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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA ZA LETO 2013
UP PEF bo v letu 2013 na področju izobraževalne dejavnosti nadaljevala z izvajanjem akreditiranih
študijskih programov 1. , 2. in 3. stopnje ter programa za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško
izobraževanje. V študijskem letu 2013/2014 pa bo UP PEF, poleg zgoraj navedenih programov,
razpisala tudi nov magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk ter dva nova programa za
izpopolnjevanje (Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski
program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje).
UP PEF bo namenila veliko pozornosti posodabljanju že akreditiranih in pripravi novih študijskih
programov. Tako v letu 2013 pričakuje akreditacijo novega študijskega programa za izpopolnjevanje
Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, v postopku priprave pa sta tudi
nov magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika in nov program za izpopolnjevanje
Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
UP PEF bo v študijskem letu 2012/2013 nadaljevala tudi s postopkom širitve študijskih področij na
študijsko področje (21) umetnost v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja
(KLASIUS) in pričela s postopkom akreditacije nove dislocirane enote Radovljica.
Na področju raziskovalne dejavnosti od leta 2004 v okviru UP PEF deluje Inštitut za edukacijske,
informacijske in matematične vede, ki zaokrožuje znanstveno-raziskovalne interese raziskovalcev. UP
PEF v okviru inštituta od svojega nastanka izvaja vrsto projektov, programov in znanstvenih
sestankov. V letu 2013 načrtuje povečanje števila vključenih visokošolskih učiteljev v raziskovalno
skupino ter izboljšanje kazalnikov raziskovalne uspešnosti kot so Sicris točke, število citatov, število
objavljenih člankov.
V letu 2013 bo UP PEF nadaljevala z izvajanjem nacionalnih projektov, ki jih je pridobila v letih 2011 in
2012. Poleg že potekajočih projektov pa UP PEF načrtuje pridobitev vsaj še enega nacionalnega
projekta.
Na področju mednarodnega sodelovanja UP PEF načrtuje povečanje števila mobilnosti študentov,
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih sodelavcev. Poleg tega načrtuje povečanje
mednarodnega sodelovanja pri vključevanju v mednarodne projekte tako s področja raziskovanja kot s
področja izobraževanja.
Na področju umetniške dejavnosti UP PEF v skladu s sprejeto Strategijo delovanja UP PEF za
obdobje 2013-2020 in Vizijo razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020 načrtuje
nadaljnji in povečan razvoj vseh umetniških področij z izvedbo ustreznih aktivnosti vključno z
akreditacijo novih študijskih programov na področju umetnosti.
Na področju knjižnične dejavnosti bo UP PEF tudi v letu 2013 nadaljevala aktivnosti, katerih obseg pa
naj bi se povečal zaradi povečanega števila vpisanih študentov in zaposlenih, naraščanja števila objav
in s tem povečanega vnosa prispevkov v osebne bibliografije, ki jih knjižnica vodi v okviru svojih rednih
delovnih nalog. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, pri katerih sodelujejo delavci knjižnice, za
namenom vzpostavitve enotne Univerzitetne knjižnice UP.
Na področju promocijske dejavnosti načrtuje UP PEF nadaljevanje izvedbe aktivnosti, ki so se izkazale
za uspešne v preteklih letih, pri vseh kazalnikih pa je predvideno vsaj doseganje dosedanjih vrednosti,
če ne celo povečanja le-teh v letu 2013.
Na področju razvoja in skrbi za kakovost bo UP PEF v letu 2013 intenzivno in organizirano izvajala
različne aktivnosti, ki so bile delno že izvajane v preteklih letih, (izvedba študentske ankete, priprava
analize zaposljivosti diplomantov, spodbujanje izobraževanja in nagrajevanja zaposlenih, …), deloma
pa bodo v letu 2013 izvedene prvič (anketa o spremljanju zadovoljstva zaposlenih, izvedba delavnic,
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izobraževanj in posvetov, …). Nekatere aktivnosti na tem področju pa bodo deležne sprememb v smeri
izboljšanja njihovega izvajanja (tutorski sistem, …).
Študentski svet UP PEF bo v letu 2013 nadaljeval z izvajanjem s študijem povezanih interesnih
dejavnosti.
Na področju drugih dejavnosti bo UP PEF v okviru aktivnosti na področju založništva nadaljevala v
preteklih letih zastavljeno izdajanje znanstvenih monografij in drugih gradiv v okviru posebne edicije
Založbe Annales - Annales Ludus in v okviru Univerzitetne založbe UP, nadaljevala pa bo tudi z izvedbo
aktivnosti za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca UP.
Na področju kadrovske politike UP PEF v letu 2013 načrtuje povečanje števila zaposlenih pedagoških
delavcev za 4 %, z 75 na 78, ter števila FTE s 55,9 FTE na 56,8 FTE, kar predstavlja 1,6 % rast
števila FTE glede na preteklo leto. Razlog za povečanje bo v začetku izvajanja novega
podiplomskega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk ter zaradi nadomeščanja delavk, ki
bodo v letu 2013 koristile pravico do porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. Med
nepedagoškimi delavci pa se bo število delavcev povečalo z 19 na 27 oz. 18,1 FTE na 26,3 FTE,
predvsem zaradi nadomeščanja delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do porodniškega dopusta in
dopusta za nego in varstvo otroka (4 osebe) ter zaradi planiranih daljših bolniških odsotnosti (1 oseba).
Poleg navedenega so predvidene nove zaposlitve nepedagoških delavcev, in sicer dveh novih vodij in
dveh novih strokovnih delavcev. Predvideva se tudi povečanje delovne obremenitve pri znanstvenih
delavcih in raziskovalnih sodelavcih z 1,6 FTE na 2,6 FTE, število delavcev pa ostaja nespremenjeno.
UP PEF načrtuje nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje v smeri zagotavljanja najboljših pogojev
za delo, ki se jih glede na omejene prostorske pogoje lahko zagotovi.
Na finančnem področju UP PEF planira nemoteno finančno poslovanje ob doseganju pozitivnega
finančnega poslovanja ob koncu leta 2013 z doseženim presežkom prihodkov nad odhodki.

Dekanja UP PEF
prof. dr. Mara Cotič
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2. VIZIJA

Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo velika – ne po številu vpisanih študentov, temveč po
tem, kako bodo usposobljeni njeni diplomanti na vseh treh stopnjah študija. Usposobljenost bo
temeljila na razvijanju dobrih medčloveških odnosov na vseh ravneh delovanja in med vsemi
udeleženci v procesu izvajanja pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela. Stalno učenje za
nove izzive, ki jih prinašajo nova tehnologija in spremembe v družbi, bo temelj našega delovanja.
Pripadnost ustanovi in medsebojno sodelovanje bosta pomembni sestavini naše učinkovitosti in
uspešnosti pri usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev, pri našem
svetovalnem delu v korist posameznikov in različnih ustanov ter pri preučevanju aktualnih vprašanj
sodobnega učenja, poučevanja in vzgoje.

Senat UP PEF je na svoji 20. redni seji, ki je potekala 7. junija 2013, sprejel ločen dokument Vizije
razvoja umetniških dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020:

Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta bo umetniške dejavnosti promovirala in umestila v
akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja,
izobraževanja in raziskovanja. Nudila bo potrebno okolje za razvijanje kulturno-umetniških konceptov
ter umetniškega izražanja in stvaritev. S spodbujanjem razvijanja umetniških potencialov posameznika
in z doseganjem višje ravni kreativnosti, bo UP PEF prispevala k oblikovanju dosežkov in presežkov
na znanstveno umetniškem področju. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti bodo izhajale iz
kulturno-estetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja.
Sodobnost umetniškega izražanja in delovanja bo prepoznana v umetniških procesih in poustvarjalnih
dosežkih ter v pretoku novih idej, ob istočasnem negovanju kulturne zavesti in ohranjanju kulturnoumetniške dediščine kot identitete posameznika in naroda.
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE

Besedilo Poslanstva in vizije UP PEF je bilo sprejeto na 2. redni seji Senata UP PEF, 7. decembra
2007 ter spremenjeno in dopolnjeno na 5. redni seji Senata UP PEF, 7. marca 2008:
Poslanstvo Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete je usposabljanje in izpopolnjevanje
vzgojiteljev, učiteljev ter drugih pedagoških delavcev za zahtevno delo tako v vrtcu, šoli kot v drugih
ustanovah, to je povsod, kjer se poučuje, uči in vzgaja. Fakulteta pri tem zagotavlja pridobivanje in
izpopolnjevanje sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki so ključne za učinkovitost in avtonomnost, pri
čemer se poslužuje najsodobnejših metod dela, ki so na eni strani uveljavljene v svetu, na drugi pa
plod lastnega vpogleda v pedagoško delo, analize prakse ter raziskovalno razvojnega in ustvarjalnega
dela na pedagoškem in andragoškem področju.
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4. PREDSTAVITEV UP PEF
4.1 ORGANIZIRANOST
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (v nadaljevanju UP PEF) je bila ustanovljena leta 2003
s sprejemom Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/2003). V letu 2011 je
prišlo s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
78/2011) in posledično s sprejemom Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l.
RS, št. 96/2011) do spremembe imena fakultete tako, da v imenu ni več navedenega krajevnega
imena sedeža fakultete.
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno,
znanstveno-raziskovalno in umetniško delo na področju edukacijskih znanosti. UP PEF je članica
Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP).
Na podlagi Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006,
83/2006, 21/2007, 106/2008, 124/2008, 21/2011 in 96/2011) in Pravil o organizaciji in delovanju
Pedagoške fakultete Koper (v nadaljevanju Pravila UP PEF) sprejetih na konstitutivni seji Senata
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete, 8. oktobra 2003, spremenjenih in dopolnjenih na 8.
redni seji Senata, 13. februarja 2004, na 13. redni seji, 28. junija 2004, na 43. redni seji, 12. maja
2006, na 55. redni seji, 2. marca 2007, na 9. redni seji, 3. julija 2008, na 20. redni seji, 11. septembra
2009, in na 3. izredni seji, 22. oktobra 2010, so organi UP PEF dekan, senat, akademski zbor, upravni
odbor in študentski svet.
Organigram članice je v nadaljevanju.
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VODSTVO UP PEF
TABELA 1: VODSTVO UP PEF
Vodstvo
Dekanja

prof. dr. Mara Cotič

Prodekani

Prodekanja za umetniško delo, izr. prof. dr. Bogdana Borota
Prodekan za študijske zadeve, doc. dr. Darjo Felda
Prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij, izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Prodekanja za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec
Prodekanja za študentske zadeve, izr. prof. dr. Vida Medved Udovič
Prodekanja za založništvo, doc. dr. Sonja Starc

