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Prepričan sem, da mora in zmore Univerza na Primorskem postati jedro in simbol družbene odgovornosti, 
odprtega dialoga, akademske pripadnosti ter študijske in raziskovalne odličnosti. V nadaljevanju podajam 
nekaj konkretnih smernic in ukrepov, ki določajo okvir uresničitve programa in vodijo UP v boljšo 
prihodnost.  
 
 Družbena odgovornost 

Družbena odgovornost znotraj deležnikov UP – študenti, učitelji, raziskovalci, strokovni sodelavci in organi 

UP. Slednja se izkazuje  kot  vzor in vodilo v pričakovanja, da nas bo svet izven univerze sprejel kot družbo 

odličnih in nenadomestljivih  akterjev razvoja in kot take podpiral. 

Študenti – sprejeti odgovornost in jo soustvarjati kot aktivni partner 
- Prorektor študent – imenovan s strani rektorja s soglasjem študentskega sveta UP in senata UP; s 

tem bo zagotovljena neposredna povezanost med vodstvom UP in študenti, njihovimi realnimi 
problem iz študijskega in obštudijskega področja; rektor bo preko študenta prorektorja še bolje in 
hitreje reševal probleme ter zastavljal vizijo razvoja v neposrednem partnerstvu s študenti, 

- Komisija senata UP za monitoriranje študija – senat UP potrebuje komisijo za follow-up študijskih 
programov (predvidena sestava 3 študenti, 3 učitelji, 3 predstavniki uporabnikov znanja). Študenti 
morajo zavzeti aktivno vlogo in odgovornost pri pripravi, izvedbi in spremljanju kakovosti študijskih 
programov. 

Učitelji, raziskovalci, strokovni sodelavci - možnost aktivnega prispevka k odločanju ter ustrezne refleksije 
in nagrajevanja pa zavezuje k odgovornosti vse člane akademske skupnosti. 
Strokovni sodelavci – redefinicija vloge strokovnih sodelavcev v upravljanju UP - transparentnost 
kompetenc, nalog in odgovornosti v jasni organiziranosti in brez podvajanja nalog strokovnih služb na ravni 
članice in rektorata UP. Skrb za integriteto posameznika in ustrezni medosebni odnosi med učitelji, 
raziskovalci in strokovnimi sodelavci .  
Organi UP in članic – stabilizacija članic in vzpostavitev »bottom up« odločanja; prenos odgovornosti in 
pravic odločanja na vodstva članic; le strokovna in administrativna samostojnost članic skladna z 
transparentnimi pravili organiziranja na ravni UP lahko vodi do ustrezne družbene odgovornosti. 
 
Družbena odgovornost zunanjih akterjev, partnerjev in deležnikov do vloge in pomena Univerze na 
Primorskem v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem kontekstu.  
Lokalno okolje – Mestna občina Koper in druge obalne občine – skupno prepoznavanje kompetenc, 
možnosti, potreb in odgovornosti je predpogoj za delovanje v ustvarjalnem sožitju; sistemska interakcija bo 
spodbudila dvig splošne družbene odgovornosti do vzvodov družbe znanja. Center za sodelovanje z lokalnim 
okoljem – zadolžen za prepoznavanje problemov okolja in sodobne družbe ter oblikovanje programa 
sodelovanja. 
Raven države – aktivna participacija v Rektorski konferenci ter tvorno sodelovanje z resornimi ministrstvi 
in ARRS v oblikovanju temeljne nacionalne zakonodaje, izhodišč financiranja, smernic in strategij razvoja; 
redno in sistemsko sodelovanje z mediji – transparentna informacija o življenju in delu v okviru vseh 
dejavnosti UP bo prispevala k vračanju dobrega imena UP. 
  
