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1. POSLOVNIK KAKOVOSTI  
 
Poslovnik kakovosti Univerze na Primorskem določa organiziranost, odgovornosti in sistem vodenja 
kakovosti na UP, kar vključuje postopke, pristojnosti, način dela ter ukrepe za spremljanje in stalno 
izboljševanje kakovosti delovanja univerze. 
   
Poslovnik kakovosti se sproti dopolnjuje. Predloge sprememb in dopolnitev Poslovnika kakovosti 
predlagajo vodstvo UP, članice UP in Študentski svet UP. 
  
Z namenom približati politiko kakovosti vsem zaposlenim in študentom in ostalim deležnikom je 
Poslovnik kakovosti UP javno objavljen na spletni strani univerze.  
 
 

2. PREDSTAVITEV UNIVERZE NA PRIMORSKEM  
 
2.1 Osnovni podatki o Univerzi na Primorskem 
 
Ime: Univerza na Primorskem Università del Litorale 
Naslov: Titov trg 4, 6000 Koper 
Telefon: +386 5 611 7500 
Telefaks: +386 5 611 7530 
E-naslov: info(at)upr.si  
Spletna stran: http://www.upr.si 
Davčna številka: 71633065 
Identifikacijska št. zavezanca za DDV: SI 71633065 
Matična številka: 1810014000 
Številka reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Kopru: 066/10648800 
 
Univerza na Primorskem (v nadaljnjem besedilu: UP) ima enajst članic in dve pridruženi članici:  
 
Pedagoške članice: 
Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ),  
Fakulteta za management (UP FM),  
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT),  
Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica),  
Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ),  
Pedagoška fakulteta (UP PEF). 
 
Raziskovalni članici:  
Inštitut Andrej Marušič (UP IAM),   
 
Drugi članici:  
Študentski domovi (UP ŠD),  
Univerzitetna knjižnica (UP UK).  
 
Pridruženi članici: 
Fakulteta za dizajn, Ljubljana, 
Ortopedska bolnišnica Valdoltra.   

 
Organiziranost Univerze na Primorskem 
Organiziranost univerze je opredeljena v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem, Statutu 
Univerze na Primorskem in Aktu o organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na 
Univerzi na Primorskem. Statut UP članicam omogoča, da svojo organiziranost podrobneje uredijo s 
pravili o organizaciji in delovanju članice UP.  
 
Univerza na Primorskem je pravna oseba in v skladu s 24. členom Statuta Univerze na Primorskem 
nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Članice UP so zavodi brez lastnosti 
pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa 
visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja 

mailto:gp.svs(at)gov.si
http://www.upr.si/
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sredstva država. Članice UP lahko v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Odlokom o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem samostojno v svojem imenu in za svoj račun na študijskih in raziskovalnih 
področjih opravljajo izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno, svetovalno in umetniško 
dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, kadar pri tem ne gre za izvajanje nacionalnega 
programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter ne ovirajo 
dejavnosti, ki je javna služba.  
 
Organigram je v prilogi.   
 
2.2 Poslanstvo, vizija, vrednote 
 
Poslanstvo: V skladu s Statutom uresničuje UP svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-
raziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj 
Slovenije v regiji, Evropi in svetu. Njeno delovanje usmerjajo nacionalni program visokega šolstva, 
nacionalni raziskovalno-razvojni program, strateški dokumenti Republike Slovenije ter smernice 
razvoja enotnega evropskega visokošolskega in raziskovalnega prostora, s posebnim poudarkom na 
sredozemski regiji.  
 
Poslanstvo univerze je tvorno prispevati k razvoju družbe znanja s spodbujanjem želje po znanju in 
raziskovanju ter graditi sinergije z drugimi univerzami in raziskovalnimi zavodi doma in v tujini. 
Poslanstvo UP je prenesti pobude, ki se oblikujejo v stiku sredozemskega in srednjeevropskega sveta, 
v mednarodni univerzitetni prostor in tako prispevati k trajnostnemu družbenemu razvoju lokalnega in 
širšega regionalnega okolja. 
 
Vizija UP je:  

‐ povečati ponudbo študijskih programov izvedenih na najvišji možni kvalitetni ravni, z bistvenim 
povečanjem vzporednega izvajanja v angleškem jeziku;  

‐ povečati najkvalitetnejšo znanstveno produkcijo (znanstveni članki v relevantnih revijah po 
posameznih področjih, znanstvene monografije, izumi, itd.) in vsaj na treh znanstvenih področjih 
doseči najvišjo svetovno raven;  

‐ s svojo celotno znanstveno-raziskovalno in študijsko izobraževalno ponudbo in z vpetostjo v 
lokalno in širše okolje postati eno pomembnejših vozlišč v svetovni akademski mreži.  

 
Vrednote, na katerih temelji delovanje UP, so:  

‐ svoboda: univerza je prostor svobodne ustvarjalnosti človekovega duha;  
‐ avtonomija: univerza je avtonomna v odnosu do kapitala, politike, države in religije;  
‐ pripadnost: univerza je prostor pripadnosti učiteljev, raziskovalcev, študentov in strokovnega 

osebja, kjer se sledeč skupnemu cilju lahko polno izrazi vsak posameznik;  

‐ odprtost: univerza je v največji možni meri odprta v domači in mednarodni akademski in širši 
družbeni prostor;  

‐ kakovost: univerza zasleduje najvišje mednarodno primerljive kriterije na vseh področjih 
delovanja.  

 
UP sledi Srednjeročni razvojni strategiji Univerze na Primorskem 2014 – 2020, ki predstavlja 
temeljni dokument za razvoj univerze v srednjeročnem obdobju do leta 2020. 
 
Z Etičnim kodeksom, ki ga je Senat UP sprejel leta 2011, UP gradi in ohranja visoke poklicne in 
etične standarde vseh zaposlenih na UP, krepi pripadnost univerzi, preglednost in družbeno 
odgovornost delovanja univerze, svobodo raziskovanja, poučevanja in učenja ter družbeni ugled UP. 
Etične vrednote, ki so jim zaposleni na UP zavezani, so: poštenost, odličnost, odgovornost, 
dostojanstvo in odprtost. Etični kodeks je objavljen na spletni strani UP.  
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3. SISTEM ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM 
 
UP vse od svoje ustanovitve v letu 2003 posveča skrb zagotavljanju in nadgrajevanju sistema 
kakovosti svojih dejavnosti (izobraževanje, raziskovanje, mednarodna dejavnost, upravljanje), in sicer 
z aktivnim sodelovanjem z deležniki in drugimi interesnimi skupinami. Pri opravljanju svojih dejavnosti 
upošteva nacionalne strateške dokumente

1
 in veljavno področno zakonodajo  ter evropske standarde 

za notranje in zunanje zagotavljanje kakovosti, ki so opredeljeni v Standardih in smernicah za 
zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (ESG)

2
.  

 
Poudarek sistema zagotavljanja in spremljanja kakovosti univerze je t.i. »zanka kakovosti«, ki vključuje 
tudi aktivnost za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in analiz teh aktivnosti. Zanko kakovosti« 
najboljše označuje Demingov krog

3
:  Načrtovanje (Plan) – Izvajanje (Do) – Preverjanje (Check) – 

Ukrepanje (Act).  
 

 
 
Namen sistema kakovosti je, da: 

‐ pripomore k doseganju zastavljenih strateških ciljev,  
‐ zazna prednosti in slabosti vsakega od procesov,  
‐ služi kot orodje za sistematično izboljšanje vseh področij delovanja univerze. 
 
Elementi sistema kakovosti so predvsem: 

‐ oblikovanje razvojnega programa univerze in članic ter njegovo spremljanje, 
‐ redna letna samoevalvacija univerze in članic (z vključevanjem vseh deležnikov), 
‐ vhodni podatki (kazalniki) kakovosti UP (v nadaljevanju: kazalniki kakovosti) ter metodologija 

spremljanja kakovosti, 
‐ aktivno delo komisij, zadolženih za področje kakovosti, 
‐ pridobivanje povratnih informacij o izvajanju študija in drugih dejavnosti univerze, 
‐ aktivnosti v smeri preverjanja mednarodne primerljivosti univerze in njenih članic, 
‐ vključevanje študentov v upravljanje in procese evalvacije kakovosti, 
‐ redno (letno) anketiranje študentov, zaposlenih, diplomantov, 
‐ organiziranje delavnic, posvetov, okroglih miz itd. na temo kakovosti, 
‐ članstvo v organizacijah na nacionalni in mednarodni ravni, 

‐ spremljanje evropskih trendov, izzivov in perspektiv zagotavljanja kakovosti, 
‐ izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, ki omogoča akademski, strokovni in 

osebnostni razvoj zaposlenih na UP, 
‐ obveščanje javnosti o dosežkih pri zagotavljanju kakovosti na UP (spletna stran, mediji…). 

                                                   
1
 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), in Resolucija o raziskovalni in 

inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11) 
2
 Prevod standardov ESG v slovenščini je dostopen na spletni strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu: 

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/363. ESG je izdala European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA) in so objavljeni na: https://enqa.eu/index.php/home/esg/ 
3
 Vir: Sokovič M., Pavletić D.: Izboljšanje kakovosti – krog PDCA v primerjavi z DMAIC in DFSS, Strojniški vestnik – Journal of 

Mechanical Engineering, 53(2007)/6, 369-378, str. 371.   

http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/363
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
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Univerza na Primorskem izvaja vse potrebne aktivnosti za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 
svojega delovanja, in sicer v skladu z zahtevo po odgovornosti različnim javnostim ter zagotavljanju 
procesov nenehnih notranjih izboljšav. Pri svojem delu je univerza zavezana slovenskim in evropskim 
priporočilom ter standardom na področju kakovosti.  
 
Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Statutom UP je za kakovost univerze odgovoren rektor, ki s 
soglasjem senata univerze sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-
raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in 
zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze).  
 
Pristojne službe na rektoratu in posameznih članicah na področju kakovosti zagotavljajo:  
- redno spremljanje kakovosti vseh dejavnosti univerze; 
- spremljanje zakonodaje s področja kakovosti, 
- priprava ustrezne metodologije za zagotavljanje kakovosti; 
- pripravo in posodabljanje pravnih aktov s področja kakovosti; 
- pripravo poročil s področja kakovosti – samoevalvacijsko poročilo, poročilo o anketiranju 

študentov, poročilo o anketiranju zaposlenih, poročilo o anketiranju diplomantov ipd., 
- nudenje pomoči strokovnim službam zadolženim za področje kakovosti na članicah, 
- aktivno sodelovanje s strokovnimi službami za področje kakovosti na drugih slovenskih univerzah, 
- spremljanje mednarodnih dokumentov, 
- zagotavljanje skrbi za študente (tutorstvo, skrb za študente s posebnimi potrebami), 
- drugo.  
 
3.1 Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in 

umetniškega dela na UP (KSSK UP)  
Univerzitetna komisija za področje kakovosti - Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti 
izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na UP (KSSK UP) je bila ustanovljena leta 
2004. Njeno sestavo in način dela določata Sklep o ustanovitvi KSSK UP in Poslovnik o delu KSSK 
UP. Člani komisije so: prorektor za študijske zadeve, prorektor za znanstvenoraziskovalno delo, 
predsedniki komisij članice za področje kakovosti in predstavnik študentov. Naloge komisije so 
predvsem:  
- spremljanje razvoja kakovosti univerze in usklajevanje postopkov notranje samoevalvacije 

kakovosti na UP, 
- priprava poročil s področja dela komisije, 
- predlaganje kazalnikov s področja kakovosti in metodologije, 
- obravnava pravnih aktov s področja kakovosti in posredovanje v nadaljnjo obravnavo Senatu UP,  
- druge naloge vezane na spremljanje in razvoj kakovosti. 
 