Tajnik

Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

ORGANI UP PEF IN NJIHOVA DELOVNA / POSVETOVALNA TELESA
TABELA 2: ORGANI UP PEF
Organi
Dekanja

prof. dr. Mara Cotič

Senat

prof. dr. Mara Cotič – predsednica
izr. prof. dr. Vida Medved Udovič - namestnica predsednice
izr. prof. dr. Bogdana Borota
prof. dr. Majda Cencič
doc. dr. Darjo Felda
izr. prof. dr. Dejan Hozjan
Anastassia Kaliada - študentka
Jaka Rožac - študent
doc. dr. Sonja Starc

Akademski zbor*

doc. dr. Božidar Opara – predsednik
prof. dr. Majda Cencič – namestnica predsednika

Upravni odbor

izr. prof. dr. Stanko Pelc - predsednik
Tina Kadunec - namestnica predsednika
doc. dr. Ivan Lešnik
doc. dr. Urban Vehovar
doc. dr. Darjo Zuljan

Študentski svet

Jernej Medved - predsednik
Anja Valenčić - namestnica predsednika
Dajana Ćulibrk - članica
Leonora Drgan - članica
Jelena Lukić - članica
Vik Kovačec - član
Tina Šavron - članica
Daša Vukanac - članica
Polona Žorž – članica

Opomba: * Člani Akademskega zbora UP PEF niso poimensko navedeni, saj akademski zbor fakultete sestavljajo vsi
visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, zaposleni na univerzi, ki opravljajo delo na
fakulteti. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, katerih število mora predstavljati najmanj petino
vseh članov akademskega zbora.
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DEKAN IN POSVETOVALNA TELESA DEKANA
Dekan fakultete vodi, zastopa in predstavlja fakulteto ter odgovarja za zakonitost dela fakultete. Je
strokovni vodja fakultete in opravlja naloge na temelju zakona, odloka o ustanovitvi univerze, statuta
univerze in pooblastil rektorja, ki jih le-ta prenese nanj. Dekan je tudi poslovodni organ fakultete, ko ta
posluje samostojno v svojem imenu in za svoj račun. Naloge dekana fakultete so določene v Pravilih
UP PEF.
Od imenovanja s strani rektorja 20. marca 2013 opravlja naloge dekanje UP PEF za štiriletni mandat
izr. prof. dr. Mara Cotič.
Na podlagi Pravil UP PEF dekanu fakultete pri delu pomagajo prodekani, ki so lahko imenovani za
različna področja, pri čemer dekan ob imenovanju s sklepom določi delovno področje prodekana in
konkretne naloge. Dekanja fakultete je soglasjem Senata UP PEF imenovala šest prodekanov.
Prodekani po področjih dela so:
-

za študijske zadeve – doc. dr. Darjo Felda;

-

za študentske zadeve – izr. prof. dr. Vida Medved Udovič;

-

za znanstveno-raziskovalno delo in doktorski študij – izr. prof. dr. Dejan Hozjan;

-

za mednarodno sodelovanje ter kakovost in razvoj – prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec;

-

za umetnost – izr. prof. dr. Bogdana Borota in

-

za založništvo – doc. dr. Sonja Starc.

Dekan fakultete ima tudi posvetovalni organ, to je kolegij dekana, ki ga sestavljajo dekan, prodekani in
tajnik fakultete. Ta organ svetuje dekanu pri sprejemanju odločitev z obravnavno in posredovanje
mnenj o različnih vprašanjih s področja dela fakultete.
TABELA 3: POSVETOVALNA TELESA DEKANA
Člani kolegija dekanje

Funkcija

prof. dr. Mara Cotič

dekanja

izr. prof. dr. Bogdana Borota

prodekanja

doc. dr. Darjo Felda

prodekan

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

prodekanja

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

prodekanja

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

prodekanja

doc. dr. Sonja Starc

prodekanja

Tanja Marsič, univ. dipl. prav.

tajnik

SENAT
Senat fakultete je najvišji strokovni organ fakultete. Sestava senata je določena tako, da so preko
njegovih članov enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna
področja fakultete. Sestavlja ga devet članov - sedem članov senata je visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, ki so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti, dva pa sta
predstavnika študentov. Izmed članov senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev je
en dekan, ki je član senata po svoji funkciji, ravno tako sta po funkciji člana senata predstavnika
študentov, ki sta predstavnika študentskega sveta fakultete. Mandatna doba članov senata traja štiri
leta, razen mandata predstavnikov študentov, ki traja dve leti. Pristojnosti senata fakultete so določene
v Pravilih UP PEF.
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Senat ima delovna telesa, ki so lahko stalna, teh je pet, po potrebi pa lahko ustanovi tudi druga
delovna telesa senata fakultete.
Mandatna doba stalnih delovnih teles senata je štiri leta, vezana pa je na mandatno dobo senata
fakultete. Mandat članov, imenovanih iz vrst študentov, traja eno leto. Pravila UP PEF določajo
sestavo stalnih komisij, ta pa je odvisna od nalog in vloge, predvsem pa delovnega področja
posamezne komisije. Večina članov delovnih teles je visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kjer je cilj
zagotovitev enakovredne zastopanosti vseh znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij
fakultete v posameznem delovnem telesu. Sodelovanje študentov se zagotavlja s članstvom
predstavnikov študentov v delovnih telesih ali pa z vabljenjem predstavnikov študentov na seje le-teh.
Naloge delovnih teles so določene v Pravilih UP PEF.
V skladu s Pravili UP PEF ima fakulteta tudi druge komisije, od katerih sta sestava in naloge dveh
stalnih komisij določene, poleg teh pa lahko dekan s sklepom imenuje tudi druge začasne komisije
Sestavo in število članov drugih, nestalnih delovnih teles senata fakultete, njihove naloge in
pooblastila ter trajanje mandata članov, določi senat fakultete s sklepom o ustanovitvi.
TABELA 4: DELOVNA TELESA SENATA
Komisija Senata

Predsednik

Komisija za izvolitve v nazive

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Darjo Felda

Komisija za študentske zadeve

izr. prof. dr. Vida Medved Udovič

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega
in umetniškega dela

Blaž Simčič, pred.

Druge komisije UP PEF

Predsednik-ca

Komisija za založništvo in tisk

doc. dr. Sonja Starc

Disciplinska komisija

doc. dr. Darjo Zuljan

UPRAVNI ODBOR IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA
Upravni odbor fakultete je sestavljen iz petih članov, štirih predstavnikov pedagoških delavcev in
enega predstavnika nepedagoških delavcev. Mandatna doba članov upravnega odbora traja štiri leta.
Naloge upravnega odbora lahko delimo na naloge, ki izhajajo iz Statuta UP in drugih splošnih aktov
sprejetih na ravni UP, in na naloge, ki jih določajo Pravila UP PEF. Gre predvsem za odločanje o
vprašanjih, ki se nanašajo na sredstva iz nejavnih virov, ter o vprašanjih, ki se nanašajo na porabo
vseh sredstev, financiranje, premoženje in podobno.

TABELA 5: DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA
Komisije Upravnega odbora
/
* Upravni odbor UP PEF nima delovnih teles.

Predsednik
/

ŠTUDENTSKI SVET
Sestava Študentskega sveta fakultete je bila z zadnjimi Spremembami in dopolnitvami Pravil o
organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper spremenjena. Tako ima študentski svet najmanj
devet in največ petnajst članov. Sestavljajo ga študentje dodiplomskih in podiplomskih študijskih
programov, ki jih v posameznem študijskem letu izvaja fakulteta. Pri tem se upošteva tudi izvajanje
študijskih programov na dislociranih enotah in izvajanje izrednega študija. Sestava študentskega sveta
mora v posameznem študijskem letu zagotavljati proporcionalno zastopanje vseh skupin študentov,
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določi pa jo dekan fakultete ob razpisu volitev v študentski svet v posameznem študijskem letu.
Mandat članov študentskega sveta traja eno leto. Študentski svet fakultete razpravlja in predlaga
odločitve v zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, ima pa tudi druge naloge,
določene v Pravilih UP PEF.

ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE UP PEF
TABELA 6: ORGANIZACIJSKE ENOTE UP PEF
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Oddelek za edukacijske vede

prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec

Oddelek za razredni pouk

Nataša Dolenc Orbanić, pred.

Oddelek za predšolsko vzgojo

dr. Sonja Rutar, viš. pred.

Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede

izr. prof. dr. Dejan Hozjan

Fakulteta ima v skladu s Pravili UP PEF naslednje organizacijske enote: oddelke, katedre, raziskovalni
inštitut, znotraj katerega delujejo raziskovalne skupine, in knjižnico, katerih način oblikovanja,
prenehanja in vodenja je urejen v nadaljevanju. Upravno-administrativna in strokovno-tehnična enota
fakultete pa je tajništvo fakultete.
Z zadnjimi Spremembami in dopolnitvami Pravil o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper
so bili ponovno uvedeni oddelki kot osnovne organizacijske enote fakultete. Tako to niso več katedre,
ravno tako fakulteta nima več koordinatorjev študijskih programov in zborov visokošolskih učiteljev in
sodelavcev po študijskih programih.
Oddelki so osnovne organizacijske enote fakultete. V posamezni oddelek sodijo istovrstni in sorodni
študijski programi vseh stopenj. Tako mora imeti vsak izmed študijskih programov določen oddelek, v
katerega sodi. Člani oddelkov so visokošolski učitelji in sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in
opravljajo pedagoško delo na fakulteti v okviru posameznega oddelka. Vsak visokošolski učitelj in
sodelavec je praviloma član enega oddelka, lahko pa tudi več oddelkov, če opravlja pedagoško delo v
okviru več oddelkov. Volilno pravico pa lahko tudi v tem primeru uresničuje le v okviru enega oddelka,
ki se ga določi glede na prevladujočo pedagoško obveznost. Oddelek vodi predstojnik oddelka, ki ima
naziv visokošolskega učitelja in je imenovan za dobo dveh let. V posebej utemeljenih primerih je lahko
v okviru posameznega oddelka določen en ali več koordinatorjev študijskih programov oddelka, ki nudi
pomoč predstojniku oddelka pri izvajanju njegovih nalog na študijskem programu ali študijskih
programih oziroma na področju, ki ga na predlog predstojnika oddelka določi dekan fakultete. Naloge
oddelkov so podrobno določene v Pravilih UP PEF, posegajo pa na večino glavnih področij dela
fakultete (pedagoško, znanstveno-raziskovalno, umetniško in strokovno delo).
Na fakulteti se lahko ustanovijo katedre. Katedre združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce
ter visokošolske in raziskovalne sodelavce sorodnih znanstvenih, umetniških in strokovnih področij, ki
so zaposleni na univerzi in opravljajo delo na fakulteti. Katedro vodi predstojnik, ki ima naziv
visokošolskega učitelja in je imenovan za dobo dveh let. Osnovna naloga kateder je obravnava
strokovnih vprašanj z disciplinarnega področja katedre in sodelovanje z oddelki pri skrbi za nemoten
potek študijskega ter znanstveno in raziskovalnega ter umetniškega dela fakultete. Katedre imajo
lahko tudi druge naloge, ki se določijo v sklepu o ustanovitvi posamezne katedre.
V okviru fakultete deluje tudi raziskovalni inštitut z imenom Inštitut za edukacijske, informacijske in
matematične vede z istoimensko raziskovalno skupino. Inštitut vodi prodekan za znanstveno-
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raziskovalno delo, v trenutnem mandatu je to Prodekan za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo
ter kakovost in razvoj UP PEF izr. prof. dr. Dejan Hozjan.
Tajništvo fakultete opravlja upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge pri izvajanju
nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa in pri
izvajanju dejavnosti fakultete v svojem imenu in za svoj račun in pri tem ne gre za izvajanje zgoraj
navedenih nacionalnih programov. Tajnik fakultete je Tanja Marsič, univ. dipl. prav..
Tajništvo fakultete skupaj s tajništvi drugih članic in tajništvom Univerze na Primorskem izvaja naloge
Uprave Univerze na Primorskem.