 Akademski dialog 
Akademski dialog kot tvorni del zavezanosti etičnim ciljem je osnova sodelovanja vseh članov akademske 
skupnosti in zunanjih partnerjev. Dostopnost in transparentnost informacij ter odločitev in posluh do 
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alternativnih predlogov in mnenj kot je tudi pot do utrjevanja in nadgradnje akademske kulture. Ta se mora 
začeti znotraj univerze in preko vseh svojih akterjev zrcaliti v bližnje in širše okolje. Rektor je generator 
dialoga in odnosov zato mora s svojim zgledom in nastopom določiti standarde akademske komunikacije.  
Študenti -  partnerski odnosi študenti - ŠS – ŠOUP - Rektor (vodstvo UP), 
Članice - odprte oblike komunikacije, dvostranski komunikacijski kanali med članicami, učitelji in 
raziskovalci, študenti, strokovnimi delavci,  
Rektorat - transparentno in dogovorjeno sodelovanje pri upravljanju s participacijo vseh ravni in enot 
univerze, 
Univerza - pozitivna naravnanost in dialog z okoljem, mediji in državo; vzpostavitev odprtega sistema 
komunikacije. 
 
 Akademska pripadnost 

Nujno je potrebno premisliti raven akademske pripadnosti, prepoznati njene temeljne dejavnike in jih 
poskušati prevzemati. Znanje, ki nastaja na univerzi  je splošno dobro, zato ga je potrebno deliti, s tem pa 
tudi uveljaviti akademsko odličnost. Pri promociji znanja sodelujejo vsi, v proces uveljavljanja odličnosti 
univerze in odločanje so  vključeni vsi  ne glede na starost, spol, pozicijo ali funkcijo. Pripadnost Univerzi na 
Primorskem se izkazuje znotraj, med študenti in zaposlenimi na UP kot tudi izven UP. Družbeno okolje si 
mora uzavestiti prisotnost in vlogo UP in se z njo identificirati.  
Študenti in zaposleni UP - oblikovanje in zagotavljanje identitete vseh članov akademske skupnosti UP; 
zavedanje pravic, položaja in dolžnosti, poenotenje interesov in ciljev. 
Promocijske aktivnosti: študentska tekmovanja v znanju, razstave in športni dogodki, študentski časopis in 
radio; odprti dnevi znanosti, promocija odličnosti pedagoškega in znanstvenega dela; dnevi odprtih vrat za 
medije.  
Oblikovanje identitete in akademske kulture: Predstavitveni dogodki med članicami in enotami univerze; 
sodelovanje med univerzitetnimi katedrami (konference, dnevi novosti v znanosti in izobraževanju); raba in 
promocija simbolov univerze; prodajne točke z izdelki z univerzitetnimi simboli; zaščita pravic univerzitetnih 
storitev in produktov; samoevalvacija in spremljanje dosežkov akademskega dela. 
Univerzitetna družina - izmenjava izkušenj in novosti kot redna oblika srečanj med članicami; širjenje 
prepoznavnosti ter zavedanja pomena in vloge UP med  družinskimi člani študentov in zaposlenih na UP – 
naslavljanje širše univerzitetne družine. 
 
Lokalno in širše okolje –oblikovanje širše Univerzitetne skupnosti in razvoj pripadnosti. Koper kot 
Univerzitetno mesto – pravice in dolžnosti – zagotavljanje in seznanjanje s prednostmi in možnostmi 
neposredne vključitve v aktivnosti UP ter dostop do storitev in produktov študijske in raziskovalne 
dejavnosti UP. Aktivno sodelovanje predstavnikov lokalne skupnosti v Centru za sodelovanje z lokalnim 
okoljem.  
 