3.2 Kazalniki  kakovosti delovanja Univerze na Primorskem 
Kazalniki kakovosti delovanja UP so bili sprejeti leta 2008 in dopolnjeni leta 2012. Zajemajo vsa 
področja delovanja univerze, in sicer:  

- izobraževalno dejavnost, 
- raziskovalno-razvojno in umetniško dejavnost, 
- mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 
- medsebojno sodelovanje članic UP, 
- upravljanje in financiranje, 
- Študentske domove in  
- promocijska dejavnost.  

 
Sestavni del kazalnikov kakovosti je tudi sprejeta metodologija (način spremljanja).  
 
Seznam kazalnikov kakovosti je v prilogi.   
 
 

  



Obvezna priloga k vlogi za podaljšanje akreditacije UP 
Priloga 4 – Poslovnik kakovosti UP  
 

 7 

4. PROCESI UNIVERZE NA PRIMORSKEM, KI SODIJO V SISTEM 
ZAGOTAVLJANJA OZIROMA UPRAVLJANJA KAKOVOSTI 

 
UP načrtuje, razvija in izvaja procese, ki so potrebni za uresničevanje njenega poslanstva, vizije in 
vrednot. Načrtovanje procesov poteka tako na ravni univerze kot na ravni članic UP.  
 
S ciljem obvladovanja procesov je UP določila nosilce procesov, ki so odgovorni za njihovo izvajanje, 
uresničevanje in nenehno izboljševanje.  
 
Cilji procesov so določeni na osnovi srednjeročne razvojne strategije UP. Uresničevanje procesov se 
meri na osnovi kazalnikov (ter metodologije), ki jih sprejema Senat UP. Kazalnike se redno spremlja in 
analizira ter na tej podlagi oblikuje predloge za izboljšave.  
 
V nadaljevanju so našteti procesi UP: 
 
I. PODROČJE IZOBRAŽEVANJA  

 Vpisni postopek 
 Akreditacije in evalvacije 
 Izvajanje študijskih programov in programov vseživljenjskega učenja  
 Podeljevanje listin in nazivov 
 Izvajanje programov mobilnosti 
 Karierno svetovanje 

 
II. PODROČJE RAZISKOVANJA  

 Izvajanje raziskovalno-razvojnega in umetniškega dela   
 Projektna aktivnost na nacionalnem in mednarodnem nivoju 

 
III. PODROČJE VODENJA IN UPRAVLJANJA  

 Vodenje 
 Človeški viri in finance 
 Obvladovanje partnerstev in virov 
 Investicije 
 Založbena in knjižnična podpora znanstveno-raziskovalnemu in izobraževalnemu procesu 
 Informacijska podpora znanstveno-raziskovalnemu in izobraževalnemu procesu. 

 
Posamezne procese podrobneje opredeljujejo opisi procesov, ki za vsak proces določajo: 

- dokumente, ki so podlaga procesu, 

- namen procesa, 

- področje uporabe, 

- aktivnosti procesa, 

- opis procesa, 

- odgovorne izvajalce, 

- sodelujoče v procesu, 

- dokumente v procesu, 

- informacijsko podporo procesa. 
 
Procese določajo še: 

- povezave z drugimi procesi, vključno z viri informacij, 

- zahteve, ki jih mora proces izpolnjevati, in ki so kriterij za oceno učinkovitosti in uspešnosti 
delovanja, 

- smiselno, glede na potrebe in možnosti, so določene tudi merilne točke.  
 
4.1 Temeljni procesi na področju izobraževanja  
 
Procesi na področju izobraževanja so:  
a) vpisni postopek, ki ga izvaja Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem 

(VPIS UP), ki:  
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‐ vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na 
Primorskem, 

‐ vodi postopke, vezane na pridobivanje statusa študenta s posebnimi potrebami in druge 
posebne statuse,  

‐ izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. 
stopnji na Univerzi na Primorskem, 

‐ sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, 
‐ informira in svetuje kandidatom za vpis, 
‐ sodeluje pri informativnih dnevih in 
‐ izdeluje različne analize in statistična poročila.    

b) akreditacije in evalvacije študijskih programov, ki potekajo skladno z ustrezno zakonodajo (ZViS; 
Merila za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov) in internimi 
pravnimi akti UP,   

c) izvajanje študijskih programov in programov vseživljenjskega učenja, ki poteka skladno z 
zakonodajo ter akreditacijo programa,  

d) podeljevanje listin in nazivov, ki potekajo skladno z ustrezno zakonodajo (Zakon o strokovnih in 
znanstvenih naslovih; Pravilnik o prilogi k diplomi) in internimi pravnimi akti UP; 

e) izvajanje mobilnosti, ki poteka skladno s pravili posameznih programov, projektov oziroma 
operacij mobilnosti, 

f) karierno svetovanje in vseživljenjsko učenje, ki ga izvaja pristojna služba rektorata UP v 
sodelovanju s pristojnimi službami na članicah UP.  

 
Odgovornost za procese na rektoratu UP: prorektor za področje študijskih zadev UP, prorektor za 
področje mednarodnega sodelovanja, pristojne službe za področja izobraževanja, mednarodnega 
sodelovanja, vpisa, kariernega svetovanja in vseživljenjskega učenja. 
 
Odgovornost za procese na članici UP: prodekan za področje študijskih zadev, prodekan za področje 
mednarodnega sodelovanja, pristojne službe za področja izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, 
vpisa, kariernega svetovanja in vseživljenjskega učenja. 
 
Podrobnejši postopki in usmeritve za posamezni proces so opredeljeni v ustreznih internih pravnih 
aktih univerze in članice UP 
 
4.2 Temeljni procesi na področju raziskovanja 
 
Procesi, povezani z raziskovalno dejavnostjo, so:  
a) izvajanje raziskovalno-razvojnega in umetniškega dela , ki je temelj znanstvene odličnosti 

univerze in kakovostnega pedagoškega dela. Hkrati je raziskovanje kot iskanje in kreiranje novega 
(kakovostnega in relevantnega) znanja tudi poslanstvo univerze. Raziskovalna dejavnost obsega 
predvsem aktivnosti povezane s/z: 

‐ povečanjem kakovosti in relevantne znanstvene produkcije (znanstveni članki, znanstvene 
monografije, organizacija znanstvenih konferenc itd.); 

‐ prizadevanjem, da UP na čim več znanstveno-raziskovalnih področjih doseže najvišjo 
svetovno raven.   

b) projektna aktivnost na področju raziskovanja (na nacionalnem in mednarodnem nivoju):  

‐ iskanje razpisov, pregled in obveščanje članic UP o razpisih,   
‐ prijava projekta skladno s pogoji, navedenimi v razpisu projekta (priprava vsebine in finančne 

konstrukcije, posredovanje vloge na pristojni organ, dopolnjevanje vloge itd), 
‐ po odobritvi projekta pregledovanje osnutka pogodb in posredovanje pogodb v podpis 

odgovorni osebi, 

‐ (vsebinsko in finančno) vodenje in administriranje projekta (priprava podatkov, vnos podatkov 
v sistem ISAAR, priprava podatkov za knjiženje itd.); skrb za sprotno pripravo poročil, 
posredovanje zahtevkov ustreznemu organu, skrb za dokumentacijo idr.  

 
Odgovornost za procese na UP: prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, 
prorektor za področje mednarodnega sodelovanja ter pristojni sektor. 
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Odgovornost za procese na članici UP:  
- na pedagoški članici prodekan za področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela, 

prodekan za področje mednarodnega sodelovanja ter ustrezna strokovna služba, 
- na drugi članici: pomočnik direktorja za področje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela 

ter ustrezna strokovna služba.  
 
4.3 Temeljni procesi na področju vodenja in upravljanja 
 
Procesi na področju vodenja in upravljanja so:  
a) vodenje: 

‐ strateški procesi 
‐ vodstveni procesi 
‐ zagotavljanje in spremljanje kakovosti 

b) upravljanje človeških virov in financ: 

‐ razvoj kadrov (ustrezna kadrovska politika, ki zagotavlja stabilno kadrovsko strukturo) 
‐ pravni postopki   
‐ postopki finančnega poslovanja 
‐ postopki javnega naročanja in nabave 
‐ poslovno sodelovanje z družbenim okoljem 

c) obvladovanje partnerstev in virov  

‐ partnerji in dobavitelji 
‐ finance 
‐ infrastruktura 
‐ obveščanje in komunikacija 

d) investicijska dejavnost 
e) založbena in knjižnična podpora raziskovalnemu in izobraževalnemu delu 
f) informacijska podpora znanstveno-raziskovalnemu, izobraževalnemu procesu ter spremljanju 

poslovanja 
 

Odgovornost za procese na UP: glavni tajnik UP, prorektor, pristojen za finančno področje in pristojne 
službe za posamezna področja. 
 
Odgovornost za procese na članici UP:  
- na pedagoški članici: tajnik članice in pristojne službe za posamezna področja, 
- na drugi članici: svetovalec direktorja in pristojne službe za posamezna področja. 
 
4.4 Odgovorni za spremljanje in zagotavljanje kakovosti  
 
Za spremljanje in zagotavljanje kakovosti UP so skladno z ZViS in Statutom UP odgovorni vsi 
zaposleni na univerzi in študenti.  
 
Rektor UP je skladno z 28. členom Statuta UP pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje 
kakovosti (samoevalvacija univerze) ter s soglasjem senata univerze sprejema merila o kakovosti 
univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela. Rektor 
UP lahko za določeno področja imenuje svetovalce rektorja, in sicer izmed visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev na UP; svetovalca rektor imenuje za 
čas trajanja funkcije. 
 
Senat UP, skladno z 38. členom Statuta UP, daje soglasje k merilom o kakovosti univerze, študijskih 
programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela (samoevalvacija univerze) 
ter pripravlja in sprejema merila, po katerih študentje pripravljajo mnenje o izobraževalnem delu 
učiteljev. 
 
Dekan/direktor članice UP je skladno s 65. členom (oziroma 84 členom) Statuta UP pristojen za 
spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, 
znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti 
(samoevalvacija članice).  
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Senat članice UP, skladno z 71. členom Statuta UP, skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, 
znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela. 
 
Pristojna služba rektorata koordinira proces notranjega zagotavljanja kakovosti, nudi strokovno 
podporo KSSK UP ter članicam. Prek sodelovanja s članicami pripravlja ustrezno metodologijo in 
predloge pravnih podlag za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na UP, predloge poročil in drugih 
dokumentov, poročil in analiz s področja kakovosti.    
 
 

5. Postopki priprave letnega progama dela in letnega poročila o delu 
  

5.1 Letni program dela 
  
V letnem programu dela, ki je sestavljen iz programa dela in finančnega načrta, so na osnovi 
srednjeročne razvojne strategije navedeni kratkoročni cilji za posamezno koledarsko leto. Letni 
program dela, ki vključuje tudi finančni načrt, skladno s Statutom UP sprejmeta Upravni odbor UP in 
Senat UP. Obrazec za pripravo letnega programa dela je pripravljen na osnovi navodil pristojnega 
ministrstva.  
 