NASTOPANJE UP PEF V PRAVNEM PROMETU
V skladu z določili Statuta UP so fakultete zavodi brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za
račun univerze izvajajo dejavnosti v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega
raziskovalno - razvojnega progama, za katera sredstva zagotavlja Republika Slovenija.
Fakultete so hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe, ko izvajajo dejavnosti, pri katerih v pravnem
prometu nastopajo v svojem imenu in za svoj račun. To je opravljanje izobraževalne, raziskovalne,
strokovne, razvojne, svetovalne in umetniške dejavnosti ter drugih s tem povezanih dejavnosti, ko ne
gre za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega
programa.

ZAPOSLENI
TABELA 7: PREGLED ZAPOSLENIH (ŠTEVILO OSEB) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vodstvena delovna mesta - B

1

1

1

1

1

1

1

Visokošolski učitelji in sodelavci - D

92

63

63

70

77

83

75

/

/

/

/

/

/

1

Administrativno in tehnično osebje - J

13

9

8

15

18

21

19

SKUPAJ

106

73

72

86

96

105

96

Raziskovalci - H

TABELA 8: PREGLED ZAPOSLENIH (V FTE) V OBDOBJU OD 2006-2012
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

1

1

1

1

1

1

Visokošolski učitelji in sodelavci - D

41,29

36,06

31,54

40,18

48,2

58,1

55,9

Raziskovalci - H

0,45

0,78

1,09

0,89

1,1

0,9

1,6

Administrativno in tehnično osebje - J

12,5

8

8

13,6

17,8

21

18,5

SKUPAJ

55,24

45,84

41,63

55,67

68,1

81

77

Vodstvena delovna mesta - B
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Študijsko področje UP PEF, določeno v Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem v skladu s
klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja (KLASIUS) je področje (14) izobraževalne
vede in izobraževanje učiteljev. UP PEF želi razširiti študijska področja tudi na študijsko področje (21)
umetnost.
UP PEF v študijskem letu 2012/2013 izvaja pedagoške študijske programe 1. , 2. in 3. stopnje. Ti so:
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk,
- univerzitetni študijski program 1. stopnje Edukacijske vede,
- visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja,
- magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika,
- magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje,
- magistrski študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere,
- doktorski študijski program 3. stopnje Edukacijske vede in
- doktorski študijski program 3. stopnje Zgodnje učenje.
UP PEF v študijskem letu 2012/2013 izvaja tudi program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško
izobraževanje, v izvedbo ponuja tudi dva posodobitvena programa (Plesno ustvarjanje v vrtcu in

Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev svetovalnih služb za inkluzivno šolo na področju
poklicne vzgoje, poklicnega (kariernega) svetovanja oseb s posebnimi potrebami).

V študijskem letu 2013/2014 bo UP PEF, poleg zgoraj navedenih programov, razpisala in ob
zadostnem številu vpisanih kandidatov dodatno izvajala tudi nov magistrski študijski program 2.
stopnje Razredni pouk ter dva nova programa za izpopolnjevanje (Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz
predšolske vzgoje).
V postopku priprave sta nov magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika in nov
študijski program za izpopolnjevanje Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
V postopku akreditacije pa je tudi nov študijski program za izpopolnjevanje Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine.
4.2.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
TABELA 9: ŠTEVILO AKREDITIRANIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

2

2

1

1

3

2012/2013

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

SKUPAJ
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

2012/2013

VS, 1. stopnja
V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

UN, 1. stopnja

3
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TABELA 10: ŠTEVILO AKREDITIRANIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

4

3

2

2

6

2012/2013

V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

SKUPAJ
V IZVAJANJU

2012/2013

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

DR, 3. stopnja

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2012)

MAG, 2. stopnja

5

Opomba: AKREDITIRANI (31. 12. 2012) = število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31. 12. 2012.

Študenti in diplomanti
TABELA 11: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 (na dan 30. 10. 2012)
Redni

Izredni

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

SKUPAJ VPISANI

807

Dodiplomski programi

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

641

813

643

1620

1284

695

557

650

543

1345

1100

visokošolski strokovni študijski
programi (pred 11. 6. 2004)

6

0

15

0

21

0

univerzitetni študijski programi
(pred 11. 6. 2004)

72

0

/

/

72

0

visokošolski strokovni študijski
programi 1. stopnje

237

199

635

543

872

742

univerzitetni študijski programi
1. stopnje

380

358

/

/

380

358

Podiplomski programi

112

84

163

100

275

184

Magistrski programi

112

84

102

53

214

137

/

/

/

/

/

/

112

84

102

53

214

137

doktorski študijski programi
(pred 11. 6. 2004)

/

/

/

/

/

/

doktorski študijski programi 3.
stopnje

/

/

61

47

61

47

magistrski študijski programi
(pred 11. 6. 2004)
magistrski študijski programi 2.
stopnje
Doktorski programi

TABELA 12: ŠTEVILO DIPLOMANTOV V LETU 2012

Študijski program

Skupaj diplomantov

Dodiplomski študijski programi
UN programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

48

VS programi, sprejeti pred 11. 6. 2004

79

UN študijski programi 1. stopnje

16

VS študijski programi 1. stopnje

43
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Skupaj diplomantov

Podiplomski študijski programi
Magistrski študijski programi 2. stopnje

20

Specialistični študijski programi

0

Magistrski študijski programi, sprejeti pred 11.6.2004

0

Doktorski študijski programi 3. stopnje in doktorski študijski
programi, sprejeti pred 11.6.2004

0

Dislocirane enote članice
UP PEF ima akreditiranih več dislociranih enot, a v študijskem letu 2012/2013 izvaja izven sedeža
fakultete le dodiplomski (visokošolski strokovni) študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja, in
sicer na dislociranih enotah Ptuj, Slovenske Konjice in Ljutomer.
Seznam dislociranih enot UP PEF:
1.
2.
3.
4.
5.

Ljutomer, Prešernova cesta 34, Ljutomer;
Murska Sobota,Slomškova ulica 33, Murska Sobota;
Nova Gorica, Ulica padlih borcev 26, Šempeter pri Gorici;
Ptuj, Mestni trg 2, Ptuj in
Slovenske Konjice, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice.

4.2.2. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
UP PEF že več let izvaja program za izpopolnjevanje izobrazbe Pedagoško-andragoško
izobraževanje. V študijskem letu 2012/2013 se je v navedeni program vpisalo 56 udeležencev. Za
šolsko leto 2012/2013 MIZŠ ni sofinanciralo programov za izpopolnjevanje izobrazbe.
V študijskem letu 2012/2013 je UP PEF uspešno zaključila postopek akreditacije dveh novih
programov za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
b. Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Tako ima UP PEF skupno akreditirane tri programe za izpopolnjevanje, vsi bodo tudi razpisani za
izvedbo v študijskem letu 2013/2014.
V postopku akreditacije je nov študijski program za izpopolnjevanje Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, v postopku priprave pa dodatni program za
izpopolnjevanje, in sicer Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
UP PEF izvaja na podlagi pozivov pristojnega ministrstva programe za potrebe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Za šolsko leto
2012/2013 je MIZŠ odobrilo izvedbo dveh posodobitvenih programov, in sicer:
Plesno ustvarjanje v vrtcu in
Usposabljanje učiteljev in strokovnih delavcev svetovalnih služb za inkluzivno šolo na področju
poklicne vzgoje, poklicnega (kariernega) svetovanja oseb s posebnimi potrebami.
UP PEF bo v študijskih letih 2012/2013 in 2013/2014 nadaljevala tudi z izvajanjem Pedagoškoandragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
TABELA 13: RAZISKOVALNE SKUPINE UP PEF

Šifra
ARRS

Raziskovalna področja

Ime raziskovalne skupine

2158-001

Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede

SKUPAJ

1

1.00.00- Naravoslovnomatematične vede
2.00.00 - Tehniške vede
5.00.00 - Družboslovne vede
6.00.00 - Humanistične vede

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan
31. 12. 2012)

48

48

Raziskovalni programi in projekti
TABELA 14: RAZISKOVALNI PROGRAMI
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

/
Raziskovalni programi v soizvajanju

P6―0243

Jeziki in kulture Azije in Afrike

P5―0367

Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi

TABELA 15: NACIONALNI PROJEKTI
Skupaj leto 2012

matični

partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1

0

1

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

0

0

0

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

0

0

0

PROJEKTI CRP

2

1

1

SKUPAJ

3

1

2

Vrsta raziskovalnega projekta

TABELA 16: PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI UPORABNIKI ZNANJA
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Skupaj leto 2012

