za
študijske in raziskovalne namene
(pri uporabi tehnolgije v
izobraževanju, uporabe
knjižničnega gradiva, baz podatkov)

Koordinator
UK UP
Službe za IKT
podporo

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
14.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število letnih usposabljanj za uporabo
informacijske tehnologije, baz podatkov
in podobno za zaposlene in študente

Ciljna vrednost v 2027
18 / leto

14.2 Potekalo bo navzkrižno usposabljanje oziroma interna mobilnost med notranjimi organizacijskimi enotami UP za izboljšanje strokovnih znanj ter širjenje veščin in
strokovnega znanja zaposlenih
Oznaka
14.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Interne mobilnosti med notranjimi
organizacijskimi enotami UP
Vzpostavitev digitalno
centraliziranega pregleda znanj,
kompetenc zaposlenih na ravni
univerze
Priprava metodologije internih
kadrovskih mobilnosti, med
članicami in med strokovnimi
službami

Koordinator
Glavni tajnik

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
14.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število internih mobilnosti strokovnih
delavcev (kadrovske evidence)

Ciljna vrednost v 2027
6 / leto
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14.3 Zagotovljeni bodo najprimernejši nosilci predmetov na podlagi primerjave znanstveno-raziskovalnih in pedagoških referenc zaposlenih z izvolitvijo v naziv iz istega
habilitacijskega področja
Oznaka
14.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Vzpostavitev digitalno
centraliziranega pregleda
kadrovskih potencialov s
pregledom izobrazbene strukture
zaposlenih ter njihovimi
strokovnimi, raziskovalnimi in
pedagoškimi referencami ter
habilitacijskimi merili
Vzpostavitev baz strokovnjakov za
posamezno habilitacijsko področje
Evalvacija referenc nosilcev
predmetov v primerjavi z
referencami drugih visokošolskih
učitelji z istega habilitacijskega
področja
Prevetritve nosilcev predmetov (na
vsake tri leta)
Ukinitev oziroma neizvajanje
izbirnih predmetov, za katere se
ugotovi, da se ne razpolaga z
ustreznimi izvajalci oziroma nosilci,
v kolikor to ne vpliva na kakovost
posameznega študijskega
programa, sicer aktivnosti za
ustrezno kadrovsko okrepitev
Vpeljava inovativnih predmetov za
dvig kakovosti posameznega
študijskega programa, v primeru
ugotovitve, da se razpolaga z
raziskovalno oziroma strokovno
odličnimi strokovnjaki s področja

Koordinator
SID

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
14.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število spremenjenih nosilcev predmetov
na podlagi interne evalvacije referenc
(evidence Služb za študijsko dejavnost)

Ciljna vrednost v 2027
10 / leto
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14.4 Omogočeno bo dodatno izobraževanje zaposlenih, izvajana bodo interna izobraževanja in zagotovljena sredstva za izobraževanje zaposlenih
Oznaka
14.4.1

Ukrepi in aktivnosti
Usposabljanje kadrov
Izdelava analize potreb in priprava
Programa profesionalnega razvoja
kadrov na UP (vsakoletna
ponudba)
Priprava internega razpisa za
sofinanciranje vseživljenjskega
učenja izven UP (tečaji)
Priprava internega razpisa za
sofinanciranje stroškov šolnin za
izredni študij na vseh treh stopnjah
na UP za strokovne sodelavce,
visokošolske sodelavce in
raziskovalce brez doktorata
Izvajanje tečajev slovenskega
jezika za zaposlene iz tujine

Koordinator
KC UP

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
25.000 EUR
/ leto

Oznaka
14.4.1.1
14.4.1.2

14.4.1.3

Kazalnik in vir podatkov
Število izvedenih internih izobraževanj za
strokovne sodelavce (evidence
kariernega centra)
Število zaposlenih, ki jim UP sofinancira
stroške šolnin za izredni študij na UP
(brez mladih raziskovalcev)(evidence
kariernega centra)
Število sofinanciranih izobraževanj
strokovnih sodelavcev izven UP (tečaji)
(evidence kariernega centra)

Ciljna vrednost v 2027
5 / leto
5 / leto

5 / leto

CILJ 15 Vpeljava mehanizmov za uspešno pridobivanje novih sodelavcev z najustreznejšimi znanji in referencami
UP se je že v zadnjem strateškem obdobju držala načela, da so vsi prijavljeni kandidati na razpise za zaposlitve izbrani na podlagi znanstveno-raziskovalnih oziroma strokovnih
referenc in potencialov. Z nadaljevanjem tega načina zaposlovanja bo UP dosegla uravnoteženost oziroma enakopravno zastopanost različnih skupin, ki so ključni element
uspešnega razvoja.
15.1 Za zaposlitve na UP bodo objavljeni tudi mednarodni razpisi
Oznaka
15.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Iskanje akademskega osebja z
objavo mednarodnih razpisov
Objava razpisov na mednarodno
uveljavljenih portalih iskanja
zaposlitev akademska osebja
Promoviranje prostih delovnih
mest na UP na socialnih omrežjih in

Koordinator
Kadrovskopravna
služba

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
15.1.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število objavljenih mednarodnih razpisov
(kadrovske evidence)

Ciljna vrednost v 2027
5 / leto
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Oznaka