5.2 Letno poročilo 

 
Letno poročilo, ki vsebuje poslovno poročilo in računovodsko poročilo, sledi zastavljenim ciljem v 
letnem programu dela. Poročilo o delu se pripravi skladno z navodili pristojnega ministrstva. Sprejmeta 
ga  Upravni odbor UP in Senat UP. Vsebino računovodskega poročila določajo navodila pristojnega 
ministrstva in zakonodaja. Pri pripravi poročila o delu se poleg kazalnikov za pripravo 
samoevalvacijskega poročila praviloma upoštevajo kazalniki za posamezni strateški cilj, ki so 
navedeni v srednjeročni razvojni strategiji univerze.  
 
 

6. POSTOPKI EVALVACIJE UNIVERZE 
 
Ob upoštevanju ustreznih zakonov in predpisov ter priporočil organov, odgovornih za zagotavljanje 
kakovosti visokega šolstva na mednarodni ravni (Zveza evropskih univerz/European University 
Association – EUA, Evropska mreža za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu/European 
Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA), univerza: 

‐ sprotno spremlja kakovost na podlagi kazalnikov (indikatorjev) kakovosti, 
‐ uvaja in izpopolnjuje splošne in posebne mehanizme zagotavljanja kakovosti kot načine stalne 

skrbi za kakovost,  

‐ razvija kulturo kakovosti na univerzi.  
 
6.1 Samoevalvacija Univerze na Primorskem 

 
Namen samoevalvacije je nenehno spodbujanje ter izboljševanje kakovosti na vseh področjih 
delovanja univerze. Samoevalvacija zagotavlja podlago za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja 
ter nudi podlago za izboljševanje kakovosti. Univerza vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo (v 
nadaljevanju: poročilo), ki ga sprejme Senat UP. Način priprave poročila določa Pravilnik o evalvaciji 
UP, ki je objavljen na spletni strani UP.  
 
Poročilo je rezultat samoevalvacijskega procesa. Vključuje oceno stanja in kritično analizo, analizo 
prednosti in slabosti ter predloge in priporočila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti (korektivne 
ukrepe) ter izboljševanje kakovosti. Poročilo poleg opisa in analize glavnih vidikov vključuje tudi 
načine, postopke in ukrepe za izboljševanje kakovosti, s pomočjo katerih je mogoče odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti.  
 
Zaključki poročila vključujejo ocene, ki so podkrepljene z dokumentacijo in predvidenimi ukrepi za 
nadaljnje izboljševanje kakovosti, ki temeljijo na ugotovljenih prednostih in slabostih.  
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Na osnovi rezultatov poročila univerza pripravi strateški načrt za izboljševanje sistema zagotavljanja 
kakovosti v prihodnosti. Procesi odločanja o nadaljnjih ukrepih in postopkih za izpopolnjevanje 
kakovosti, ki sledijo procesu samoevalvacije, vključujejo tudi časovni načrt prihodnjih dejavnosti.  
 
Univerza s poročilom seznani zaposlene, študente ter ostale deležnike. Poročilo je javno in objavljeno 
na spletni stran univerze.  
 
Pri pripravi poročila sodelujejo vsi zaposleni in študenti UP. Predvideni postopki priprave poročila so: 

- sprejem obrazca za pripravo poročila: obrazec vsebuje natančno opredeljene kazalnike ter 
metodologijo in je lahko sestavni del obrazca za Poročilo o delu. Obrazec sprejme senat UP v 
roku, ki je določen s Pravilnikom o evalvaciji na UP; 

- priprava poročila: članice UP pripravijo svoje poročilo skladno z navodili; pri pripravi sodelujejo 
zaposleni in na pedagoških članicah tudi študenti. Po sprejemu poročila na 
senatu/znanstvenem svetu članice oz. svetu študentskih domov poročilo posredujejo pristojni 
strokovni službi rektorata, ki pripravi skupno poročilo univerze;  

- obravnava in sprejem poročila: pred obravnavo na Senatu UP poročilo obravnavajo in sprejmejo 
pristojne komisije Senata UP, v roku, ki je določen s pravilnikom; 

- na osnovi poročila priprava ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti (z jasno določenimi 
aktivnostmi, časovnim planom ter odgovornimi osebami/nosilci posamezne aktivnosti).  

 
V okviru postopka samoevalvacije UP poteka tudi postopek evalvacije študijskih programov UP. 
Samoevalvacija študijskih programov je strukturirana v skladu z Merili za akreditacijo in zunanjo 
evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. V okviru poslovnega programa UNIS je 
vzpostavljen elektronski obrazec za namene stalne in sprotne (samo)evalvacije, načrtovanja, izvajanja 
in spremljanja učinkov sprememb študijskih programov.  
 
Vsebinska presoja samoevalvacije študijskih programov vključuje: 
‐ podatke o programu;  
‐ podatke o študentih;  

‐ podatke o izvajanju študijskega programa;  
‐ zadovoljstvo študentov s študijskim programom;  
‐ zadovoljstvo diplomantov z zaključenim študijskim programom;  
‐ zadovoljstvo okolja s pridobljenimi kompetencami študentov;  
‐ posodabljanje vsebine, sestave in izvajanja študijskega programa;  
‐ varovanje pravic deležnikov v študijskem procesu;  
‐ načrt nalog in sprememb, na podlagi ugotovitev letne samoevalvacije študijskega programa;  
‐ analizo realizacije načrtovanih ukrepov. 
 
Spremljanje raziskovalne dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v okviru programske 
samoevalvacije predstavlja 1) izhodišče za  raziskovalno in pedagoško povezovanje visokošolskih 
učiteljev, 2) spremembe visokošolskih programov in 3) načrtovanje razvoja kadrov ter zagotavljanje 
priložnosti za njihov razvoj.   
 
V proces samoevalvacije so neposredno in posredno vključeni visokošolski učitelji in sodelavci- 
izvajalci programa, študenti, strokovni sodelavci, diplomanti, deležniki iz okolja-delodajalci in mentorji 
študentom na praktičnem usposabljanju.      
 
6.2 Zunanja evalvacija 

 
Zunanja evalvacija se izvede skladno z navodili ustrezne agencije (npr. EUA). Pri postopku priprave 
poročila, potrebnega za izvedbo zunanje evalvacije, se smiselno upošteva postopek za pripravo 
samoevalvacijskega poročila.  
 
6.3 Spremljanje študijske dejavnosti 

 
S ciljem nenehnega izboljšanja študijske dejavnosti (tako sprotno posodabljanje obstoječih kot tudi 
priprava novih študijskih programov), UP redno spremlja njihovo izvajanje. Načini, ki jih pri tem 
uporablja, so predvsem anketiranje študentov in diplomantov, spremljanje obremenitve študentov v 
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skladu z ECTS, pridobivanje informacij o zadovoljstvu delodajalcev s kompetencami, ki so jih 
diplomanti UP dosegli v času študija na UP ipd. Na osnovi pridobljenih informacij članice spreminjajo 
obstoječe študijske programe oziroma pripravljajo nove programe, ki temeljijo na raziskovalni 
dejavnosti UP. Z namenom poenotenja priprave novih in posodobitve obstoječih študijskih programov 
je UP sprejela tudi ustrezne interne pravne akte, ki so objavljeni na spletni strani UP (Merila UP za 
kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, Navodila za postopek obravnave in sprejemanja 
študijskih programov na UP in Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov na UP).   
 
6.4 Spremljanje zadovoljstva študentov  

 
Anketiranje študentov UP poteka skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete na UP, ki je 
objavljen na spletni strani UP. Anketni vprašalnik je poenoten na ravni UP. Mnenje študentov se 
upošteva v postopku za izvolitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev v naziv. Z anketnim  
vprašalnikom je omogočeno tudi spremljanje obremenitev študentov skladno z ECTS (študenti podajo 
svoje mnenje o ustreznosti ovrednotenja posameznega predmeta z ECTS). Članica vsako leto pripravi 
poročilo o anketiranju študentov. Članica s poročilom seznani ŠS članice ter v sodelovanj s ŠS članice 
poročilo tudi analizira. Poročilo predstavlja eno od izhodišč za razpravo o kakovosti študija na članici.  
 
6.5 Spremljanje diplomantov  

 
Z anketiranjem diplomantov UP pridobiva njihovo mnenje o študijskem programu, ki so ga zaključili 
(predvsem z vidika pridobitve ustreznih kompetenc za vstop na trg dela) in o študiju na UP; prav tako 
UP pridobi podatke o karierni poti svojih diplomantov ter tako spremlja njihovo zaposlenost in 
zaposljivost. Ugotovitve so namenjene seznanitvi vodstva s karierno potjo diplomantov, prav tako se 
upoštevajo pri spremembah študijskega programa.  
 
Postopek anketiranja diplomantov določajo Navodila o anketiranju diplomantov UP, ki so objavljena na 
spletni strani UP. 
 
 

7. Primerjava s sorodnimi univerzami oziroma visokošolskimi zavodi 
(benchmarking) 

 
Z namenom izboljšanja svojega dela ter izmenjave dobre prakse univerza izvaja primerjavo s 
sorodnimi univerzami in visokošolskimi zavodi (tako slovenskimi kot tudi tujimi). Odločitev o izvedbi 
primerjave (vključno s predvidenimi aktivnostmi in z želenimi cilji) sprejme senat UP. Na osnovi 
izvedene primerjave ter ugotovitev univerza po potrebi dopolni srednjeročno razvojno strategijo (ter 
pričakovane cilje oziroma rezultate). 
 
 

8. ZAPOSLENI  
 
UP pri zaposlovanju uporablja ustrezne predpise na državni ravni, ki urejajo področje delovnih 
razmerij. Ustrezna usposobljenost in kompetentnost zaposlenih za strokovno in učinkovito izvajanje 
dela je temeljno vodilo kadrovske politike. Sistemizacija delovnih mest univerze z navedenimi 
zahtevami za zasedbo delovnega mesta in opisom nalog na delovnem mestu je navedena v Aktu o 
organizaciji (univerze in članic) in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem.  
 
Zaposleni so zavezani svoje naloge opravljati strokovno, vestno, odgovorno, pravočasno, 
transparentno  in nepristransko. Pri delu so dolžni dosledno upoštevati vse veljavne in zavezujoče 
pravne akte ter spremljati novosti in spremembe le-teh. Zaposleni se pri svojem delu ravnajo po 
pravilih stroke in se v ta namen redno usposabljajo in izpopolnjujejo, za kar skrbi vodstvo. Skladno z  
Etičnim kodeksom UP so zaposleni pri svojem delu zavezani naslednjim etičnim vrednotam: 
poštenost, odličnost, odgovornost, dostojanstvo in odprtost.    
 
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih: zaposleni izražajo svoja mnenja o medsebojnih odnosih, 
motivaciji in možnostih razvoja kariere ter organiziranosti dela na univerzi z izpolnjevanjem anketnega 
vprašalnika, prek katerega UP pridobi:  

http://www.upr.si/sites/unipr_si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20080620_Splosne_odlocbe.pdf
http://www.upr.si/sites/unipr_si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20080620_Splosne_odlocbe.pdf
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‐ mnenja zaposlenih o organiziranosti dela,  
‐ mnenja zaposlenih o možnostih razvoja kariere ter motivaciji za delo,  
‐ mnenja zaposlenih o splošnem zadovoljstvu zaposlenih, 
‐ osnovo za izboljšanje kakovosti dela na univerzi.  
 
Anketa se praviloma izvede vsako koledarsko leto, in sicer za vse zaposlene. Izpolnjevanje anketnega 
vprašalnika je anonimno in prostovoljno. Način anketiranja in vsebina anketnega vprašalnika sta 
podrobneje opredeljena v Pravilniku o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na UP, ki je 
objavljen na spletni strani UP.  
 