Matični

Partnerski

Lokalne skupnosti

/

/

/

Gospodarstvo

/

/

/

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva

/

/

/

Drugi uporabniki znanja

/

/

/
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UP PEF ne izvaja različnih projektov v sodelovanju z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in drugimi
uporabniki znanja.
Raziskovalci UP PEF pa so aktivni tudi pri prijavah na razpise strukturnih skladov EU, programov
teritorialnega sodelovanja (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, in drugih
mednarodnih programov oziroma razpisov.
TABELA 17: MEDNARODNI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA
Skupaj leto 2012
1

matični
1

partnerski
0

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013

1

0

1

SKUPAJ

2

1

1

Vrsta mednarodnega projekta
Strukturni skladi

Pomembni raziskovalni dosežki
Od leta 2004 v okviru fakultete deluje Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede, ki ga
vodi prodekan za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter kakovost in razvoj UP PEF izr. prof.
dr. Dejan Hozjan. Inštitut ima istoimensko raziskovalno skupino z naslednjimi področji raziskovanja
(po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti ARRS):
1. 1.00.00 naravoslovno - matematične vede,
2. 2.00.00 tehniške vede,
3. 5.00.00 družboslovne vede in
4. 6.00.00 humanistične vede.
V raziskovalno skupino Inštitut za edukacijske, informacijske in matematične vede je bilo v letu 2012
vključenih 48 raziskovalcev. UP PEF v okviru svojega inštituta od svojega nastanka do danes izvaja
vrsto projektov, programov in znanstvenih sestankov. Kot je bilo že navedeno, raziskovalno delo s
plačanimi raziskovalnimi urami na fakulteti opravlja v letu 2012 13 delavcev (1,24 FTE). Večinoma gre
za majhen delež ur, plačanih s posameznih raziskovalnih programov in projektov, tako da za
pokrivanje tovrstnih obveznosti UP PEF na področju izključno znanstveno-raziskovanega dela nima
zaposlenih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev. Nekateri visokošolski učitelji in
sodelavci so vključeni v raziskovalno delo v okviru UP PEF, drugi pa svoje raziskovalno delo razvijajo
v okviru drugih slovenskih raziskovalnih institucij.
UP PEF je v letu 2012 pod okriljem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v
nadaljevanju ARRS) (kot soizvajalka) izvajala naslednja raziskovalna programa: Jeziki in kulture Azije
in Afrike ter Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi. Poleg tega je izvaja projekta v okviru
ciljnih raziskovalnih programov (ARRS), in sicer Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega
kurikula ter Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske
uspešnosti otrok in mladostnikov. Poleg tega UP PEF (kot soizvajalka) izvaja tudi temeljni
raziskovalni projekt 800 - RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetentnega potenciala
univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v
tehniki, izobraževanju in zdravstvu. V letu 2012 je UP PEF pridobila tudi mlado raziskovalko.
Ob vsem naštetem je UP PEF v letu 2012 uspešno zaključila izvajanje projekta Socialna kohezivnost
v vzgoji in izobraževanju, ki je bil sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.
Poleg tega je UP PEF v letu 2012 izvajala tudi projekt v okviru čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija z naslovom Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na
čezmejnem območju.
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4.4 MEDNARODNO SODELOVANJE
V letu 2011/2012 je bila UP PEF vključena v različne projekte mobilnosti študentov, visokošolskih
učiteljev in sodelavcev ter strokovnega osebja. Tako se je en študent, štirje visokošolski učitelji in dve
nepedagoški delavki UP PEF odločilo za izmenjavo v programu Vseživljenjsko učenje - Erasmus. V
okviru istega programa je na UP PEF prišlo na izmenjavo deset tujih študentov in trije visokošolskih
učitelji. V skladu z zastavljenim ciljem povečevanja mobilnosti je UP PEF sklenila precej novih
Erasmus bilateralnih sporazumov, ki bodo pomembno vplivali na kazalnike mobilnosti v prihodnjih
letih.
UP PEF je v letu 2012 organizirala tudi dvodnevni mednarodni znanstveni sestanek Aktivnosti
učencev v učnem procesu, ki je potekal 15. in 16. novembra 2012.
Poleg tega je UP PEF v letu 2012 izvajala tudi mednarodne projekte s področja izobraževanja. V
okviru programa vseživljenjskega učenja (Grundtvig) je UP PEF nosilka projekta Enable Network of
ICT Supported Learning for Disabled People. Prav tako v okviru programov vseživljenjskega učenja
pa je soizvajalka naslednjih projektov: European Policy Network on School Leadership (EPNoSL) in
BALANCE – Health Coaching for Adult Education Professionals.
TABELA 18: PREGLED SKLENJENIH SPORAZUMOV
Nacionalni sporazumi
Ustanova
/
Skupaj število sporazumov

UP PEF kljub sodelovanju z
sporazumov.

nacionalnimi ustanovami, nima uradno sklenjenih nacionalnih

Mednarodni sporazumi
Ustanova

Država

Kirchliche Padagogische Hochschule Wien/Krems

Avstrija

Padagogische Hochschule Karnten - Viktor Frankl Hochschule/University College of Teacher
Education Klagenfurt

Avstrija

Masarykova Univerzita/University of Masaryk

Češka

Západočeská Univerzita v Plzni/University of West Bohemia

Češka

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Češka

Palacky University Olomuc

Češka

Tomas Bata University in Zlin

Češka

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Ureja UP)

Hrvaška

University of Split Faculty of Philosophy

Hrvaška

University of Reka Faculty of Teacher Eduction

Hrvaška

Turun yliopisto/University of Turku

Finska

Mikkeli University of Applied Sciences Department of Culture, Youth and Social Work

Finska

Universita degli studi di Macerata

Italija

University of Sassari/Universita degli studi di Sassari (ureja UP)

Italija

Nord-Trondelag University College

Norveška

Instituto Politecnico de Lisboa, Escola Superior de Educacao

Portugalska

Instituto Politecnico de Braganca

Portugalska

Instituto Politecnico de Coimbra

Portugalska

The Institute of Education, University of Lisbon

Portugalska
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Poljska

Comenius University in Bratislava Faculiy of Education

Slovaška

Linneuniversittetet/Linnaeus University

Švedska

University of Huelva Faculty of Education

Španija

Universidad Rey Juan Carlos

Španija

Loughborough University

Združeno kraljestvo
Velike Britanije in
Severne Irske

St. Mary s University College

Združeno kraljestvo
Velike Britanije in
Severne Irske

Ibrahim Cecen University of Agri

Turčija

Ankara University Faculty of Educational Science

Turčija

Skupaj število sporazumov 27

TABELA 19: PREGLED ČLANSTEV UP PEF V NACIONALNIH OZIROMA MEDNARODNIH ZDRUŽENJIH/MREŽAH
Združenje / mreža

CiCea - Children's Identity and Citizenship European Association
SLODRE - Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije
Skupaj število včlanitev 2
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
TABELA 20: PREGLED PROSTOROV V UPORABI
Vrsta prostora

Število enot*

Predavalnica

8

Predavalnica za naravoslovje in tehniko

1

Kabinet

3+5

Knjižnica in čitalnica

0**

Računalniška predavalnica

1

Pisarna

12

Sejna soba

1

Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori. itd.) - SKUPAJ

28

-

od tega atrij

1

-

od tega vratarnica in vetrolov

1

-

od tega kotlovnica

1

-

od tega fotokopirnica

1

-

od tega čajna kuhinja

1

-

od tega hodnikov

4+1

-

od tega predprostorov

5+1

-

od tega arhivov

3

-

od tega sanitarij

6

-

od tega stopnišče

3

2

Parkirišče (m )
0
* Zajeti so prostori, ki jih UP PEF samo za svoje potrebe uporablja na naslovu Cankarjeva 5 (v 1. stavbi ali kot najete v
Dijaškem in študentskem domu Koper – ti so navedeni na način »+«) – pojasnila so navedena v nadaljevanju.
**Prostore Skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete bo upoštevala UP FM.
TABELA 21: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA STAVBAH IN DELIH STAVB
Bruto uporabna površina (v m2)
Uporabna površina

Stavbe
Deli stavb (etažna lastnina)
Deli stavb (posamezni prostori v
kolikor ni etažna lastnina)

Število

V lasti (v m2)

1*

-

-

-

7**

-

SKUPAJ

V najemu (v m2)
1.007,80
-

Stavbna pravica
(v m2)
-

87,22
1.095,02

-

-

1.095,02
*Skupna površina stavbe je sicer 1.097,80 m2, v njej sta tudi dve predavalnici v skupni izmeri 90,00 m2, ki sta uradno še vedno
v uporabi UP FM, čeprav jih pretežno uporablja UP PEF.
**Pet kabinetov, hodnik in predprostor v skupni uporabi z najemodajalcem – Dijaškim in študentskim domom Koper.

Pedagoška fakulteta deluje v prostorih na Cankarjevi ulici št. 5 v Kopru, v tako imenovani 1. stavbi na
parc. št. 168, k. o. Koper, v okviru sklopa stavb, ki so bile do poletja 2004 v upravljanju Dijaškega
doma Koper. Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na
Primorskem (Uradni list RS, št. 79/2004) je Republika Slovenija zagotovila uporabo teh prostorov
neposredno Univerzi na Primorskem. Do danes med UP in med pristojnim ministrstvom za področje
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visokega šolstva ni prišlo do uradne zapisniške ugotovitve navedene uporabe prostorov, ki jo je
sprememba odloka predvidevala.
2

