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Rok Strašek je rojen leta 1972 na Ptuju. Znanstveno-raziskovalno, pedagoško in svetovalno deluje v
sklopu svojih zaposlitev na Fakulteti za management Koper, Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru ter
Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko v Ljubljani. Rok Strašek je po izobrazbi doktor
matematičnih znanosti. Je avtor več izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih v uglednih mednarodnih
revijah, dveh znanstvenih monografij ter več visokošolskih učbenikov. Svoje dosežke predstavlja na
mednarodnih konferencah in predava na tujih univerzah. Je recenzent številnih visokošolskih
učbenikov ter uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revij.
Njegove delovne izkušnje se v minulih desetih letih nanašajo na:
- vodenje raziskovalno-pedagoških inštitucij in njihovih organizacijskih enot. Rok Strašek je na
Fakulteti za management šest let opravljal funkcijo prodekana za izobraževanje. Od leta 2005 je
predstojnik Katedre za raziskovalno metodologijo in od leta 2007 član senata fakultete.
- vodenje različnih tipov raziskovalnih, strokovnih in svetovalnih projektov:
Ciljni in temeljni raziskovalni projekti ter raziskovalni programi, katerih namen je razviti
izhodiščne analize na določenem področju proučevanja, namenjeni pa so predvsem Vladi
Republike Slovenije pri razvijanju in izvajanju strategij njenega dolgoročnega razvoja. Rok
Strašek je bil do sedaj sodelavec 5 ciljnih projektov, enega temeljnega projekta ter 2
raziskovalnih programov. Pri dveh projektih je bil imenovani vodja raziskovalne skupine.
Predmet proučevanja omenjenih projektov so bili sistemi financiranja slovenskega visokega
šolstva.
Aplikativni projekti, katerih namen je razviti teoretična znanje ter ga prenesti v konkretno
poslovno prakso. Rok Strašek je bil do sedaj sodelavec pri 4 aplikativnih projektih, pri čemer je
pri dveh bil nosilec projekta. Pri projektih, kjer je sodeloval kot nosilec, je osrednji namen
raziskav optimizacija poslovnih oziroma proizvodnih procesov. S tem namenom so v sklopu
projektov bili razviti odločitveni modeli in izvirni algoritmi za optimizacijo poslovnih procesov.
Svetovalni projekti, ki so namenjeni reševanju kompleksnih problemov naročnikov. Rok
Strašek je do sedaj sodeloval pri večjem številu domačih in mednarodnih projektov tega tipa.
Med njimi velja posebej omeniti naslednje naročnike: Ministrstvo za razvoj in turizem
Republike Črne Gore, dansko podjetje Diamap, ter slovenska podjetja Petrol, Slopak, Nigrad.
Projekti povezani s pripravo elaboratov za akreditacijo novih študijskih programov. Rok
Strašek je vodil projekta zasnove podiplomskih (magistrskih) študijskih programov Univerze na
Primorskem, in sicer študijskega programa »Ekonomija in finance« ter programa
»Management«.
- nosilstvo predmetov s področja poslovne oz. finančne matematike na dodiplomskih in podiplomskih
univerzitetnih študijskih programih. Rok Strašek je tako na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za
management Koper, nosilec dodiplomskega predmeta »Poslovna matematika in statistika« ter
podiplomskih »Matematika v ekonomiji in financah« ter »Raziskovalna metodologija«. Na Univerzi
v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, je nosilec dveh dodiplomskih predmetov »Matematika A« in
»Matematika B«.
Dosedaj pridobljena znanja in izkušnje s področja vodenja ter s tem povezana celovita poslovna
znanja izhajajo iz navedenih aktivnosti vodenja inštitucij in koordiniranja zahtevnih razvojnih in
raziskovalnih domačih in mednarodnih projektov. Posebnost tovrstnega dela je vsebinska raznolikost
projektov in s tem povezana diverzifikacija problemov proučevanja. V sklopu svojega strokovnega

delovanja je Rok Strašek pridobil kompetence, ki jih odlikuje sposobnost relativno hitre abstrakcije in
identifikacije ključnih problemov v različnih vsebinskih kontekstih. Ob tem velja omeniti, da je pretežni
del svetovalnih raziskav za podjetja usmerjen v analizo učinkovitosti in optimizacijo poslovnih
procesov, pa tudi v vzdržnost različnih razvojnih strategij.
Po podaji soglasja Senata UP na izredni seji z dne 30. novembra 2011 bo po formalnem imenovanju
izr. prof. dr. Rok Strašek prorektor Univerze na Primorskem za ekonomiko in finance (do izteka
mandatnega obdobja rektorja).