Letni razgovori zaposlenih z nadrejenim se redno izvajajo. Cilj razgovora je ocena in pregled 
opravljenega dela v preteklem letu (tudi način dela in odnosi med sodelavci), načrt dela v naslednjem 
letu ter določitev pričakovanih rezultatov.  
 
Vključevanje zaposlenih v upravljanje: zaposleni so v upravljanje vključeni na naslednje načine:  

‐ članstvo v organih univerze in članic, 
‐ podaja predlogov in pripomb, 
‐ anketiranje zaposlenih in upoštevanje njihovih predlogov pri pripravi temeljnih dokumentov 

univerze, 

‐ aktivno sodelovanje pri pripravi pomembnih dokumentov in pravnih aktov univerze.  
 
Delovno okolje in delovno vzdušje: delovno okolje in delovno vzdušje bistveno vplivata na 
zadovoljstvo zaposlenih, na kulturo kakovosti na univerzi ter posledično na uspešnost in učinkovitost 
univerze. Ustrezno delovno vzdušje se ustvarja z/s: 

‐ ustreznimi delovnimi pogoji,  
‐ spoštovanjem osebne integritete vsakega posameznika,  
‐ primernim delovnim časom, 
‐ ustreznimi načini nagrajevanja nadpovprečno opravljenega dela,  
‐ spodbujanjem poklicne in osebnostne rasti zaposlenega, 
‐ družabnimi srečanji zaposlenih ob različnih priložnostih,  
‐ vzpostavitvijo okolja zaupanja, pozitivne organizacijske klime in kulture v kolektivu, 
‐ drugimi ustreznimi aktivnostmi. 
 
Delodajalec mora varovati in spoštovati delavčevo osebnost ter upoštevati in zaščititi zasebnost 
vsakega zaposlenega. Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben 
zaposleni ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 
predpostavljenih ali sodelavcev.  
 
 

9. KOMUNICIRANJE 
 
Pri vzpostavljanju kakovostne komunikacije je v ospredju medsebojno spoštovanje, razumevanje in 
iskrenost; pomembno je vzpostaviti kulturo zaupanja in odprtosti. Vsakdo mora imeti spoštljiv odnos 
do sogovornika, ga pazljivo poslušati ter skrbeti za odprto komunikacijo. Temelj odlične komunikacije 
so spoštovanje človekovega dostojanstva v vseh interakcijah, medčloveške veščine in upoštevanje 
občih etičnih norm. Na vseh ravneh komuniciranja je treba upoštevati etičnost komuniciranja, enakost 
in enakopravnost, usklajenost z Ustavo RS in drugimi predpisi. 
 
Načini komuniciranja so predvsem:  

‐ neposredno: osebno, po telefonu, 
‐ pisno (dopisi, dokumenti v elektronski obliki, faksi ipd.); pri pripravi dokumentov se upošteva 

dogovorjena oblika, 
‐ preko spletne strani univerze, 
‐ z informativnim in promocijskim gradivom, 
‐ z uporabo družbenih omrežij (npr. Twitter, Facebook). 
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9.1 Komuniciranje med zaposlenimi  

 
Namen komuniciranja med zaposlenimi je vzpostavitev in vzdrževanje ustreznega sistema obveščanja 
zaposlenih, poročanja, povratnega informiranja ter medsebojnega sodelovanja s ciljem, da se zagotovi 
pravočasno in ustrezno ukrepanje, ki je potrebno za uspešno delovanje univerze. Vodstvo je 
odgovorno za posredovanje informacij vsem zaposlenim.  
 
9.2 Komuniciranje z javnostmi  

 
Univerza deluje javno in transparentno. Pravni akti in dokumenti univerze so dostopni na spletni strani.  
 
Namen komuniciranja univerze z mediji in drugimi javnostmi je predvsem:  

‐ obveščanje o dejavnostih univerze, 
‐ seznanjanje javnosti o vlogi univerze,  
‐ povečanje prepoznavnosti univerze, 
‐ dvig ugleda univerze v javnosti. 

 
9.3 Informacije javnega značaja  

 
Univerza zagotavlja javnost, odprtost in transparentnost delovanja. Skladno z Zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja – UPB2 (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – 
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) omogoča uresničevanje pravic posameznikov 
in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja

4
. Kot nosilec javnega pooblastila je tudi 

javna univerza oziroma javni visokošolski zavod zavezanec za posredovanje informacij javnega 
značaja po ZDIJZ. 
 
Za dajanje informacij javnega značaja je odgovorna za to zadolžena oseba. Katalog informacij 
javnega značaja je objavljen na spletni strani univerze. 
 
 

10. OBVLADOVANJE DOKUMENTACIJE  
 
Dokumentacija UP obsega:  

‐ temeljne dokumente, kot npr: srednjeročno razvojno strategijo, letni program dela, letno poročilo 
delu, samoevalvacijsko poročilo, 

‐ pravne akte: zakonodaja in interni pravni akti,  
‐ volitve organov univerze in članic,  
‐ pisna pooblastila rektorja, 
‐ dokumentacijo, povezano s projekti, 
‐ dokumentacijo, povezano s postopki javnega naročanja, 
‐ dokumentacijo, povezano z zaposlenimi (pogodbe o zaposlitvi, dokazila o strokovnih 

usposabljanjih, opravljenih tečajih itd.), 

‐ pogodbe, ki določajo medsebojne obveznosti med univerzo in zunanjimi uporabniki (npr. najemne 
pogodbe; pogodbe, povezane z javnim naročanjem itd.), 

‐ zapisnike sej organov univerze, razne druge zapise, s katerimi se izkazuje izvajanje in 
izpolnjevanje zahtev in opisanih procesov ter sistema vodenja.  

 
Temeljni dokumenti in pravni akti univerze so objavljeni na spletni strani univerze.  

 
Upravljanje dokumentarnega gradiva poteka skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 
9/18).  
 
Obvladovanje dokumentacije: določena sta ravnanje in odgovornost, vezana na nastanek in vodenje 
dokumentacije ter spremembo le-te. Pri tem mora biti zagotovljeno, da je vsa dokumentacija usklajena 
z veljavnimi pravnimi akti, pravilna in popolna. Jasni morata biti tudi dostopnost in seznanjenost 

                                                   
4
 Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 

dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali 
pridobil od drugih oseb. 



Obvezna priloga k vlogi za podaljšanje akreditacije UP 
Priloga 4 – Poslovnik kakovosti UP  
 

 15 

zaposlenih z dokumentacijo (vsi zaposleni morajo biti seznanjeni s pravnimi akti in temeljnimi 
dokumenti univerze).  
 
Obvladovanje podatkov: univerza zbira, obdeluje in upravlja z različnimi podatki, ki se nanašajo na 
procese, povezane z akreditacijami in evalvacijami. Podatke obvladujejo in sproti posodabljajo 
zaposleni. UP zbira in upravlja tudi s podatki, ki se nanašajo na finančno, računovodsko in kadrovsko 
področje, področje javnega naročanja in drugo. 
 
10.1 Arhiviranje dokumentacije  

 
Arhiviranje dokumentacije poteka skladno z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/06 in 51/14), ki med drugim ureja način, organizacijo, infrastrukturo 
in izvedbo hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, vključno s pravnimi učinki 
takšne hrambe.  
 
Arhiviranje dokumentacije poteka tako, da so zagotovljeni sledljivost, hiter dostop do dokumenta in 
minimalno potreben čas za posamezne operacije, ki jih zahteva delo z dokumenti (tako v papirni kot 
tudi v elektronski obliki). Čas trajanja hranjenja dokumentacije je določen v Pravilniku o določanju 
rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. l. RS, št. 52/09). 
 
10.2 Ravnanje s podatki in dokumenti zaupne narave 

 
Pri ravnanju z zaupnimi podatki in dokumenti so zaposleni dolžni upoštevati Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR), Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) in Pravilnik o zavarovanju 
osebnih in zaupnih podatkov UP, k čemur se zavežejo s podpisom pogodbe o zaposlitvi oziroma 
posebne izjave, ter druge zavezujoče pravne akte.  
 
 

11. VELJAVNOST 
 
Poslovnik kakovosti stopi v veljavo dan po objavi na spletni strani Univerze na Primorskem.  
 
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o kakovosti, ki ga je sprejel Senat 
Univerze na Primorskem na svoji 42. redni seji  z dne 17. 6. 2015. 
 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. Poslovnik se objavi na spletnih straneh 
univerze. 
 
 
 
 
 
 
Datum objave: 21. 6. 2019 
    
Številka: 0720-01/2019 
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PRILOGA  
 
VHODNI KAZALNIKI (PODATKI) ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI UP

5
  

 
Oznaka kazalnika  Opis kazalnika 

1. Izobraževalna dejavnost 

KUP_01 Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku  

KUP_02 Povprečno število točk sprejetih kandidatov 

KUP_03 
Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez 
ponavljavcev) 

KUP_04 Prehodnost v višji letnik  

KUP_05 Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (ločeno za vsak študijski program posebej)  

KUP_06 Trajanje študija ter trajanje študija glede na predvideno trajanje študija   

KUP_07 
Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce 
študijskih programov v FTE  

KUP_08 Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah  

KUP_09 Zaposlenost  in zaposljivost diplomantov 

2. Raziskovalno-razvojna in umetniška dejavnost 

KUP_10 
SICRIS točke raziskovalne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu dosegajo 
registrirani raziskovalci članice 

KUP_11 Nadpovprečna znanstvena uspešnost, ki jo v preteklem koledarskem letu dosegajo 
registrirani raziskovalci članice (ocena A'') 

KUP_12 Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov, ki jih v preteklih desetih koledarskih letih 
dosegajo raziskovalci članice 

KUP_13 Število SCI, SSCI in AHCI objav članice v preteklem koledarskem letu 

KUP_14 Znanstvene monografije, ki so jih v preteklem koledarskem letu izdali raziskovalci članice 

KUP_15 Projekti, pridobljeni v preteklem koledarskem letu 

KUP_16 SICRIS točke strokovne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu dosegajo registrirani 
raziskovalci članice 

KUP_17 Umetniški dosežki in izvedena dela s področja umetnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu 
izkazuje članica. 

KUP_18 Nacionalne in mednarodne nagrade ter nominacije s področja umetnosti, ki so jih v 
preteklem koledarskem letu prejeli visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci članice.  

3. Mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje 

KUP_19 

MOBILNOST NA UP vključuje:  
1. Število in delež študentov, vključenih v izmenjave v tujini 
2. Število in delež tujih študentov, vključenih v izmenjavo na UP/članici 
3. Število in delež tujih študentov, vpisanih v študijske programe UP 
4. Število in delež tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izmenjavah na UP 
5. Število in delež visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP na izmenjavah v tujini 
6. Število in delež študentov UP, ki so del študija opravili na drugi slovenski univerzi oz. 

visokošolskem zavodu 
7. Število in delež študentov drugih slovenskih univerz in visokošolskih zavodov, ki so del 

študija opravili na UP 
8. Število in delež diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili 

vsaj 1 KT 
9. Število in delež tujih državljanov med diplomanti na UP  
10. Število in delež tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli 

raziskovati na visokošolski zavod in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu  
11. Število in delež raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovati na 

visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem 
procesu 

KUP_20 Število in delež predmetov, ki so bili v celoti izvedeni  v tujem jeziku 

KUP_21 
Število tujih državljanov, redno zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih učiteljev, 
visokošolskih sodelavcev ali raziskovalcev – v % delovnega časa (v FTE) 

KUP_22 
Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z EU, kjer je univerza nosilka 
projekta 

KUP_23 
Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z EU, kjer univerza v projektu 
sodeluje 

KUP_24 
Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti izven EU (nosilec ali 
sodelujoči) 

                                                   
5
 Vhodne kazalnike (podatke) za ocenjevanje kakovosti UP je sprejel Senat UP na svoji 14. Redni seji dne 12. 12. 2012.   
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Oznaka kazalnika  Opis kazalnika 

4. Medsebojno sodelovanje članic UP 

KUP_25 
NOTRANJA MOBILNOST NA UP vključuje:  
1. Število študijskih programov, v katerih sodeluje več članic UP 
2. Število kreditnih točk, ki jih je članica izvedla za ostale članice UP 

KUP_26 Delež študentov, ki so del študija opravili na drugi članici UP 

KUP_27 Število raziskovalno-razvojnih programov, v katerih sodelujeta vsaj dve članici UP 

5. Upravljanje in financiranje 

KUP_28  Finančni rezultat UP 

KUP_29  
Delež zaposlenih v strokovnih službah članice v FTE, ki opravljajo upravne naloge, glede na 
vse zaposlene na članici 

KUP_30  Delež prihodkov izobraževalne, raziskovalne in tržne dejavnosti v celotnem prihodku članice 

KUP_31  Delež neproračunskih sredstev v celotnem prihodku za izobraževalno dejavnost članice 

KUP_32 Delež prihodkov iz proračunskih virov v celotnem prihodku članice 

KUP_33 Število izvolitev v nazive (visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci) 

KUP_34 Število in delež zaposlenih na UP glede na obliko zaposlitve 

KUP_35 
Uporabna površina (m

2
) prostorov članice na študenta, na pedagoškega delavca, na 

raziskovalca 

KUP_36 Zadovoljstvo zaposlenih  

KUP_37 Obseg sredstev, ki jih delodajalci (iz gospodarstva) namenijo za štipendijski sklad UP 

KUP_38 Obseg sredstev za literaturo in elektronske vire na študenta 

6. Študentski domovi 

KUP_39 
Število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih domovih UP na študenta UP, število drugih 
razpoložljivih subvencioniranih ležišč na študenta UP in razmerje med navedenima 
kazalnikoma. 

6. Promocijska dejavnost 

KUP_40 Prepoznavnost UP v okolju 

Podatke se prikaže za najmanj zadnja tri študijska oziroma koledarska leta.  
 
  



Obvezna priloga k vlogi za podaljšanje akreditacije UP 
Priloga 4 – Poslovnik kakovosti UP  
 

 18 

1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 
1. Šifra kazalnika: KUP_01 
2. Ime kazalnika: Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku 
3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: razmerje med vsemi prvič vpisanimi študenti v tekočem študijskem letu, ki so 

na članico oddali svojo vlogo že v prvem prijavnem roku, in vsemi vpisanimi v tem študijskem letu 
(brez ponavljavcev). Razmerje se ugotavlja ločeno za redne in izredne študente dodiplomskega 
študija. 

5. Kdo ga meri: strokovne službe članice.  
6. Namen kazalnika: spremljanje kakovosti inputa. Podatki so uporabni tako za članico (spremljanje 

trenda 'nivoja' uporabnikov storitev članice) kot za UP (primerjava članic in spremljanje trenda 
agregiranih vrednosti).  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik):  
 
 
Študijski 
progra
m 

Število prvih 
prijav (1) 

Število 
sprejetih v 
prvem 
prijavnem roku 
(2) 

Število vpisanih 
v prvem 
prijavnem roku 
(3) 

Število vseh vpisanih 
v 1. letnik brez 
ponavljavcev (4) 

Delež vseh 
prvič vpisanih v 
prvem 
prijavnem roku 
(3/4)  

Razmerje med 
sprejetimi v 1. 
roku in 
vpisanih na 
osnovi 1. prijav 
(3/2) 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 
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1. Šifra kazalnika: KUP_02 
2. Ime kazalnika: Povprečno število točk sprejetih kandidatov 
3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik (kakovosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri povprečno število točk na maturi in uspeha sprejetih kandidatov, 

ki so prvič vpisani v študijski program v tekočem študijskem letu. Zbira se za redni in izredni 
dodiplomski študij na nivoju članice, in sicer za vsak program posebej.  

5. Kdo ga meri: strokovne službe članice na podlagi podatkov vpisne službe. 
6. Namen kazalnika: merjenje ugleda institucije.  

Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): podatke se povzame iz Analize prijave in vpisa za 
posamezno študijsko leto (Analizo pripravi Vpisna služba UP), in sicer za vsak dodiplomski 
študijski program posebej ter ločeno za redni in izredni študij. 

 
Študijski program Študijsko leto 20__/__ 

Redni Izredni Skupaj Omejitev 
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1. Šifra kazalnika: KUP_03 
2. Ime kazalnika: Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti 

v 1. letnik (brez ponavljavcev) 
3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalec se agregira na nivoju članice, saj meri odnos članice do okolja. 

Odraža tudi interes študentov za določen študij in promocijske zmožnosti članice. 
5. Kdo ga meri: strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: dolgoročno spremljanje vpisa in lastnih aktivnosti (promocije, spremembe 

programov) na nivoju članice. Kazalnik ne meri neposredno kakovosti, temveč povpraševanje in 
ugled ustanove. Kazalnik kaže trend: v kolikor za posamezen študijski program daljše obdobje ni 
zadostnega zanimanja, je treba poseči po boljši promociji, po vsebinski spremembi programa in/ali 
po zmanjšanju vpisnih mest.   

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število razpisanih mest in število 
vpisanih študentov v 1. letnik (brez ponavljavcev), in sicer ločeno za redni in izredni študij ter za 
vsak študijski program posebej.  

 

Članica/študijski program 

Štud. leto 20__/20__ Štud. leto 20__/20__ 

Razpis Prijave Vpis Vpis  
Razpis 

Prijave 
Vpis 

RŠ IŠ RŠ IŠ RŠ IŠ RŠ IŠ RŠ IŠ RŠ IŠ 

             

             

Skupaj              
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1. Šifra kazalnika: KUP_04 
2. Ime kazalnika: Prehodnost v višji letnik   
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik zajema delež vseh študentov prvega letnika rednega študija 

(skupaj s ponavljavci) v preteklem študijskem letu. 
5. Kdo ga meri: strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: kazalnik lahko identificira probleme v postopku selekcije (študentov) ali 

probleme pri poučevanju. Ta kazalnik je smiseln za spremljanje trendov, ti pa lahko služijo kot 
signal in podlaga za ukrepe članic. Kazalnik se zbira na nivoju članic in UP.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže prehodnost študentov za vsak 
študijski program posebej.  Pri številu študentov se upošteva prvič pisane študente in 
ponavljavce. 

 

Študijski program 
  

Študijsko leto 20__/__ 

Iz 1. v 2. letnik Iz 2. v 3. letnik Iz 3. v 4. letnik 
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1. Šifra kazalnika: KUP_05 
2. Ime kazalnika: Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (ločeno za vsak program 

posebej)  
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik zajema delež ponavljavcev v študijskih programih v preteklem 

študijskem letu. 
5. Kdo ga meri: strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: zbira se na nivoju članic in UP.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število in delež vseh študentov 

in ponavljavcev za vsak študijski program posebej (uporabi se podatke, ki se jih pošlje na 
pristojno ministrstvo). Pri številu študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. 
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1. Šifra kazalnika: KUP_06  
2. Ime kazalnika: Trajanje študija ter trajanje študija glede na predvideno trajanje študija  
3. Tip kazalnika: izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija (od vpisa v 1. letnik 

programa do zaključka študija na istem programu). Kazalnik meri tudi koliko dolžina študija 
diplomantov posameznega programa na članici UP v povprečju odstopa od predvidene 
dolžine študijskega programa (=trajanje študija po programu). Meri dolžino študija na 
posameznem programu in tako posredno opozarja na morebitne težave pri poteku študija na 
le-tem, in sicer v primerjavi s povprečno dolžino študija drugih programov članice. Kazalnik je 
uporaben predvsem na ravni članice. 

5. Kdo ga meri: strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske 
programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. 

6. Namen kazalnika: članica UP lahko primerja uspešnost študija pri zaključevanju 
posameznega programa in tako retrospektivno odkriva tiste programe, kjer je trajanje 
najdaljše (študijska uspešnost najnižja). 

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija v 
dnevih ter trajanje študija glede na predvideno trajanje študija. Povprečno število let trajanja 
študija izračunamo tako, da se upošteva vse diplomante na določenem študijskem programu, 
ki so zaključili študij v določenem študijskem letu (ali v določenem koledarskem letu), za 
izračun uporabite tiste diplomante, ki so se vpisali v 1. letnik (brez vpisanih po merilih za 
prehode). Izračunate število dni od 1. 10. študijskega leta njihovega vpisa do zaključka študija 
(dneva diplomiranja), iz tega naredite povprečje in delite s številom dni v letu 365.  
 
∑diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov  
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1. Šifra kazalnika: KUP_07  
2. Ime kazalnika: Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter 

izvajalce študijskih programov v FTE 
3. Tip kazalnika: kazalnik učinkovitosti pedagoškega procesa. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik izraža število rednih in izrednih študentov na posameznega 

visokošolskega učitelja in sodelavca, in sicer glede na zaposlitev oziroma način sodelovanja s 
članico (zaposlitev na osnovi pogodbe o zaposlitvi in vsi, ki v študijskem programu sodelujejo na 
osnovi avtorske oziroma podjemne pogodbe). Pri izračunu števila učiteljev in sodelavcev se 
upošteva FTE (full time equivallent), kar zajame zaposlene za določen in nedoločen čas, s polno 
ali nižjo delovno obremenitvijo ter tiste, ki so pedagoško delo opravljali po pogodbi o delu ali 
avtorski pogodbi. 

5. Kdo ga meri: strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: članica dobi vpogled v število vseh študentov na visokošolskega učitelja in 

sodelavca. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število študentov (brez 

absolventov), ter število vseh učiteljev (ločeno zaposleni skladno s POZ in vsi izvajalci – tudi po 
avtorski in podjemni pogodbi, v številu in v FTE). Število vseh študentov delimo s številom 
učiteljev (v številu in v FTE). Upošteva se študente brez absolventov.  

 
 

Študijsko 
leto 

Število 
študentov (1)  

Število zaposlenih 
učiteljev in 
sodelavcev 

(skladno s POZ) 
(2) 

Število vseh 
izvajalcev (učiteljev in 
sodelavcev skladno s 
POZ + AP + PP) (3)  

Število študentov 
na učitelja (1/2 št) Število 

študentov na 
vse izvajalce 

(1/3 - št)  

Število študentov 
na učitelja v FTE 

(1/2-FTE) 

Št. v FTE Št. v FTE 
Vsi študenti (1., 
2. in 3. stopnja) 

                 

                 

                 



  

 

1. Šifra kazalnika: KUP_08 
2. Ime kazalnika: Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah  
3. Tip kazalnika: procesni kazalec (izobraževalne dejavnosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik prikazuje povprečne rezultate mnenjske ankete in predstavlja 

zadovoljstvo zgolj tistega dela študentske populacije, ki je pri anketi sodeloval. Upošteva se samo tisti 
del ocene, ki se nanaša na visokošolskega učitelja in sodelavca in ne na predmet. 