 Kakovost in odličnost 

Materialna sredstva in pogoji so pomembni dejavniki kakovosti; s finančno podhranjenostjo se je težko 
kosati z najboljšimi, tako v izobraževalni kot v raziskovalni dejavnosti. Nujno je potrebno doseči enako 
obravnavo UP med univerzami na državni ravni. Pa vendar so številni primeri dokazali, da je poti do 
odličnosti več in niso enoznačno določene le s finančnimi sredstvi. Še več notranje rezerve, ki so v zaposlenih 
– učiteljih, raziskovalcih, strokovnih sodelavcih in študentih, lahko z ustrezno motivacijo, spodbudnim 
okoljem in zdravimi medosebnimi odnosi doprinesejo ogromno. Z ustrezno prerazporeditvijo obstoječih 
sredstev in predvsem z ukinitvijo nepotrebnih stroškov je mogoče prihraniti pomemben del sredstev, ki jih 
lahko pomembno prispevajo h kakovosti izvedbe študijske in raziskovalne dejavnosti UP. 
Finančna sredstva – Na nacionalni ravni - doseči je potrebno enako obravnavo med vsemi javnimi 
univerzami in s tem povišanje deleža za UP; znotraj UP je nujno potrebno premisliti in redefinirati obstoječa 
Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP in jih prilagoditi dejanskim potrebam 
članic in vsebinam študijskih programov; ustrezna razporeditev sedanje neuravnotežene delitve sredstev - 
zagotoviti boljše pogoje za vse študente in študijske programe UP; racionalizacija preobsežnega in pre-
organiziranega rektorata; prihranek na nepotrebnih naročilih zunanjih izvajalcev, odvetniških storitev, … . 
Kadrovska struktura – Zagotoviti socialno varnost mladim in uveljavljenim sodelavcem, učiteljem in 
raziskovalcem; usmerjeno prizadevanje k stabilnim pogodbam o delu; zagotoviti transparentno razmejitev 
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med raziskovalnim in izobraževalnim delom in obveznostmi; zagotoviti možnosti individualne rasti in 
izpopolnjevanja vsem zaposlenim; zmanjšanje administrativnega dela rektorata na raven kakovostnih 
strokovnih služb; vzpostaviti sistemsko kakovostno komunikacijo med strokovnimi službami članice in 
rektorata – jasna razmejitev kompetenc, nalog in odgovornosti; oblikovati in sprejeti je potrebno sistem 
nagrajevanja vseh zaposlenih na UP in druge oblike motiviranja mladih sodelavcev za njihov obstoj na UP. 
Prostorski pogoji – zagotoviti vsem ustrezne delovne pogoje in spodbudno delovno okolje; zagotoviti dovolj 
prostorskih zmožnosti za izobraževalno, raziskovalno ter strokovno in administrativno delo – predavalnice, 
specializirane učilnice, laboratoriji, kabineti, telovadnice, prostori in možnosti za klinične vaje; zagotoviti 
prostore za Univerzitetno knjižnico. 
V sodelovanju z Mestno občino Koper izpeljati Program novih bivanjskih možnosti za študente; Kampus 
Koper – študentske nastanitve in prostori za študijsko in raziskovalno dejavnost v starem mestnem jedru; Z 
Občino Izolo doreči odprta prostorska vprašanja; Kampus Livade – nadaljevanje investicije; urejanje 
prostorskih možnosti v mestnem jedru. 
Študijska in raziskovalna dejavnost – spodbuditi prestrukturiranje in oblikovanje novih študijskih 
programov usmerjenih v potrebe sodobne družbe in niš še ne pokritih področij razvoja; ohraniti in 
izboljševati obstoječe zanimive in uporabne študijske programe ter s kakovostno evalvacijo premisliti 
študijske programe, ki jim upada vpis; posebna skrb mora biti usmerjena v umeščanje profilov diplomantov 
in njihovih kompetenc v neposredno prakso in zaposlitve – trg dela; predlagati spremembe in prilagoditve 
»bottom up«; v aktivnem sodelovanju med vsemi članicami univerze poiskati nove možnosti razvoja 
študijskih programov in raziskovalnega dela; skupni projekti bodo povezali posameznike in skupine učiteljev 
in raziskovalcev v mrežo odličnosti – vzpostavitev Centra za napredne študije; zaključiti sedemletna 
prizadevanja in uspešno delo na študijskih programih Aplikativne kineziologije ter ustanoviti UP FENIKS; 
vzpostavitev Doktorske šole, ki bo smiselno povezovala doktorske študijske programe posameznih fakultet 
in pomagala pri razvoju interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov; posebna prizadevanja je 
potrebno usmeriti v kakovostno delovanje Univerzitetne knjižnice. 
 