Ukrepi in aktivnosti
spletnih straneh univerze v tujem
jeziku

Koordinator

Instrumenti/viri

Sredstva

Oznaka

Kazalnik in vir podatkov

Ciljna vrednost v 2027

15.2 Vzpostavitev baze iskalcev zaposlitve oziroma dela iz vrst diplomantov in študentov UP, ki bo zagotavljala opredelitev interesov področja dela in ustrezno spremljanje
razvoja že med študijem (uporabna tako za iskanje novega akademskega in strokovnega osebja UP kot za zunanje partnerje)
Oznaka
15.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Izboljšanje zaposlitvenih možnosti
študentov
Vzpostavitev spletne platforme (v
okviru spletne strani UP), ki bo
omogočala kreiranje
predstavitvenih profilov študentov,
ločeno po posameznih področjih, v
slovenskem in angleškem jeziku
Spodbujanje študentov k pripravi
profilov
Organizacija delavnic za pomoč pri
pripravi predstavitvenih profilov

Koordinator
Projektna
pisarna
KC UP

Instrumenti/viri
Lastni viri UP

Sredstva
10.000 EUR
za
vzpostavitev
portala

Oznaka
15.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število študentov s predstavitvenim
profilom v bazi - na Splet-išču KC UP
(evidence projektne pisarne)

Ciljna vrednost v 2027
500 / leto

15.3 Vzpostavljen bo sistem pomoči za integracijo novih zaposlenih na UP
Oznaka
15.3.1

Ukrepi in aktivnosti
Skrb za integracijo novih sodelavcev
Priprava priročnika za delo na UP in
redno posodabljanje le-tega (v
slovenskem in angleškem jeziku)
Vzpostavitev sistema tutorjev za novo
zaposlene ("tutorji za integracijo")
Organizacija spoznavnih srečanj za
novo zaposlene
Interno obveščanje o novih sodelavcih
Glej tudi aktivnosti za dosego cilja 12.2

Koordinator
Kadrovskopravna
služba

Instrumenti/viri

Sredstva
Niso
potrebna
dodatna
sredstva

Oznaka
15.3.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število tutorjev za lažjo integracijo
novih zaposlenih

Ciljna vrednost v
2027
1 / članico
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Obvladovanje kakovosti
CILJ 16 Okrepitev sistema vodenja kakovosti
UP bo okrepila vlogo in pomen zagotavljanja kakovosti, ki bo temeljil na učinkovitem sistemu vodenja kakovosti.
16.1 Prenovljen bo sistem vodenja kakovosti na UP
Oznaka
16.1.1

Ukrepi in aktivnosti
Prenova procesov vodenja sistema
notranje presoje spremljanja in
zagotavljanja kakovosti v skladu s
standardi NAKVIS in
mednarodnimi standardi
Priprava novega poslovnika
kakovosti
Vzpostavitev optimalne
organizacijske sheme vodenja
kakovosti in ustrezne kadrovske
ter IKT podpore
Analiza priporočil NAKVIS
strokovnjakov v okviru postopka
podaljšanja akreditacije UP leta
2020 in ustrezna implementacija
priporočil v sistem kakovosti
Optimizacija števila študentov na
visokošolskega učitelja in
upoštevanje obsega posredne
pedagoške obveznosti, ki izhaja iz
števila študentov na učitelja
Prenova instrumentov spremljanja
kakovosti in sistema kazalnikov
Obveščanje o ugotovitvah notranje
evalvacije, uresničevanju ciljev in
ukrepov za izboljšave oz. odpravo
pomankljivosti

Koordinator
SK

Instrumenti/viri
Lastni viri UP,
EU in
nacionalni
razpisi

Sredstva
10.000 EUR
za stroške
zunanjih
izvajalcev

Oznaka
16.1.1.1
16.1.1.2

Kazalnik in vir podatkov
Sprejetje novega poslovnika kakovosti
(evidenca internih aktov)
Vzpostavitev podatkovne analitike na
področju spremljanja in zagotavljanja
kakovosti (VIS/ŠIS, UNIS, eVŠ)

Ciljna vrednost v 2027
1
1
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16.2 Okrepljen bo odprt dialog o pomenu in razumevanju kulture kakovosti
Oznaka
16.2.1

Ukrepi in aktivnosti
Spodbujani bodo posvetovalni
procesi za odprt dialog o pomenu
in razumevanju kulture kakovosti
Izvedba letnih strokovnih srečanj
oz. konferenc o kakovosti
Vzpostavitev meduniverzitetnega
sodelovanja na področju kakovosti,
v okviru Rektorske konference RS
Spremljanje zadovoljstva
udeležencev strokovnega srečanja
(anketa o zadovoljstvu
udeležencev strokovnega srečanja)
Analiza izsledkov strokovnih
srečanj in implementacije v sistem
kakovosti

Koordinator
SK

Instrumenti/viri
Sredstva za
študijsko
dejavnost UP,
kotizacija, javni
razpisi,
prispevki

Sredstva
3.000 EUR /
leto

Oznaka
16.2.1.1

Kazalnik in vir podatkov
Število organiziranih strokovnih srečanj
UP s področja kakovosti (letno poročilo,
samoevalvacijsko poročilo, poročilo o
strokovnem srečanju)

Ciljna vrednost v 2027
1 / leto
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Seznam okrajšav:
CRPZ
KC UP
SI
SID
SK
SRRUD
UP
UP FAMNIT
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ - Turistica
UP FVZ
UP PEF
UP IAM
UP ŠD
UP UK

Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem
Karierni center Univerze na Primorskem, center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo
Sektor za internacionalizacijo
Sektor za izobraževalno dejavnost
Sektor za kakovost
Sektor za raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost
Univerza na Primorskem
UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
UP Fakulteta za humanistične študije
UP Fakulteta za management
UP Fakulteta za turistične študije - Turistica
UP Fakulteta za vede o zdravju
UP Pedagoška fakulteta
UP Inštitut Andrej Marušič
UP Študentski domovi
UP Univerzitetna knjižnica
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