5. Kdo ga meri: članica pri vsakem predmetu vsakega programa, ki se izvaja.  
6. Namen kazalnika: pridobiti »uporabniško« povratno informacijo o pedagoškem delu učitelja pri 

posameznem predmetu in o zadovoljstvu študentov z le-tem. Ob uravnoteženo in primerno 
strukturiranem vprašalniku, ki vsebuje tudi vprašanja za odgovore esejskega tipa, je mogoče 
prepoznati probleme pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer na strani učiteljev in sodelavcev. 

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): podatki so prikazani v obrazcu za pripravo poročila članic 
o anketiranju. 
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1. Šifra kazalnika: KUP_09 
2. Ime kazalnika: Zaposlenost in zaposljivost diplomantov 
3. Tip kazalnika: izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti). 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri zaposljivost in zaposlenost diplomantov na trgu dela.  
5. Kdo ga meri: rektorat UP pripravi podatke, ki jih posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije; članice pridobljene podatke analizirajo. 
6. Namen kazalnika: članica dobi vpogled v to, ali so diplomanti zaposljivi v poklicu, za katerega se 

usposabljajo. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): /. 
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2. RAZISKOVALNO-RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 

1. Šifra kazalnika: KUP_10 
2. Ime kazalnika: SICRIS točke raziskovalne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu 

dosegajo registrirani raziskovalci članice (SICRIS-Z1) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število SICRIS točk, ki jih v preteklem koledarskem letu dosegajo registrirani 

raziskovalci članice.  
5. Kdo ga meri: članice UP . 
6. Namen kazalnika: kazalnik kaže število SICRIS točk, ki so jih v preteklem koledarskem letu dosegli 

registrirani raziskovalci članice.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika se za članico x izračuna po naslednji 

formuli:  
 

 
 
 

kjer seštevamo po množici vseh pri ARRS registriranih raziskovalcev R, ki so na članici x zaposleni 
vsaj 21%. Pri tem so TZU(R) točke znanstvene uspešnosti raziskovalca R (po metodologiji ARRS) v 
preteklem koledarskem letu, ki se upoštevajo v celoti. Točke znanstvene uspešnosti raziskovalca R 
se pridobijo v informacijskem sistemu SICRIS.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_11 
2. Ime kazalnika: Nadpovprečna znanstvena uspešnost, ki jo v preteklem koledarskem letu 

dosegajo registrirani raziskovalci članice (ocena A') (NADPOVP) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: znanstveno uspešnost, ki jo v preteklem koledarskem letu dosegajo registrirani 

raziskovalci članice.  
5. Kdo ga meri: članice UP. 
6. Namen kazalnika: kazalnik kaže znanstveno uspešnost, ki jih v preteklem koledarskem letu dosegajo 

registrirani raziskovalci članice.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika se za članico x izračuna po naslednji 

formuli:  

 
 

kjer seštevamo po množici vseh pri ARRS registriranih raziskovalcev R, ki so na članici x zaposleni vsaj 
21%. Pri tem je A'(R) ocena A' po metodologiji ARRS raziskovalca R v preteklem koledarskem letu (zelo 
kvalitetni dosežki). Ocena A' za raziskovalca R se pridobi v informacijskem sistemu SICRIS. 

 
  



 

 

 
 

 

29 

1. Šifra kazalnika: KUP_12 
2. Ime kazalnika: Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov, ki jih v preteklih desetih 

koledarskih letih dosegajo registrirani raziskovalci članice  (CITATI) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število čistih WOS in SCOPUS citatov, ki jih v preteklih desetih koledarskih letih 

dosegajo registrirani raziskovalci članice.  
5. Kdo ga meri:  članice UP. 
6. Namen kazalnika: kazalnik meri število čistih WOS citatov, ki jih v preteklih desetih koledarskih letih 

dosegajo registrirani raziskovalci članice.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika se za članico x izračuna po naslednji 

formuli:  

 
kjer seštevamo po množici vseh pri ARRS registriranih raziskovalcev R, ki so na članici x zaposleni vsaj 
21%. Pri tem je NSCC(R): normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov raziskovalca R v preteklih 
desetih koledarskih letih. Normirano število čistih WOS in SCOPUS citatov za raziskovalca R se pridobi v 
informacijskem sistemu SICRIS.  
  



 

 

 
 

 

30 

1. Šifra kazalnika: KUP_13 
2. Ime kazalnika: Število SCI, SSCI in AHCI objav članice v preteklem koledarskem letu (ČLANKI) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število SCI, SSCI in AHCI objav članice v preteklem koledarskem letu. 
5. Kdo ga meri: servis »Web of Science«, članice UP. 
6. Namen kazalnika: kazalnik meri število SCI, SSCI in AHCI objav članice v preteklem koledarskem 

letu.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika se za članico x izračuna po naslednji 

formuli:  

 
 
kjer seštevamo po množici vseh člankov c, objavljenih v preteklih petih koledarskih letih v revijah, ki so 
indeksirane SCI, SSCI ali AHCI, in pri katerih je vsaj eden od avtorjev podpisan kot zaposlen na UP. Pri 
tem je:  

1. NCc: število soavtorjev članka c s članice x: 
2. Nc: število soavtorjev članka c, zaposlenih na UP.  

Podatki za izračun vrednosti kazalnika se pridobijo v servisu »Web of Science«.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_14 
2. Ime kazalnika: Znanstvene monografije, ki so jih v preteklem koledarskem letu izdali 

raziskovalci članice (MONOGRAFIJE)  
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število znanstvenih monografij, ki so jih v preteklem koledarskem letu izdali 

raziskovalci članice.  
5. Kdo ga meri: članice UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik meri število znanstvenih monografij, ki so jih v preteklem koledarskem 

letu izdali raziskovalci članice.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika članice x se glede na monografije, ki 

so jih raziskovalci članice x objavili v preteklem koledarskem letu, izračuna po naslednji metodologiji:  
 
A Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50, izdana v mednarodni založbi iz seznama 
ARRS – 160 točk.  
 
B Znanstvena monografija s številom strani nad 50, ki ne ustreza kriterijem iz kategorije A, 

1. Izdana pri tuji založbi – 120 točk, 
2. Izdana pri domači založbi – 80 točk. 

 
C Znanstvena monografija (brošura) s številom strani med 20 in 50 

1. Izdana pri mednarodni založbi iz seznama ARRS – 30 točk, 
2. Izdana pri tuji založbi – 25 točk, 
3. Izdana pri domači založbi – 20 točk.  

 
D Obsežni znanstveni sestavek ali poglavje (nad 50 strani) v znanstveni monografiji iz odstavka A 
zgoraj – 60 točk.  
 
E Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji iz odstavka A zgoraj – 30 
točk. 
 
F Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v znanstveni monografiji iz odstavka B zgoraj 

1. Izdana pri tuji založbi – 25 točk, 
2. Izdana pri domači založbi – 20 točk.  

 
G Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v drugi monografski publikaciji – 10 točk.  
 
Znanstvena monografija mora biti recenzirana in opremljena z ISBN (ISMN) številko. Podatki se 
pridobijo v informacijskem sistemu SICRIS. V vsakem od zgornjih primerov se število točk deli s 
številom avtorjem monografije, ki so zaposleni na UP.  
  



 

 

 
 

 

32 

1. Šifra kazalnika: KUP_15 
2. Ime kazalnika: Projekti, pridobljeni v preteklem koledarskem letu (PROJEKTI)  
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število projektov članice v preteklem koledarskem letu.   
5. Kdo ga meri: članice.  
6. Namen kazalnika: kazalnik meri število projektov članice  v preteklem koledarskem letu.   
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vsaka članica UP posreduje pristojni službi na rektoratu 

podatke o novo pridobljenih projektih v preteklem koledarskem letu. Posredovani podatki vključujejo 
naslednje:  

1. Naslov projekta; 
2. Vir financiranja projekta (npr: ARRS, ministrstva in drugi organi v sestavi Vlade RS, Evropski 

in drugi mednarodni projekti, projekti za gospodarstvo, …); 
3. Tip projekta (npr. 7. Okvirni program, Program čezmejnega sodelovanja itd.); 
4. Trajanje projekta; 
5. Celoten proračun projekta (z vključenimi partnerji); 
6. Proračun projekta članice za celotno obdobje trajanja projekta; 
7. Prihodki od projekta članice v koledarskem letu; 
8. Vloga članice v projektu (Leading partner; associated partner; collaborating partner).  
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1. Šifra kazalnika: KUP_16 
2. Ime kazalnika: SICRIS točke strokovne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu 

dosegajo registrirani raziskovalci članice (SICRIS – S)  
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: število SICRIS točk strokovne uspešnosti, ki jih v preteklem koledarskem letu 

dosegajo registrirani raziskovalci članice. 
5. Kdo ga meri: članice UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik meri število SICRIS točk strokovne uspešnosti, ki so jih v preteklem 

koledarskem letu dosegli registrirani raziskovalci članice. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika se za članico x izračuna po naslednji 

formuli:  
  

 
 
kjer seštevamo po množici vseh pri ARRS registriranih raziskovalcev R, ki so na članici x zaposleni vsaj 
21%. Pri tem so T SU (R) točke strokovne uspešnosti raziskovalca R po metodologiji ARRS v preteklem 
koledarskem letu. Točke strokovne uspešnosti raziskovalca R se pridobijo v informacijskem sistemu 
SICRIS.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_17 
2. Ime kazalnika: Umetniški dosežki in izvedena dela s področja umetnosti, ki jih v preteklem 

koledarskem letu izkazuje članica 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: umetniške dosežke in izvedena dela s področja umetnosti, ki jih za preteklo 

koledarsko leto izkazuje članica. 
5. Kdo ga meri: članice UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik meri umetniške dosežke in izvedena dela s področja umetnosti članice. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika je enaka številu umetniških dosežkov 

in izvedenih del s področja umetnosti (COBISS tipologija 1.23, 2.16, 2.17, 3.10, 3.12), ki so jih v 
preteklem koledarskem letu izvedli visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci, ki so na članici 
zaposleni vsaj 21%. Podatke za izračun vrednosti kazalnika pristojni službi rektorata, posredujejo 
članice.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_18 
2. Ime kazalnika: Nacionalne in mednarodne nagrade ter nominacije s področja umetnosti, ki so 

jih v preteklem koledarskem letu prejeli visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci članice 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik raziskovalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: nacionalne in mednarodne nagrade ter nominacije s področja umetnosti, ki so jih v 

preteklem koledarskem letu prejeli visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci članice. 
5. Kdo ga meri: članice. 
6. Namen kazalnika: nacionalne in mednarodne nagrade ter nominacije s področja umetnosti.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): vrednost kazalnika je enaka številu nacionalnih in 

mednarodnih nagrad ter nominacij iz področja umetnosti, ki so jih v preteklem koledarskem letu prejeli 
visokošolski učitelji, sodelavci ali raziskovalci, ki so na članici zaposleni vsaj 21%. Podatke za izračun 
vrednosti kazalnika sektorju, ki skrbi za umetniško delo, posredujejo članice.  
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3 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 
 
1.  Šifra kazalnika: KUP_19 
2. Ime kazalnika: Mobilnost na UP 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri vključenost UP v programe mobilnosti (nacionalni in mednarodni 

programi).  
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice  (referat za študentske zadeve). 
6. Namen kazalnika: kazalnik prikazuje stopnjo mobilnosti študentov in učiteljev članice/univerze ter 

prizadevanja članice/univerze na tem področju.  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): podatke se prikaže ločeno po stopnjah študija ter za redne 

in izredne študente. Upošteva se samo študijske obveznosti, ki jih študenti opravijo v času študija. V 
tabeli se prikaže:  

a) število in delež študentov članice/UP, vključenih v izmenjave v tujini;  
b) število in delež tujih študentov, vključenih v izmenjavo na UP/članici; 
c) število in delež tujih študentov, vpisanih v študijske programe UP;  
d) število in delež tujih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na UP;  
e) število in delež visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP na izmenjavah v tujini; 
f) delež študentov UP, ki so del študija opravili na drugi slovenski univerzi oz. visokošolskem 

zavodu. 
g) delež študentov drugih slovenskih univerz in visokošolskih zavodov, ki so del študija opravili na 

UP; 
h) število in delež diplomantov, ki so v času študija del študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT; 
i) število in delež tujih državljanov med diplomanti na UP;  
j) število in delež tujih gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli raziskovat na 

visokošolski zavod in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu;  
k) število in delež raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo odšli raziskovat na visokošolski ali 

raziskovalni zavod v tujino in ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu. 
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1. Šifra kazalnika: KUP_20 
2. Ime kazalnika: Število in delež predmetov, ki so bili v celoti izvedeni v tujem jeziku. 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri, koliko predmetov se je  v celoti izvedlo v tujem jeziku.  
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice (referat za študentske zadeve). 
6. Namen kazalnika: s kazalnikom je možno ugotoviti prizadevanja posamezne članice, da izvede del 

svojih predmetov v tujem jeziku in s tem potencialno poveča možnost udeležbe na predavanjih tujim 
študentom. 