Fakulteta brezplačno uporablja skoraj vse prostore v 1. stavbi v površini 1.007,80 m (celotna površina
2
2
stavbe je 1.097,80 m ), razen dveh predavalnic v pritličju (v površini 90,00 m ), ki jih uporablja članica
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management skupaj s sanitarijami in dostopi do teh
2
predavalnic. V prizidku Dijaškega in študentskega doma Koper deluje v prostoru s približno 105 m
tudi Skupna visokošolska knjižnica UP, Fakultete za management in UP, Pedagoške fakultete,
vzpostavljena na podlagi Sporazuma o vzpostavitvi skupne visokošolske knjižnice UP, Fakultete za
management Koper in UP, Pedagoške fakultete Koper.
Za izvajanje pedagoškega dela je na zgoraj navedeni lokaciji urejenih 10 predavalnic, od tega 2
glasbeni ter 1 računalniška in 1 za naravoslovje in tehniko, ter 3 kabineti za učitelje. Za nepedagoški
kader in vodstvo fakultete je na razpolago 12 pisarn. Prostori, s katerimi fakulteta razpolaga, ne
zadoščajo za normalno opravljanje dejavnosti.
UP PEF uporablja tudi v najem vzetih 5 kabinetov v prostorih Dijaškega in študentskega doma Koper
2
2
2
(površina kabinetov je 61,20 m , s hodnikom (16,02 m ) in predprostorom (10,00 m ) v souporabi z
2
najemodajalcem, pa je skupna površina teh prostorov 87,22 m ) na enakem naslovu, kot je sedež
fakultete.
Zaradi prostorske stiske in specifičnih potreb pri izvajanju nekaterih delov študijskih programov je UP
PEF prisiljena najemati oziroma prevzemati v uporabo tudi druge prostore. Tako se študijski proces,
poleg na sedežu fakultete, izvaja tudi v drugih prostorih na območju Mestne občine Koper. To so
predavalnice članic UP (UP FHŠ in UP FM), telovadnice Srednje tehniške šole Koper in Dvorane
Bonifika, plesno dvorano Plesne šole Elite, večnamenski prostor dijaškega in študentskega doma
Koper, … UP PEF za izvajanje študijske dejavnosti občasno uporablja tudi prostore drugih
uporabnikov na drugih lokacijah v Mestni občini Koper (atletski stadion, tenis igrišča, plavalni bazen,
…). Površina teh prostorov ni vključena v zgornji tabeli.
UP PEF izvaja svojo osnovno dejavnost tudi na dislociranih enotah, kjer se uporaba prostorov za
izvajanje študijske dejavnosti zagotavlja na podlagi pogodb o sodelovanju s pogodbenimi partnerji na
dislociranih enotah (Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljudska univerza Ptuj, Šolski center Nova
Gorica in Šolski center Slovenske Konjice – Zreče). Površina teh prostorov ni vključena v zgornji
tabeli.
Zaradi nevzdržnih prostorskih pogojev, ki bremenijo fakulteto že vse od njenega nastanka, je bilo
podanih že veliko predlogov za rešitev prostorske stiske fakultete. Ena izmed rešitev, to je izgradnja
novega poslopja fakultete v okviru novega Univerzitetnega kampusa Sonce v Kopru, se zaradi
zaostrenih finančnih razmer zamika v obdobje po letu 2017, zato se v prehodnem obdobju išče nove
alternativne rešitve. Nekatere izmed njih so predstavljen v Srednjeročnem načrtu investicij UP za
obdobje 2012 – 2016, ki ga je Upravni odbor UP sprejel na 11. redni seji , ki je potekala 28. novembra
2012.
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4.6 OKOLJE, V KATEREM DELUJE UP PEF
Družbeno okolje na regionalni ravni
UP PEF deluje predvsem v lokalnem okolju v povezavi z delodajalci bodočih diplomantov, saj poteka
praktični del študijskih programov ravno v teh okoljih. Sodelovanje z vzgojno izobraževalnimi zavodi vrtci in osnovnimi šolami s področja celotne Slovenije se je v preteklosti nadgrajevalo tudi na
znanstveno-raziskovalnem področju s projekti partnerstva fakultet in šol, ki so bili sofinancirani tudi s
strani Evropskega socialnega sklada.
UP PEF sodeluje z delodajalci bodočih diplomatov tudi z izvajanjem programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Poleg sodelovanja z vzgojno izobraževalnimi zavodi - vrtci in osnovnimi šolami, kot pretežnimi
delodajalci diplomantov UP PEF, sodeluje UP PEF zaradi izvajanja novih študijskih programov (npr.
Inkluzivna pedagogika), katerih osnovne možnosti zaposlitve diplomantov bodo veliko širše od zgoraj
navedenih zavodih, tudi z drugimi bodočimi delodajalci (zavodi za zaposlovanje in drugimi zavodi).
V lokalnem okviru se UP PEF povezuje tudi s članicami Univerze na Primorskem tako pri oblikovanju
novih interdisciplinarnih pedagoških programov kot tudi pri nudenju pedagoških vsebin v študijske
programe drugih članic UP.
Družbeno okolje na državni ravni
Na državni ravni se fakulteta povezuje s pedagoškimi fakultetami, in sicer s Pedagoško fakulteto
Univerze v Ljubljani in Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru, pa tudi z drugimi fakultetami, ki
razvijajo enaka ali sorodna področja kot UP PEF.
Družbeno okolje na mednarodni ravni
V mednarodnem okviru je izrazito predvsem sodelovanje s pedagoškimi fakultetami sosednjih držav
pa tudi širše, predvsem v okviru Evropske unije.
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4.7 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST NA UP PEF
UP namenja pozornost razvoju in skrbi za kakovost, ki je poudarjena tudi v Srednjeročni razvojni
strategiji 2009–2013. Najpomembnejši elementi na področju kakovosti so:
-

spremljanje izvajanja razvojnega programa univerze in članic,
oblikovanje in kazalnikov kakovosti univerze,
zagotovljeno delovanje delovnih teles za področje kakovosti,
evalvacija in samoevalvacija ter kontinuirano uvajanje izboljšav,
spremljanje podatkov o vpisu ter podatkov o izvedbi študijskih programov in učinkovitosti študija;
spremljanje zadovoljstva déležnikov študijskega procesa,
informiranje zaposlenih in njihovo vključevanje v soodločanje o razvoju članice in univerze;
vključevanje študentov v proces upravljanja in evalvacije kakovosti,
zagotavljanje tutorstva ter drugih oblik pomoči in svetovanja študentom,
zagotavljanje enakih možnosti študija za študente s posebnimi potrebami in drugimi statusi,
spodbujanje učinkovitega komuniciranja med posameznimi organizacijskimi enotami,
skrb za izobraževanje, razvoj in dodatno usposabljanje zaposlenih,
spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo,
strategije za povezovanje univerze in članic z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja,
posveti in delavnice o kakovosti,
sodelovanje v organizacijah in mrežah na nacionalni in mednarodni ravni,
obveščanje širše javnosti o dejavnostih univerze in njenih članic.

Z namenom sledenja in udejanjanja aktivnosti zgoraj navedenih elementov na področju kakovosti bo
UP PEF v letu 2013 začela ali nadaljevala z ukrepi in nalogami za doseganje ali ohranitev
kratkoročnih letnih ciljev na področju skrbi za kakovost, kot so natančneje prikazani v ustreznem
poglavju v nadaljevanju tega dokumenta.
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4.8 SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA UP PEF
UP PEF razpolaga letno s prihodkom v višini 3.512.392 EUR, izkazuje jih po vrstah in namenih glede
na dejavnost, na katero se nanašajo.
Sodila za delitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost so določena z zakonodajo.
Po razčlenitvi prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti, odpade 99,91 % na javno službo
in 0,09 % na tržno dejavnost (podatki iz Letnega poročila UP PEF za leto 2012).
TABELA 22: PREGLED POSLOVANJA (PRIHODKI, ODHODKI, SREDSTVA, VIRI)
Delež (v %)

EUR
A.

SKUPNI PRIHODKI

3.512.392

100,00

1.

Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj)

3.509.315

99,91

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.907.187

54,35

b.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

1.602.128

45,56

2.

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

3.077

0,09

B.

SKUPNI ODHODKI

3.451.223

100,00

1.

Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)

3.449.391

99,96

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

2.535.046

73,99

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

860.264

25,40

c.

Investicijski odhodki

54.081

0,57

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe

0

0,00

2.

Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (skupaj)

1.832

0,04
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
UP PEF deluje na podlagi zavezujočih predpisov Evropske unije in Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06), zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki urejajo
visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost ter predpisov drugih področij (javne finance, delovna
zakonodaja idr.).
V okviru zakonske regulative na državni ravni navajamo le zakonodajo na področju visokega šolstva in
raziskovanja, kot specifično zakonodajo za področje dela UP in [Članice]. Pri svojem delovanju pa
[Članica] uporablja tudi vso ostalo splošno zakonsko regulativo, ki ureja delovanje javnih zavodov ter
drugih pravnih oseb (statusno pravno, delovno pravno, davčno pravo in druge veje zakonodaje).
a) PRAVNE PODLAGE RS:
Zakoni
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS št. 40/2012, št. 55/2012 Skl.US: U-I162/12-5, Up-626/12-5, 96/2012-ZPIZ-2, 104/2012-ZIPRS1314, 105/2012),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS; Ur. l. RS, št. 56/2002, 72/2003, 115/2003-UPB1,
126/2003, 20/2004-UPB2, 70/2004, 24/2005-UPB3, 53/2005, 70/2005-UPB4, 14/2006, 27/2006
Skl.US: U-I-60/06-12, 32/2006-UPB5, 68/2006, 110/2006-UPB6, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200,
U-I-214/06-22, U-I-228/06-16, 57/2007, 95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: U-I-275/07-5, 17/2008,
58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008, 120/2008 Odl.US: U-I-159/08-18, 20/2009ZZZPF, 48/2009, 91/2009, 98/2009-ZIUZGK, 107/2009 Odl.US: U-I-10/08-19, 108/2009-UPB13,
8/2010 Odl.US: U-I-244/08-14, 13/2010, 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 50/2010 Odl.US: U-I266/08-12, 59/2010, 85/2010, 94/2010-ZIU, 107/2010, 35/2011, 110/2011-ZDIU12, 27/2012
Odl.US: U-I-249/10-27, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur. l. RS, št. 56/2002, Ur. l. RS, št. 110/2002-ZDT-B, 2/2004ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 75/2005
Odl.US: U-I-90/05-13, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10,
32/2006-UPB2, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US:
U-I-214/05-14, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009
Odl.US: U-I-136/07-13, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Ur. l. RS, št. 21/2013),
- Zakon o skupnosti študentov (ZSkuS; Ur. l. RS, št. 38/1994),
- Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji
(MKPVKE; Ur. l. RS, št. 14/1999),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur. l. RS, št. 73/2004, 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.)),
- Zakon o računovodstvu (ZR; Ur. l. RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI- Ur. l. RS, št. 12/1996
(23/1996 popr.), 101/1999 Odl.US: U-I-215/96, 22/2000-ZJS, 64/2001, 101/2001 Odl.US: U-I68/98-42, 108/2002, 14/2003-UPB1, 34/2003, 55/2003-UPB2, 79/2003, 115/2003-UPB3, 65/2005,
98/2005-UPB4, 117/2005 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/2006, 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US,
36/2008, 22/2009 Odl.US: U-I-205/07-10, 55/2009 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr.,
65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011,
34/2011 Odl.US: U-I-205/10-23, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS; Ur. l. RS, št. 62/2010, 40/2011, 40/2012ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D),
- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1; Ur. l. RS, št. 87/2001, 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP; Ur. l. RS, št. 64/2001),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Ur. l. RS, št. 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004,
22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US:
U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010),
- Zakon o državni statistiki (Ur. l. RS, št. 45/1995, 9/2001, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009
popr.)),
- Zakon o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub; Ur. l. 69/2006, 86/2009),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012
Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012),
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Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP; Ur. l. št. 21/1995, 9/2001, 30/2001, 85/2001 Skl.US:
U-I-149/98-36, 43/2004, 58/2004 Odl.US: U-I-200/02-12, 94/2004-UPB1, 17/2006, 44/2006-UPB2,
139/2006, 16/2007-UPB3, 68/2008, 85/2010 Skl.US: U-I-191/09-7, Up-916/09-16).

Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011),
- Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Ur. l. RS, št. 106/2005, 20/2006, 65/2006,
43/2007, 28/2009, 10/2012),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije (Ur. l. RS, št. 31/2006),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (Ur. l. RS,
št. 1/2010),
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Ur. l. RS, št. 22/2001, 35/2006, 75/2008, 97/2010,
46/2012),
- Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Ur. l. RS, št. 18/2004, 62/2010-ZUPJS),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003,
70/2008, 80/2012),
- Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Ur. l. RS, št. 127/2004, 107/2008),
- Pravilnik o določitvi dodatka za dvojezičnost direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in
tehnologije (Ur. l. RS, št. 92/2006),
- Pravilnik o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 5/1994, 2/2005),
- Pravilnik o metodologiji za določitev sredstev za nov visokošolski zavod (Ur. l. RS, št. 55/2007,
41/2008, 7/2011),
- Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 105/2003),
- Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih
programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur. l. RS, 124/2004),
- Merila za ocenjevanje pedagoških študijskih programov, njihovem obsegu in strukturi (Ur. l. RS, št.
56/1998, 101/2004).
b) RAZVOJNI DOKUMENTI RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN RAZISKOVANJA
- Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011–2020
(ReNPVS; Ur. l. RS, št. 41/2011),
- Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (ReRIS11-20; Ur. l. RS, št.
43/2011).
c) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA
Zakoni
- Zakon o visokem šolstvu (ZViS; Ur. l. RS, št. 67/1993, št. 39/1995 Odl.US: U-I-22/94-15, 18/1998
Odl.US: U-I-34/94, 35/1998 Odl.US: U-I-243/95-13, 99/1999, 64/2001, 100/2003, 134/2003-UPB1,
63/2004, 100/2004-UPB2, 94/2006, 119/2006-UPB3, 59/2007-ZŠtip (63/2007 popr.), 15/2008
Odl.US: U-I-370/06-20, 64/2008, 86/2009, 62/2010-ZUPJS, 34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16,
78/2011, 32/2012-UPB7, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 109/2012),
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (ZSZN-1; Ur. l. RS, št. 47/1998, št. 55/2003, 83/2003UPB1, 61/2006, 87/2011, in (97/2011 popr.)),
- Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI; Ur. l. RS, št. 73/2004, št. 87/2011-ZVPI
(97/2011 popr.) in 109/2012).
Podzakonski akti
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. l. RS, št. 7/2011, št.
34/2011 Odl.US: U-I-156/08-16, 64/2012),
- Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Ur. l. RS, št. 88/2010, 64/2012),
- Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št.
46/2006, 15/2008 Odl.US: U-I-370/06-20), dodatno k tej uredbi: Metodološka pojasnila
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 89/2006),
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Pravilnik o razvidu visokošolskih zavodov (Ur. l. RS, št. 46/2005),
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/2010, št. 3/2011,
6/2012),
Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 40/1994 in 45/1998),
Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 70/2008),
Pravilnik o prilogi k diplomi (Ur. l. RS, št. 56/2007, 39/2012),
Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav (Ur. l. RS, št. 81/2006, 17/2007
(18/2007 popr.), 43/2010).

Akti Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l.
RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012),
- Merila za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Ur. l. RS, št. 95/2010),
- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 95/2010, 17/2011),
- Merila za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev (Ur. l. RS, št. 94/2011).
d) PRAVNE PODLAGE RS NA PODROČJU RAZISKOVANJA
Zakoni
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD; Ur. l. RS, št. 96/2002, 115/2005, 22/2006,
112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A),
- Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (ZNPZRRD; Ur. l. RS, št. 93/2005).
Podzakonski akti
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/2004, 32/2005, 26/2006, 80/2007,
89/2008, 102/2009, 103/2011, 56/2012),
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Ur.
l. RS, št. 12/2005, 122/2006, 55/2011),
- Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. l.
RS, št. 41/2009, 72/2011),
- Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci
iz tretjih držav (Ur. l. RS, št. 34/2008),
- Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/2006, 51/2008),
- Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Ur. l. RS,
št. 4/2011 (40/2011 popr.),
- Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 4/2011, 72/2011, 45/2012),
- Pravilnik o Ciljnih raziskovalnih programih (CRP) (Ur. l. RS, št. 43/2011, 6/2012),
- Pravilnik o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v gospodarstvu (Ur. l. RS, št.
12/2005, 49/2005),
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št.
12/2005, 24/2006),
- Pravilnik o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št.
19/2009, 90/2011),
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (Ur. l. RS, št. 126/2008, št. 41/2009, 55/2011, 80/2012, 4/2013
popr.)).
e)
-

RAZVOJNI DOKUMENTI UP
Strategija izobraževanja Univerze na Primorskem 2011 – 2015,
Program internacionalizacije Univerze na Primorskem 2010 – 2013,
Kadrovska strategija UP za raziskovalce za obdobje 2010 – 2014,
Akcijski načrt UP za implementacijo Kadrovske strategije,
Program dela Univerze na Primorskem na področju raziskovalnega in razvojnega dela za obdobje
2009-2013,
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Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013.
PRAVNE PODLAGE UP

Ustanovitveni akt
- Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP; Ur. l. RS, št. 13/2003, 79/2004, 36/2006,
137/2006, 67/2008, 85/2011),
Statut
- Statut Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 73/2003, 100/2003, 50/2005, 53/2006, 83/2006,
21/2007, 106/2008, 124/2008-UPB1, 21/2011, 96/2011, 57/2012).
Interni pravni akti
Splošno
Akt o ustanovitvi katedre za trženje in tržno komuniciranje Univerze na Primorskem
Akt o delovanju univerzitetne založbe
Akt o ustanovitvi Katedre za podjetništvo Univerze na Primorskem
Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem
Pravilnik o delu Študentskega sveta UP in Študentskih svetov članic UP
Pravilnik sklada za razvoj UP
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se uporabljajo v kabinetu rektorja ter
tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil rektorja na članicah Univerze na
Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev, ki se
uporabljajo v kabinetu rektorja ter tajništvu Univerze na Primorskem ter za izvajanje pooblastil
rektorja na članicah Univerze na Primorskem
Pravilnik o založniški dejavnosti Univerze na Primorskem
Pravilnik o disciplinski odgovornosti in postopkih prenehanja delovnega razmerja zaposlenih na
Univerzi na Primorskem
Pravilnik o notranjem revidiranju na Univerzi na Primorskem
Pravilnik za upravljanje s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o računovodstvu Univerze na Primorskem
Pravilnik o finančnem poslovanju Univerze na Primorskem
Pravilnik o uporabi službenih vozil na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o uporabi imena, znaka, simbola, zastave in himne Univerze na Primorskem
Pravila o povračilu stroškov
Pravilnik o upravljanju likvidnosti na podračunih Univerze na Primorskem
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP
Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem
Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o evalvaciji Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah rektorja Univerze na Primorskem
Pravilnik o volitvah organov Univerze na Primorskem
Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov
Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem
Pravilnik o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti in po enostavnem postopku
Pravila o povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela, povračilu stroškov za prehrano med
delom ter izplačilu stroškov za službena potovanja za zaposlene na Univerzi na Primorskem
Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa
Kadrovsko področje
- Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
- Pravilnik za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju konkurenčne prepovedi za zaposlene UP
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Pravila o sklepanju in vrednotenju dela po avtorskih in podjemnih pogodbah na Univerzi na
Primorskem
Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na
Primorskem
Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP
Pravilnik o organizacijskih enotah univerze
Pravilnik o napredovanju v plačne razrede na Univerzi na Primorskem
Pravilnik o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na Primorskem

Študij
- Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem
- Akt o delovanju univerzitetnih kateder
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o sofinanciranju stroškov priprave in razvoja študijskih programov Univerze na
Primorskem
- Pravilnik o interesnih dejavnostih študentov Univerze na Primorskem
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem
- Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o odvzemu strokovnega naslova na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na Univerzi
na Primorskem
- Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije
- Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na
Primorskem
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim
statusom
- Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja
- Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2011 Univerza na Primorskem"
- Pravilnik o načinu dodelitve sredstev na javnem razpisu" Inovativna shema za sofinanciranje
doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih
družbenih izzivov-generacija 2012 Univerza na Primorskem"
Raziskovanje
- Pravilnik o upravljanju z izumi na Univerzi na Primorskem
- Pravilnik o ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih podjetij na Univerzi na
Primorskem
Mednarodno sodelovanje
- Pravilnik o organiziranosti in delovanju univerzitetnega centra za mednarodno sodelovanje UP
- Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus
Merila
- Merila za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti UP
- Merila Univerze na Primorskem za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS
- Merila za zmanjšanje neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem
- Merila za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem in Seznam področij za izvolitev v naziv
Navodila
- Navodila k Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na
Primorskem
- Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na UP
- Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP in Točkovalnik
- Navodilo o odmeri in koriščenju rednega letnega dopusta javnih uslužbencev na UP
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Navodila o oddajanju prostorov Univerze na Primorskem v uporabo članicam Univerze na
Primorskem
Navodila o načinu zapisovanja imena delodajalca Univerze na Primorskem
Navodila za postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na Primorskem
Navodila o opredelitvi in izvajanju aktivnosti proti spolnemu in drugemu nadlegovanju ter
trpinčenju na delovnem mestu
Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in domačimi
univerzami
Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali izvaja
več članic Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje izrednega študija na Univerzi na Primorskem
Navodilo za izvajanje določil Pravilnika o napredovanju delavcev v plačilne razrede
Navodila za izvajanje študijskih programov v tujem jeziku
Navodila za postopek spreminjanja študijskih programov in postopek posredovanja informacij o
prilagoditvah izvajanja študijskih programov
Navodila za izvajanje prijavno-sprejemnega in pritožbenega postopka ob vpisu kandidatov v
študijske programe na Univerzi na Primorskem
Navodila za postopek izdelave in izdaje ter vodenje evidenc o izdanih javnih in drugih listinah o
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem
Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja
Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in včlanitvi v
združenja
Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem
Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na Primorskem

Poslovniki
- Poslovnik o delu komisije za izvolitve v nazive Univerze na Primorskem
- Poslovnik o delu statutarne komisije
- Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem
- Poslovnik Senata Univerze na Primorskem
- Poslovnik Sveta zaupnikov UP
Pravne podlage UP PEF
- Pravila o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper
- Pravila o diplomi Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper
- Pravilnik o priznanjih Pedagoške fakultete Koper
- Pravilnik o volitvah organov Pedagoške fakultete Koper
- Merila o sredstvih za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter izobraževanje zaposlenih
- Pravilnik o delovnem času na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti Koper
- Pravilnik o vrednotenju dela Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper in
- ostali interni pravni akti
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6. USMERITVE IN CILJI
6.1 DOLGOROČNI STRATEŠKI CILJI
Dolgoročni cilj/strateški
cilj
Postati odlična raziskovalna
univerza

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 0

Študijski programi, ki se
deloma ali v celoti izvajajo v
angleškem jeziku: 3

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja
Razvoj mednarodnih
študijskih programov
Vključevanje tujih
predavateljev v proces
izvajanja študijskih
programov UP
Mednarodna promocija
študijskih programov UP za
namene vpisa tujih
študentov

Zagotavljanje spodbudnega
raziskovalnega okolja

Ustvariti infrastrukturne in
druge pogoje za ustrezno
raziskovalno delo

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila objav v
nacionalnih in mednarodnih
znanstvenih revijah (v letu
2011 = 233)

Povečanje števila objav za 5
%

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Povečanje števila
raziskovalnih programov,
projektov na nacionalni in
mednarodni ravni (v letu
2011 = 197)

Povečanje števila prijav na
raziskovalne programe in
projekte na nacionalni in
mednarodni ravni za 10 %

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
ustrezno raziskovalno okolje

Biti sestavni del nacionalne
hrbtenice znanja z
odličnostjo v učenju in
poučevanju

Omogočanje dodatnih
možnosti poklicnega razvoja
za raziskovalno kariero tudi
s podoktorskim statusom

Spodbujanje sobotnega leta
in mednarodnega
uveljavljanja raziskovalcev
(usposabljanja v tujini)

Obravnava in sprejem
internega predpisa za
izvajanje sobotnega leta.