 Partnerstvo 

Ustvarjalno partnerstvo predstavlja vrsto usklajenih procesov med deležniki s skupnimi interesi in cilji ter v 
naprej dogovorjeno in usklajeno strategijo. Trajnostno naravnano partnerstvo glavnih deležnikov 
univerzitetne skupnosti in širših koristnikov družbe znanja temelji na odprtem dialogu in akademski 
pripadnosti usmerjeno v zadovoljevanje kriterijev odličnosti v jasnih okvirjih družbene odgovornosti.   

 

 
 
Zaposleni na UP moramo svoje poslanstvo odgovorno doseči v kakovostnem partnerstvu s:  

• Študenti – ŠS UP; ŠOUP; UŠZP;… . Partnerstvo s  študenti in s študentsko organizacijo je 
izrednega pomena. Biti mora sistemsko in vpeto v vse pore delovanja UP. Študentje so 
naše ogledalo, njihovi odzivi in ocene našega dela morajo presegati formalno in 
nekakovostno izpolnjevanje anket, kar se lahko uveljavi z aktivnim sodelovanjem  pri  
monitoringu študija na univerzi.  
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• bivanjske možnosti – zagotavljanje novih študentskih postelj in drugih dejavnikov 
kakovosti študentskega bivanja na obali, 

• prehrana in obštudijske dejavnosti – uskladitev urnika na ravni vseh članic UP – 
med 12.00 in 13.00 čas za prehrano; enkrat tedensko popoldan prosto za 
rekreacijo, 

• transport – mestna in medmestna povezava – boljše možnosti – urniki. 
• Lokalno okolje. Vsi študentje in zaposleni smo nedvomno tudi del lokalne skupnosti v 

kateri živimo in delamo. V kakovostnem partnerstvu z lokalno skupnostjo, obalnimi 
občinami, se mora odražati zavedanje o skupnih možnostih, odgovornosti, prednostih in 
dodane vrednosti proaktivnega delovanja.  

• iskanje dodatnih bivanjskih možnosti za študente; zagotavljanje sožitja in 
odgovornosti bivanja v skupnem lokalnem prostoru; trgovine; študentska 
prehrana; nadstandard, 

• skupni projekti – Programi čezmejnega sodelovanja; sooblikovanje Razvojnega 
regionalnega programa, 

• opredelitev področij skupnega nastopa na mednarodnih razpisih, 
• strokovna podpora – turizem, jeziki, rekreacija, zdravje, … , 
• tečaji, usposabljanja, svetovanja, … , 
• sistemsko sodelovanje z gospodarstvom in uporabniki znanja – Svet zaupnikov. 

• Nacionalna raven 
• Sistemsko povezovanje s sorodnimi univerzami v RS in inštituti ter samostojnimi, 

visokošolskimi zavodi – JE le sodelovanje in NI konkurence, 
• partnerstvo in sodelovanje v organih ARRS; MIZŠ, … , 
• iskanje novih možnosti z infrastrukturo – programi – poroštva, … . 

• Mednarodno okolje 
• internacionalizacija – partnerske mreže – študijski programi in projekti – 

izmenjave; Erasmus Mundus, Erasmus +, …., H2020, Interreg programi, široka 
ponudba jezikovnih tečajev in medkulturnih delavnic, … . 

 

 
 
Predstavljen operativni program in izbrane prednostne naloge določajo le okvir aktivnosti za katere 
menim, da bi jih v prihajajočem obdobju morali vključiti v organiziranje, življenje in delo Univerze na 
Primorskem.  Vsebina programa pa bo dokončno oblikovana še na osnovi sugestij in predlogov vseh, 
ki bodo želeli konstruktivno pristopiti k sodelovanju in nadaljnjemu razvoju UP. Na osnovi predlogov 
vodstev članic UP in ožje ekipe sodelavcev bo izdelan natančen načrt skupne poti.  
 
Vsebina zapisanega programa bo zaživela v realnem življenju akademskega sveta takoj, ko bomo 
vzpostavili navedene temeljne mehanizme bodočega delovanja Univerze na Primorskem.  
 

 
Odgovorno in odprto do odlične univerze! 
 

 
 
 
Koper, 28. junija 2015 

Rado Pišot 
 
 