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število in delež predmetov, ki so bili v 
posameznem študijskem letu v celoti izvedeni v tujem jeziku. Ne upošteva se predmetov, ki se že po 
svoji naravi izvajajo v tujem jeziku (npr. angleški jezik 1…) ter predmetov študijskih programov tujega 
jezika (npr. program Italijanistika). Podatke  se prikaže ločeno za vsako stopnjo študija.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_21 
2. Ime kazalnika: Število tujih državljanov, redno zaposlenih na delovnih mestih visokošolskih 

učiteljev, visokošolskih sodelavcev ali raziskovalcev – v % delovnega časa (v FTE) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri, koliko tujih državljanov je redno zaposlenih na delovnih mestih 

visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev ali raziskovalcev (v % delovnega časa - v FTE). 
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice. 
6. Namen kazalnika: s kazalnikom je možno ugotoviti prepoznavnost univerze v mednarodnem 

prostoru. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): kazalnik je vključen v Letno poročilo za posamezno 

koledarsko leto in se meri skladno z navodili pristojnega ministrstva.   
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1. Šifra kazalnika: KUP_22 
2. Ime kazalnika: Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z EU, kjer je 

univerza nosilka projekta 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z 

EU, kjer je univerza nosilka projekta. 
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice. 
6. Namen kazalnika: s kazalnikom je možno ugotoviti prepoznavnost univerze v mednarodnem 

prostoru. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): kazalnik je vključen v Letno poročilo za posamezno 

koledarsko leto in se meri skladno z navodili pristojnega ministrstva.   
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1. Šifra kazalnika: KUP_23 
2. Ime kazalnika: Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z EU, kjer 

univerza v projektu sodeluje 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti z 

EU, kjer univerza v projektu sodeluje. 
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice. 
6. Namen kazalnika: s kazalnikom je možno ugotoviti prepoznavnost univerze v mednarodnem 

prostoru. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): kazalnik je vključen v Letno poročilo za posamezno 

koledarsko leto in se meri skladno z navodili pristojnega ministrstva.   
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1. Šifra kazalnika: KUP_24 
2. Ime kazalnika: Število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti izven EU 

(nosilec ali sodelujoči) 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: število mednarodnih projektov s področja študijske dejavnosti izven EU (nosilec 

ali sodelujoči). 
5. Kdo ga meri: strokovna službe članice. 
6. Namen kazalnika: s kazalnikom je možno ugotoviti prepoznavnost univerze v mednarodnem 

prostoru. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): kazalnik je vključen v Letno poročilo za posamezno 

koledarsko leto in se meri skladno z navodili pristojnega ministrstva.   
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4. MEDSEBOJNO SODELOVANJE ČLANIC UP 
 
1. Šifra kazalnika:  KUP_25  
2. Ime kazalnika: Notranja mobilnost na UP 
3. Tip kazalnika: procesni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri stopnjo mobilnosti med članicami UP.  
5. Kdo ga meri: strokovne službe rektorata UP iz svojih evidenc. 
6. Namen kazalnika: kazalnik meri povezanost članic UP. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže: 

a) število študijskih programov, v katerih sodeluje več članic - imena vseh skupnih programov; pri 
vsakem programu so navedene članice, ki študijski program izvajajo; 

b) število kreditnih točk, ki jih je članica izvedla za ostale članice UP: prikazano je število študentov, 
ki so na drugi članici matični, in so v tekočem študijskem letu del svojih študijskih obveznosti 
opravili na članici, in velikost opravljenih obveznosti v KT.  
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1. Šifra kazalnika:  KUP_26  
2. Ime kazalnika: Število in delež študentov, ki so del študija opravili na drugi članici UP 
3. Tip kazalnika:  procesni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: delež študentov, ki so del študija opravili na drugi članici UP 
5. Kdo ga meri:  strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: kazalnik meri povezanost članic UP kot se izraža v prehodih študentov, ki del 

pedagoških obveznosti opravijo na članici UP, ki ni matična za njihov študij. Potrebno ga je gledati v 
povezavi s kazalnikom KUP_25. 

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže za vsak letnik študija število študentov, 
ki so v tekočem študijskem letu del študijskih obveznosti opravili na drugi članici (razvidno mora biti, 
koliko študentov je del obveznosti opravilo na konkretnih članicah ter število kreditnih točk, ki so jih 
študenti pridobili na drugih članicah). 
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1. Šifra kazalnika:  KUP_27  
2. Ime kazalnika: Število raziskovalno-razvojnih programov, v katerih sodelujeta vsaj dve članici 

UP. 
3. Tip kazalnika:  procesni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: število raziskovalno-razvojnih programov, v katerih sodelujeta vsaj dve članici UP. 
5. Kdo ga meri:  strokovne službe članice. 
6. Namen kazalnika: kazalnik meri povezanost članic UP kot se izraža v skupnih raziskovalnih 

projektih. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): članica ob zaključku študijskega leta pripravi tabelo, v 

kateri za vsak skupni raziskovalno-razvojni projekt poimensko našteje sodelujoče članice partnerice. 
Podatke se prikaže ločeno za domače in ločeno za mednarodne projekte.  
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5. UPRAVLJANJE IN FINANCIRANJE 
 
1. Šifra kazalnika: KUP_28  
2. Ime kazalnika: Finančni rezultat  
3. Tip kazalnika: izhodni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri finančne rezultate poslovanja tekočega leta in izpolnjevanje načrta 

poslovanja tekočega leta na članici in UP po obračunskem toku. 
5. Kdo ga meri: strokovne službe članic in rektorata. 
6. Namen kazalnika: kazalnik omogoča spremljanje finančnega poslovanja članice in UP. 
7. Izračun kazalnika: 
 
 
 

 Realizacija 20__ LPD 20__ Odmik Realiz. / LPD 

Celotni prihodki    

Celotni odhodki    

Poslovni izid    
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1. Šifra kazalnika: KUP_29  
2. Ime kazalnika: Delež zaposlenih v strokovnih službah članice v FTE, ki opravljajo upravne 

naloge, glede na vse zaposlene na članici v FTE 
3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik upravljanja. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalec meri kolikšen del zaposlenih na članici opravlja tudi upravne naloge v 

določenem koledarskem letu. Med upravne naloge sodijo strokovno-administrativne in tehnične 
naloge na naslednjih področjih: 

‐ izobraževalno, raziskovalno in razvojno ter umetniško, 
‐ kadrovsko, pravno, splošno, 
‐ gospodarsko (načrtovanje razvoja, upravljanje s premoženjem, finančno-računovodstvo), 
‐ vzdrževanje skupnih baz podatkov, organizacija in koordiniranje informacijske dejavnosti 

univerze. 
5. Kdo ga meri: članice iz svojih kadrovskih evidenc. 
6. Namen kazalnika: ugotavljanje ustreznosti števila zaposlenih pri upravnih nalogah. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): naloge uprave opravljajo delavci tajništva članice. Pri 

izračunu deleža zaposlenih, ki opravljajo upravne naloge, smiselno upoštevajte vsebino dela 
posameznih zaposlenih na članici. V primeru, da je delavec zaposlen na dveh delovnih mestih, se 
izrazi delavca v FTE v tolikšnem deležu, kot v povprečju porabi časa na letni ravni za izvajanje 
upravnih nalog članice (glej metodologijo izračuna FTE).  
 
 

Vsi zaposleni na 
članici 

Število zaposlenih v strokovnih službah članice, ki 
opravljajo upravne naloge  

Delež zaposlenih v strokovnih službah članice, ki 
opravljajo upravne naloge 

Vsi (1) FTE (2) Vsi (3) FTE (4) Vsi 
(3/1 X 100) 

FTE 
(4/2 X 100) 
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1. Šifra kazalnika: KUP_30  

2. Ime kazalnika: Delež prihodkov izobraževalne, in raziskovalne in tržne dejavnosti članice  v 
celotnem prihodku članic 

3. Tip kazalnika: izhodni finančni kazalec izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. 

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik prikazuje delež prihodkov izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v 
celotnih prihodkih članice za določeno koledarsko leto.  

5. Kdo ga meri: članica iz svojih računovodskih evidenc. 

6. Namen kazalnika: članica dobi informacijo o deležu prihodkov za izobraževalno in raziskovalno 
dejavnost v celotnih prihodkih.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): prihodke izobraževalne dejavnosti dobimo tako, da od 
celotnih prihodkov odštejemo prihodke za raziskovalno dejavnost in prihodke, pridobljene z 
izvajanjem projektov za gospodarstvo in druge inštitucije. Celotni prihodek zajema tako 
proračunske kot neproračunske in tržne vire.  
Raziskovalna dejavnost vključuje raziskovalne programe in projekte vseh vrst, in tudi tisto 
raziskovalno delo, ki ga članice opravijo za neposredne uporabnike. Pomembno je definirati, kaj 
šteje za posamezno stroko raziskovalna dejavnost. Prihodke raziskovalne dejavnosti dobimo 
tako, da od celotnih prihodkov odštejemo prihodke za izobraževalno dejavnost in prihodke, 
pridobljene z izvajanjem projektov za gospodarstvo in druge inštitucije. Celotni prihodek zajema 
tako proračunske kot neproračunske in tržne vire.  
 

Celotni   
prihodek  
v letu 

Prihodek od izobraževalne 
dejavnosti 

Prihodek od raziskovalne 
dejavnosti 

Prihodek od tržne dejavnosti 

EUR EUR % EUR % EUR % 
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1. Šifra kazalnika: KUP_31  
2. Ime kazalnika: Delež neproračunskih sredstev v celotnem prihodku za izobraževalno 

dejavnosti članice 
3. Tip kazalnika: izhodni finančni kazalnik izobraževalne dejavnosti. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik prikazuje delež neproračunskih sredstev za izobraževalno dejavnost 

članice v določenem koledarskem letu.  
5. Kdo ga meri: članica iz svojih računovodskih evidenc. 
6. Namen kazalnika: članica dobi vpogled, kolikšen delež prihodkov za izobraževalno dejavnost 

predstavljajo zasebna sredstva. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): upoštevajo se vsa neproračunska sredstva, ki tvorijo 

prihodek za članico, in sicer: 

‐ vpisnine, 

‐ šolnine na vseh stopnjah študija, 

‐ prispevki študentov za kritje stroškov izdaje dvojnikov dokumentov, 

‐ prispevki študentov za kritje stroškov povezanih z izvedbo izpitov, izdajo potrdil, mnenj, ki se 
zaračunavajo študentom po veljavnem ceniku, 

‐ kotizacije za oblike vseživljenjskega učenja, 

‐ kotizacije za seminarje.  
 