Postati referenčna univerza
za geografski prostor
Sredozemlja in JV Evropa

Sodelovanje na področju
raziskav in razvoja v
evropskih okvirnih programih
in okvirih evropskega
raziskovalnega sveta: 7
projektov v 7 OP

Povečanje sodelovanje na
področju raziskav in razvoja
v evropskih okvirnih
programih in okvirih
evropskega raziskovalnega
sveta za 10 %

Širitev mreže s strateškimi
partnerji

Dosegati materialne
standarde primerljive z UL in
UM

Izoblikovanje utečenega
sistema sprotnega
obveščanja strokovnih služb
o nastalih spremembah na
mednarodnih raziskovalnih
projektih in programih v
okviru pogodb med univerzo
in drugimi partnerji/financerji

Vzpostavljen sistem
obveščanja članic in drugih
zainteresiranih

Sistemsko obveščanje članic

Uvedba enotnega in
transparentnega sistema
vrednotenja / ocenjevanja
raziskovalnega dela
raziskovalcev na ravni, ki
upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Vzpostavljen sistem
enotnega in transparentnega
sistema vrednotenja /
ocenjevanja raziskovalnega
dela raziskovalcev na ravni,
ki upošteva priporočila
Evropske listine za
raziskovalce in Kodeks
ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev

Implementacija priporočil in
uskladitev ter priprava
metodologije

Spodbujanje in priznavanje
različnih oblik poklicne
mobilnosti raziskovalcev
(mednarodna, nacionalna in

Nadaljevanje dobrih praks
spodbujanja in priznavanja
in uvajanje novih oblik, ki še
niso implementirane

Zagotovitev stabilnega
financiranja za raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Zagotovitev kadrovskih in
materialnih pogojev za
raziskovalce

Spodbujanje prijavljanja
projektov

Evalvacija in analiza ter
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Vzpostaviti učinkovit model
asimetrično integrirane
univerze

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
medsektorska mobilnost)*

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015
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Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

(nacionalna in mednarodna
primerjava)

vpeljava dobrih praks
(nacionalna in mednarodna
raven)

Enake naloge se izvajajo na
članicah in rektoratu UP

Reorganizacija strokovnih
služb na ravni UP,
usklajevanje in specializacija
dela ter učinkovita raba
informacijske podpore

Združevanje enakih nalog za
članice na nivoju UP

Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2011/2012:

Povečanje izbirnosti med
članicami – komplementarne
izbirnosti na 10 %

Učinkovita promocija
izbirnosti med članicami,
predstavitev študijskih
področij in ponujenih
predmetov članic

Ureditev financiranja
raziskovalne dejavnosti
univerz na državni ravni*

Stabilno financiranje
raziskovalne dejavnosti

Sprejem ustreznih predlogov
in ukrepov

Uskladitev notranjih
predpisov na področju
raziskovalne dejavnosti v
okvirih Kodeksa in Listine
raziskovalcev

Usklajeni predpisi na
področju raziskovalne
dejavnosti v okvirih Kodeksa
in Listine raziskovalcev

Priprava in uskladitev
predpisov

Ureditev vprašanja
intelektualne lastnine na
Univerzi na Primorskem in
vzpostavitev sistema za
zaščito avtorskih pravic

Sistemsko urejeno
vprašanje s predpisom o
intelektualni lastnini in zaščiti
avtorskih pravic

Priprava predpisa glede
intelektualne lastnine

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2011:

Strokovni razvoj in
izpopolnjevanje zaposlenih v
letu 2015: ohranitev deleža

Spodbujanje udeležba na
strokovnih izobraževanjih in
izpopolnjevanjih zaposlenih
organiziranih v obliki
internega in eksternega
izobraževanja

Povečanje števila prijav na
razpise za dodatno
sofinanciranje
izpopolnjevanja
raziskovalcev za 5 % in
okrepljeno sodelovanje z
gospodarstvom – povečanje
števila projektov z
gospodarstvom za 5 %

Spodbujanje števila prijav

Študijsko leto 2011/2012:
vpisanih skupno 143 tujih
študentov, na vseh treh
stopnjah študija.

Vzpostavitev mreže stikov s
srednjimi šolami in
univerzami v tujini

Izvedba aktivnosti
pridobivanja
najperspektivnejših tujih
študentov, ki se bodo
vpisovali na študijske
programe članic UP in se
vključevali v raziskovalno
dejavnost

Oblikovanje enotne
strategije promocije

Sprejeta enotna strategija
promocije znanstveno-

- 12 študentov na 1. stopnji,
ki so si izbrali predmete iz
drugih članic UP.
Izbirnost med članicami:
študijsko leto 2012/13:
- 51 študentov (1. in 2.
stopnja) si je izbralo
predmete, ki so matični na
drugi članici

Izvajanje ustreznih ukrepov
(prijave na projekte in druge
možnosti za pridobivanje
finančnih virov)

- 40 % od vseh zaposlenih

Postati prepoznaven
dejavnik razvoja lokalnega
okolja

Spodbujanje prijav na javne
razpise za pridobitev
dodatnih sredstev
namenjenih sofinanciranju
izpopolnjevanja
raziskovalcev, krepitev
sodelovanja z
gospodarstvom:
- 51 projektov z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja

Postati prepoznavna
univerza v slovenskem,
sredozemskem in širšem
prostoru

Povečanje vpisa tujih
študentov na 10 %

Analiza stanja in priprava
strategije
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Dolgoročni cilj/strateški
cilj

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
znanstveno-raziskovalne
dejavnosti in raziskovalnih
rezultatov Univerze na
Primorskem
Število incoming študentov
2010/11:128

Ciljna vrednost kazalnika v
letu 2015

Povečanje mobilnosti
študentov za 10 %

Povečanje mobilnosti
profesorjev za 30 %

Število incoming profesorjev
2010/2011: 47
Število incoming strokovnih
sodelavcev 2010/2011: 8
Število outgoing strokovnih
sodelavcev 2010/2011:10

Podcilji/Ukrepi za dosego
dolgoročnega cilja

raziskovalne dejavnosti in
raziskovalnih rezultatov
Univerze na Primorskem

Število outgoing študentov,
2010/11: 84
Število mobilnih profesorjev
outgoing 2010/2011: cca. 30
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Potrditi doseženo
srednjeročno stopnjo rasti
mednarodne mobilnosti
2004/05-2008/09:
- izvedba informativnih
dogodkov in predstavitvenih
delavnic o mobilnosti
- distribucija predstavitvenih
brošur UP

Povečanje mobilnosti
strokovnih sodelavcev za 30
%

- predstavitev programov na
spletni strani UP
- redno informiranje
študentov in zaposlenih UP
o možnostih izmenjave
- povečati mrežo partnerskih
institucij za sodelovanje

Posamezne članice UP
izvajajo posamezne
predmete v angleškem
jeziku:

Povečati število članic, ki
izvajajo predmete v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

- študijsko leto 2011/2012:
47 predmetov

Ponuditi izvajanje celotnega
študijskega programa v
angleškem in/ali drugem
tujem jeziku

Ni vzpostavljenega sistema
štipendiranja tujih študentov

Vzpostavitev sistema
štipendiranja tujih študentov

Povečati obseg predavanj in
študijskih programov v
angleškem jeziku in/ali
drugih tujih jezikih

Nuditi štipendije za študij
tujih študentov na UP s
poudarkom na študentih z
območja Jugovzhodne
Evrope:
- v sodelovanju s Sektorjem
za pravne zadeve UP
določiti pravno formalne
pogoje za ustanovitev
sklada oz. za vključitev v
obstoječi Štipendijski sklad
UP
- nabor informacij o
možnostih štipendiranja tujih
študentov
- sklenitev dogovorov o
štipendiranju tujih študentov
s partnerskimi univerzami
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6.2 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2013
V skladu 4. členom pogodbe, ki sta jo podpisali Univerza na Primorskem in pristojno ministrstvo za
visoko šolstvo (številka pogodbe 3211-12-000003) 20. decembra 2012, ter pozivom slednjega je
Univerza na Primorskem pripravila:
-

vmesno poročilo uresničevanja ciljev univerze za obdobje 2011–2013 za ukrepa 3 in 33 iz
ReNPVŠ11–20 (priloga k pogodbi o financiranju številka 3211-12-000003),
predlog priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013,
kratkoročne prednostne cilje Univerze na Primorskem v letu 2013.

OBRALOŽITEV: V prilogi k pogodbi o financiranju za leto 2012 je Univerza na Primorskem na
zahtevo pristojnega ministrstva izbrala dva ukrepa iz RESOLUCIJE o Nacionalnem programu
visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11–20), in sicer:
- 3. ukrep: Spodbujanje sistema notranje organiziranosti univerz in visokošolskih institucij, ki bo
omogočal boljše sodelovanje oddelkov in/ali članic ter institucij med seboj,
- 33. ukrep: Slovenski visokošolski učitelji in sodelavci bodo redno odhajali na izmenjave v tujino za
daljše obdobje oziroma se usposabljali v tujini.
Za oba navedena ukrepa je Univerza na Primorskem opredelila ustrezne dolgoročne cilje za obdobje
2011–2013, v sklopu navedenih dolgoročnih ciljev pa posamezne kratkoročne cilje za leti 2012 in
2013. Za leto 2012 je Univerza na Primorskem že pripravila poročilo o realizaciji kratkoročnih ciljev za
leto 2012 in določila kratkoročne cilje za leto 2013 kot prikazano v spodnji tabeli.
TABELA 23: CILJI IN KAZALNIKI UP ZA UKREPA 3 IN 33 IZ ReNPVŠ11–20 ZA LETO 2013
Področje

IZOBRAŽEVALNA
DEJAVNOST

MEDNARODNO
SODELOVANJE

Cilji UP 2011-2013

Kazalnik

Odličnost v izobraževanju in ponudbi
študijskih programov – inovativni študijski
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20)

Interdisciplinarni študijski programi, ki jih
oblikuje in izvaja več članic UP

Nadgradnja ponudbe vseživljenjskega
učenja in karierne orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Skupna ponudba vseživljenjskega učenja

