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VIZIJA
UP s svojo znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško dejavnostjo ter s svojo vpetostjo tako v lokalno kot
širše okolje gradi in utrjuje svoj položaj ugledne ter odlične univerze v globalnem akademskem prostoru. Kakovostno,
vključujočo in trajnostno naravnano znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško delo v skladu s potrebami
Družbe 2050 dosega z upoštevanjem načel participativne znanosti in uravnoteženostjo humanistike, družboslovja ter
umetnosti z naravoslovjem in (bio)tehniko.

POSLANSTVO
Poslanstvo UP je, da s tvornim sodelovanjem in hrabrim tekmovanjem v globalnem univerzitetnem prostoru prispeva v
svetovno zakladnico znanja in obenem iz nje črpa ideje ter rešitve za razvoj lokalnega okolja, v katerem deluje,
Slovenije in celotnega evropskega prostora.
V skladu s svojim statutom1 UP uresničuje svoje poslanstvo z znanstveno-raziskovalnim, izobraževalnim, umetniškim
in strokovnim delom in tako sprejema odgovornost za uspešno umestitev Slovenije v svetu. Poslanstvo UP usmerjajo
nacionalni program visokega šolstva, nacionalni raziskovalno-razvojni program, drugi strateški dokumenti Republike
Slovenije ter smernice razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora.

VREDNOTE
Vrednote UP so odličnost v raziskovanju, izobraževanju in umetnosti, akademska svoboda, spoštovanje različnosti,
vpetost v širšo družbo ter integriteta in zaupanje. Vrednote UP izhajajo iz ustavno zagotovljene avtonomije in
Deklaracije o človekovih pravicah, ki opredeljuje tako odnos univerze do države in zunanjega okolja nasploh kot njeno
notranjo organiziranost in svobodno znanstveno-raziskovalno, izobraževalno in umetniško delovanje njene celotne
akademske skupnosti: študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev ter strokovnih sodelavcev. Te
vrednote so v sozvočju z univerzalno veljavnimi premisami, ki opredeljujejo delovanje univerz v svetu nasploh,
upoštevajo pa tudi vse posebnosti slovenskega nacionalnega prostora. Svoje vrednote UP udejanja preko naslednjih
načel delovanja:
1. Fleksibilnost
Kot mlada in ravno prav velika univerza, se zmore UP fleksibilno odzivati na premike v svetovnem univerzitetnem
omrežju, jim, ko je le mogoče, dajati tudi samostojno izzvane pospeške in jih vgrajevati v domače okolje.
2. Odprtost
UP je v vsej svoji delujoči razsežnosti polno odprta v nacionalni in mednarodni akademski ter širši družbeni
prostor: tekmovalno in sodelovalno. V svetu išče ogledalo za realno oceno kakovosti svojega znanstvenoraziskovalnega, izobraževalnega in umetniškega dela, v širši domači skupnosti pa uresničuje poslanstvo
usmerjevalca in pospeševalca ekonomskega in družbenega razvoja.
3. Odgovornost
UP je zavezana polni odgovornosti v celotnem spektru svojega delovanja: odgovornosti do iskanja znanstvene
resnice, v odgovornosti do verodostojnega prenašanja te resnice na mlajše rodove in v odgovornosti do širšega
družbenega okolja, ki ji daje prostor za njen obstoj in razvoj.
4. Inovativnost
UP je zavezana načelu inovativnosti, tako da svoji celotni akademski skupnosti omogoča čim boljše pogoje za
kakovostno in plodno znanstveno-raziskovalno, izobraževalno ter umetniško delovanje.
5. Samokorektivnost
UP ima skozi načelo samokorektivnosti vzpostavljeno zanko zaznavanja in popravljanja morebitnih odklonov od
zgornjih štirih načel.
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