Celotni prihodek v letu v EUR 
Prihodki za izobraževalno dejavnost iz neproračunskih sredstev 

EUR % 
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1. Šifra kazalnika: KUP_32  

2. Ime kazalnika: Delež prihodkov iz proračunskih virov v celotnem prihodku članice 

3. Tip kazalnika: izhodni finančni kazalnik. 

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri, kolikšen je delež prihodkov iz proračunskih virov (proračun RS) v 
celotnem prihodku članice. 

5. Kdo ga meri: članica iz svojih računovodskih evidenc. 

6. Namen kazalnika: članici je omogočen vpogled v delež prihodkov, ki jih za opravljanje svoje 
dejavnosti pridobi iz proračuna in delež, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti pridobi iz drugih virov. 

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): izračunamo ga tako, da prihodke članice iz proračuna RS 
delimo s celotnimi prihodki članice (za izobraževalno, raziskovalno in drugo dejavnost).  
 

Celotni prihodek v EUR 
Prihodki iz proračunskih virov 

EUR % 
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1. Šifra kazalnika: KUP_33 

2. Ime kazalnika: Število izvolitev v nazive (visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci) 

3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik.  

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri število izvolitev v prve in ostale nazive visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev v določenem študijskem letu. 

5. Kdo ga meri: članice iz svojih kadrovskih evidenc. 

6. Namen kazalnika: iz kazalnika je razvidna skrb članic za razvoj lastnega pedagoškega in 
raziskovalnega kadra.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v prvi tabeli se prikaže število visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in raziskovalcev, ki so bili v študijskem letu prvič izvoljeni v naziv, v drugi tabeli pa število 
ostalih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev, ki  so bili v študijskem letu izvoljeni v 
naziv, in sicer na matični članici.   

 
  

Tabela 1: Prva izvolitev v naziv (visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci) 

Naziv
1
 Štud. leto Štud. leto-1 Štud. leto-2 

Redni profesor    

Izredni profesor    

Docent    

Lektor    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent    

Učitelj veščin    

Strokovni sodelavec    

Znanstveni svetnik    

Višji znanstveni sodelavec    

Znanstveni sodelavec    

Višji raziskovalno-razvojni asistent    

Asistent z doktoratom    

Asistent z magisterijem    

Asistent - specialist    

Asistent    

Strokovni sodelavec v humanistiki    

Skupaj     

Opomba: 
1 
Raziskovalni nazivi so navedeni v osenčenih poljih. 

 
Tabela 2: Ostale  izvolitve v naziv (visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci) 

Naziv
1
 Štud. leto Štud. leto-1 Štud. leto-2 

Redni profesor    

Izredni profesor    

Docent    

Lektor    

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Asistent    

Učitelj veščin    

Strokovni sodelavec    

Znanstveni svetnik    
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Naziv
1
 Štud. leto Štud. leto-1 Štud. leto-2 

Višji znanstveni sodelavec    

Znanstveni sodelavec    

Višji raziskovalno-razvojni asistent    

Asistent z doktoratom    

Asistent z magisterijem    

Asistent - specialist    

Asistent    

Strokovni sodelavec v humanistiki    

Skupaj     

 
Opomba: 
1 
Raziskovalni nazivi so navedeni v osenčenih poljih. 
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1. Šifra kazalnika: KUP_34 

2. Ime kazalnika: Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter 
visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev na UP glede na obliko zaposlitve 

3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik. 

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri način zaposlitve na UP v določenem študijskem letu. 

5. Kdo ga meri: članice iz svojih kadrovskih evidenc. 

6. Namen kazalnika: članici je omogočen vpogled v obliko zaposlovanja visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih sodelavcev ter visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev (v številu in v FTE) glede na 
spol (načini zaposlovanja: redno, dopolnilno in pogodbeno). Kazalnik lahko kaže tudi na 
naraščanje/padanje zaposlenih ter na rast/padec pedagoške in/ali raziskovalne dejavnosti. Članica 
dobi vpogled v gibanje števila redno zaposlenih v primerjavi s številom dopolnilno ter pogodbeno 
zaposlenih.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): V tabeli se prikaže število redno, dopolnilno in pogodbeno 
zaposlenih visokošolskih učiteljev, znanstvenih sodelavcev ter visokošolskih in raziskovalnih 
sodelavcev glede na spol. V primeru, da je delavec zaposlen na dveh delovnih mestih, se izrazi 
delavca v FTE v tolikšnem deležu, kot v povprečju porabi časa na letni ravni za izvajanje 
pedagoškega oz. raziskovalnega dela. 

 
 
 
Tabela 1: Število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in raziskovalnih 

sodelavcev v študijskem letu – pregled glede na obliko zaposlitve na UP 

 

Študijsko leto 
Redno Dopolnilno Pogodbeno Skupaj 

M Ž  FTE M Ž  FTE M Ž  FTE M Ž  FTE 

                 

 
Legenda: M = moški, Ž = ženske 

 
 
Tabela 2:  Visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci glede na vrsto 

zaposlitve v študijskem letu – pregled po deležih zaposlitve 

 

Študijsko leto 
Redno Dopolnilno Pogodbeno Skupaj 

M Ž  FTE M Ž  FTE M Ž  FTE M Ž  FTE 
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1. Šifra kazalnika: KUP_35 

2. Ime kazalnika: Uporabna površina (m
2
) prostorov članice na študenta, visokošolskega učitelja 

in sodelavca ter raziskovalca 

3. Tip kazalnika: vhodni kazalnik. 

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri uporabno površina (m
2
) prostorov članice na študenta. 

5. Kdo ga meri: članice iz svojih evidenc. 

6. Namen kazalnika: članica dobi vpogled v uporabno površino prostorov, ki je namenjena študentom. 
Na ta način je izkazana ustreznost prostorskih zmogljivosti.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže uporabna površina prostorov (m
2
) ter: 

a) število vseh študentov ter uporabno površino (m
2
) prostorov na študenta (upošteva se  prostore, 

ki so namenjeni študentom (predavalnice, knjižnica ipd.), in sicer tako na sedežu članice kot tudi 
na dislociranih enotah);  

b) število vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev (upošteva se prostore, ki so namenjeni 
visokošolskim učiteljem in sodelavcem (kabineti ipd.) tako na sedežu članice kot tudi na 
dislociranih enotah), in sicer na zaposlenega in v FTE.  

 
 

Uporabna površina v m2 Število študentov Uporabna površina na študenta v m2 

V lasti   

V najemu   

Skupaj    

 
 

Uporabna površina v m2 

Število VU in VS 
 Uporabna površina na VU in VS v m2 

FTE % 

V lasti    

V najemu    

Skupaj     
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1. Šifra kazalnika: KUP_36 

2. Ime kazalnika: Zadovoljstvo zaposlenih 

3. Tip kazalnika: izhodni kazalnik. 

4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri zadovoljstvo zaposlenih na članici. 

5. Kdo ga meri: članice/strokovna služba UP iz analiz anketnih vprašalnikov za zaposlene.  

6. Namen kazalnika: iz kazalnika je razvidno (ne)zadovoljstvo zaposlenih.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže rezultate analize anketnega vprašalnika 
po posameznih vprašanjih. 

. 
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1. Šifra kazalnika: KUP_37 
2. Ime kazalnika: Obseg sredstev, ki jih delodajalci (iz gospodarstva) namenijo za štipendijski 

sklad UP 
3. Tip kazalnika: vhodni finančni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri koliko sredstev delodajalci iz gospodarstva namenijo za štipendijski 

sklad (v EUR in na študenta).  
5. Kdo ga meri: strokovna služba UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik kaže na povezanost univerze z gospodarstvom. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže sredstva v EUR, ki jih delodajalci iz 

gospodarstva namenijo za štipendijski sklad, in sicer ločeno po stopnjah študija.  
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1. Šifra kazalnika: KUP_38 
2. Ime kazalnika: Obseg sredstev za literaturo in elektronske vire na študenta  
3. Tip kazalnika: vhodni finančni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri obseg sredstev, ki jih članica namenja za nabavo literature in 

elektronske vire, ki so namenjeni študentom.  
5. Kdo ga meri: strokovna služba UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik kaže na obseg serdstev za literaturo in elektronske vire na študenta. 
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število študentov (redni, izredni, 

brez absolventov) in  sredstva v EUR, ki jih članica namenja za literaturo in elektronske vire za 
študenta, in sicer ločeno po stopnjah študija.  
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 6. ŠTUDENTSKI DOMOVI 
 

1. Šifra kazalnika: KUP_39 
2. Ime kazalnika: Število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih domovih UP na študenta UP, 

število drugih razpoložljivih subvencioniranih ležišč na študenta UP in razmerje med 
navedenima kazalnikoma 

3. Tip kazalnika: procesni kazalnik. 
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri število razpoložljivih ležišč v javnih študentskih domovih UP na 

študenta UP, število drugih razpoložljivih subvencioniranih ležišč na študenta UP (ležišča v dijaških 
domovih, pri zasebnikih in druga ležišča) in razmerje med navedenima kazalnikoma.  

5. Kdo ga meri: UP ŠD.  
6. Namen kazalnika: namen kazalnika je spremljanje trendov posameznih kazalnikov ter razmerja med 

njima s ciljem izboljšanja razmerja v prid številu ležišč v javnih študentskih domovih UP na študenta 
UP.  

7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik):  v tabeli 1 se prikaže število in delež razpoložljivih ležišč v 
javnih študentskih domovih UP ter drugih razpoložljivih subvencioniranih ležišč: v dijaških domovih, 
pri zasebnikih in drugih ležišč na študenta UP, ter število ležišč po posamezni kategoriji bivalnih 
kapacitet na študenta UP. 

 
Tabela 1: Število in delež ležišč na študenta UP ter izvedeni kazalnik  

 

Bivalne kapacitete-
kategorije 

Število in delež razpoložljivih ležišč za študente UP Število ležišč na 
študenta UP 31.12. leto 31.12. leto 31.12. leto  

Število Delež (v %) Število Delež (v %) Število Delež (v %) 

UP ŠD          

Dijaški domovi          

Subvencije pri zasebnikih          

Druga subvencionirana 
ležišča 

  
      

 

Skupaj          
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7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST  
 
1. Šifra kazalnika: KUP_40 
2. Ime kazalnika: Prepoznavnost UP v okolju 
3. Tip kazalnika: izhodni kazalnik.  
4. Kaj kazalnik meri: kazalnik meri prepoznavnost UP v okolju.  
5. Kdo ga meri: delovna skupina komuniciranje in promocijo UP.  
6. Namen kazalnika: kazalnik kaže na prepoznavnost UP tako v ožjem (Obala) kot tudi širšem okolju 

(ostala Slovenija).  
7. Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): izvedba ankete o prepoznavnosti UP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