Širitev sodelovanja z domačimi in tujimi
visokošolskimi, raziskovalnimi in drugimi
institucijami ter v okviru združenj in mrež
(33. ukrep ReNPVŠ11-20)

Število sklenjenih meduniverzitetnih
sporazumov
Število in delež visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev (npr. asistentov) UP
na izmenjavah v tujini

Povečanje (mednarodne in nacionalne)
mobilnosti študentov in kadra (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

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
Število učiteljev, ki koristi sobotno leto
Sodelovanje članic UP v programu CEEPUS

RAZVOJ IN SKRB ZA
KAKOVOST

Nadgraditi transparentnost generičnih
kompetenc na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Transparentnost generičnih kompetenc
diplomantov UP

SKUPNE UPRAVNE
NALOGE (kadrovska,
finance in informatizacija)

Reorganizacija strokovnih služb za
učinkovito izvajanje dejavnosti članic
programi (3. ukrep ReNPVŠ11-20)

Oblikovanje skupnih služb na ravni univerze

Cilji in kazalniki opredeljeni pod ukrepoma 3 in 33 iz ReNPVŠ11–20 (tabela 24) so usklajeni in
vključeni v KRATKOROČNE PREDNOSTNE CILJE UNIVERZE V LETU 2013 (tabela 25), ki jih je
potrdilo pristojno ministrstvo in cilje poglavja 7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH na način,
da je zagotovljena preglednost, sledljivost in primerljivost podatkov v Letnem programu dela
univerze/članice in priloge k pogodbi o financiranju za leto 2013.
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TABELA 24: KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI UNIVERZE V LETU 2013
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na nacionalne razpise

Število prijav na
nacionalne razpise

2012: 64

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012 ob
predpostavki
ustreznih in
objavljenih razpisov
na nacionalni ravni):
66

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
za prijavo na
mednarodne razpise
(s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela)

Število prijav na
mednarodne razpise

2012: 89

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012):
92

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
nacionalnih razpisih

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

2012: 39 (nacionalni
projekti ARRS in
projekti drugih
ministrstev, vključene
tudi promocije
znanosti in
bilateralnimi projekti
ARRS)

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012 ob
predpostavki
ustreznih in
objavljenih razpisov
na nacionalni ravni):
42

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
mednarodnih razpisih
(s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela)

Število pridobljenih
mednarodnih
projektov

2012: 17

2013: določitev 5 %
povečanje glede na
leto 2012): 18

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

2012: 49,95 točk na
raziskovalca po članici
UP

2013: določitev 3 %
povečanje glede na
leto 2012): 51,55

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A')
(NADPOVP)

2012: 8.178,45 točk
po metodologiji
SICRIS na ravni UP

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012):
8.423,80 po
metodologiji SICRIS

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice

2012:32,8 na
registriranega
raziskovalca v zadnjih
10 letih po članici UP

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012):
33,78 na
registriranega
raziskovalca v zadnjih
10 letih po članici UP.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(CITATI)
Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice
(ČLANKI)

2012:297*/144 po
metodologiji WoS

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012):
148

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
objavam znanstvenih
monografij

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

2012: 35

2013: 3 % povečanje
glede na leto 2012: 36

Ustrezna podpora in
motiviranje
raziskovalcev ter
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov in podpora
pri organizaciji
konferenc

Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

2012:34 (podatek
predstavlja vse
znanstvene
konference in
sestanke vključno s
strokovnimi sestanki)

2013: organizacija
vsaj 4 mednarodnih
znanstvenih
konferenc in 8
znanstvenih
sestankov(za leto
2013 po spremenjeni
metodologiji
spremljanja)

Vzpostavitev
kontaktov z
raziskovalci v tujini z
namenom
predstavitve
raziskovanega dela

Število raziskovalcev,
ki se vračajo v
domovino in
sodelujejo z UP

2012:5

2013 (Pridobiti vsaj 3
raziskovalce): 8

Izvajanje potrebnih
aktivnosti za
prepletanje
raziskovalnega in
pedagoškega dela ter
vključevanje
raziskovalcev v
pedagoško delo

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

2012): 157 (UP FHŠ,
UP FM in UP
FAMNIT)

2013: Ohranitev
vključenosti na ravni
leta 2012

Opomba: * Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP, kjer posamezne
članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah, upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v
letu 2012 po podatkih WOS (zajem podatkov 1. 7. 2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za
organizacijo »University of Primorska«.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pregled in
posodobitev
akreditiranih
študijskih programov

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
posodabljanju
študijskih programov in
s tem povezovanje
različnih znanstvenih
disciplin

Akreditiran študijski
program

2012 (na dan: 31.12.)
Število akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah: 87
- 1. stopnja: 40
- 2. stopnja: 33
- 3. stopnja: 14

2013: Osnutek analize
programske ponudbe
akreditiranih študijskih
programov, kot
podlaga za pripravo
sprememb in uvedbo
notranje akreditacije
študijskih programov.
(načrtuje se analiza
36 št. pr.: 1. stopnja:
20, 2. stopnja: 14, 3.
stopnja: 2)
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Uvedba skupnega
anketnega vprašalnika
za udeležence.

Ime kazalnika
Skupna ponudba
vseživljenjskega
učenja

Spremljanje števila
izdanih potrdil.
Spodbujanje ponudbe
izvajanje študijskih
programov za
izpopolnjevanje in
delov študijskih
programov za zunanje
deležnike.
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: Katalog VŽU na
UP 2012/2013

2013: Pripravljen
Katalog VŽU na UP
za 2013/2014
(razširjen z navedbo
kompetenc,
pridobljenih po
posameznem
opravljenem
programu.

2011/2012: ocena
število udeleženih
študentov na
ponujenih programih v
okviru VŽU UP: 1656

2012/2013: število
udeleženih študentov
na ponujenih
programih v okviru
VŽU UP se poveča za
10%.

Informirati širše
družbeno okolje o
možnostih neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP
Spodbujanje študentov
za pridobivanje
dodatnih kompetenc v
času študija.
Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Nadgraditi
transparentnost
generičnih kompetenc
na ravni UP (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)
Vzpostaviti
uporabnikom
prijazen, kakovosten
in kompetenten
knjižnični
informacijski sistem
UP

Zagotovljeni dodatni
prostori knjižnice za
uporabnike

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Na osnovi anketiranja
študentov priprava
Analize spremljanja
obremenitve študentov
skladno z Merili ECTS

Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS

2012: 0

2013: 1

Vzpostavitev enotnega
e-anketiranja za vse
študente UP

Vzpostavljen enotni
sistem e-anketiranja
študentov UP

2012: 0

2013: 1

Priprava seznama
generičnih kompetenc
ločeno po stopnjah
študija ter sprejem na
organih UP

Transparentnost
generičnih kompetenc
diplomantov UP

2012: Skupen nabor
splošnih kompetenc
za študijske programe
UP

2013: Nabor splošnih
kompetenc študijskih
programov, ločeno po
stopnjah študija na
UP

KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Konverzija lokalnih baz
knjižničnega gradiva v
skupno in enotno bazo
knjižničnega gradiva

Združitev lokalnih baz
v skupno bazo
knjižničnega gradiva

2012: Obstoječe
knjižnične baze članic
UP so ločene

2013: Zagotovljen
dostop do obstoječih
knjižničnih baz na
članicah preko
skupnega e-portala

Izboljšani prostorski
pogoji knjižnice za
uporabnike

2012: Obstoječe
prostorske zmogljivosti
knjižnice UP ne
zadoščajo potrebam
uporabnikov

2013: Povečanje
prostorskih
zmogljivosti knjižnice
UP za uporabnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Združitev ločenih baz
uporabnikov v skupno
bazo uporabnikov
knjižnic Izpolniti
Najem dodatnih in
ustreznih prostorov ter
ustrezne opreme
izpolniti

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotovljene dodatne
površine za izvajanje
pedagoških,
raziskovalnih in
drugih temeljnih
dejavnosti univerze

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Dokončanje objekta A
v UK Livade
Dokončanje obnove
Palače Baseggio v
Kopru
Nakup objekt Galeb,

Izvedbena faza
predvideni s
Srednjeročno
strategijo UP 20122016 v novogradnje,
obnove in nakupe
objektov

2012: 0

2013: 3
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za leto 2013
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo UP 20122016 v novogradnje,
obnove in nakupe
objektov

2012: 0

2013: 3

Projektna faza
predvidena s
Srednjeročno
strategijo UP 20122016 v novogradnje,
obnove in nakupe
objektov

2012: 0

2013: 2

Izvedba investicijsko
vzdrževalnih del na
obstoječih objektih za
ohranjanje

Izboljšanje stanja
obstoječih kapacitet

2012: 1

2013: 3

Ureditev lastništva na
objektih Cankarjeva 5
(UP PEF, UP FM)

Ureditev stvarno –
pravnih razmerij

2012: 0

2013: 4

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev
Kettejeva ulica 1
Gradbeno dovoljenje
za novogradnjo
objektov v
Univerzitetnem
kampusu Sonce
Izdelava idejne
zasnovne za obnova
objekta Servitski
samostan

Ime kazalnika

Izdelava projektne
dokumentacije za
spremembo
namembnosti dela
objekta Stara Pošta,
Glagoljaška 8, Koper
Izboljšano razmerje
študent/ležišče ter
izboljšano stanje na
obstoječih ležiščih

Urejeno ZK stanje in
prenosi zemljišč na
UP

Gradbeno dovoljenje in
obnova objekta 3,
Cankarjeva 5
Gradbeno dovoljenje
za novogradnja treh
stolpičev študentskih
domov v
Univerzitetnem
kampusu Livade v Izoli

Prenos lastništva na
objektu 3 Cankarjeva 5
na UP
Prenos lastništva na
objektu Bolniška 20 v
Piranu,
Ureditev lastništva na
objektu Polje 42 Izola,
(UP FVZ)
Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Priprava oblike in
načina za zapisovanje
dodatnih kompetenc
diplomantov,
pridobljenih v času
študija

Izdelan kompetenčni
portfolio za študente
UP

2012: Gradivo,
pripravljeno v okviru
projekta Karierno
načrtovanje in
svetovanje za
učinkovit vstop na trg
dela

2013: Oblikovan
kompetenčni portfolio
za študente UP.
Zapis kompetenc,
pridobljenih v okviru
ponudbe VŽU na UP,
tutorstva ipd., v prilogi
k diplomi, in s tem
omogočen
transparenten pregled
vseh študentovih
aktivnosti v času
študija.
Pripravljeno podporno
okolje za njegovo
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
implementacijo.

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)
Reorganizacija
strokovnih služb za
učinkovito izvajanje
dejavnosti članic
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Krepitev odnosov in
sodelovanja med
članicami UP pri
snovanju študijskih
programov in s tem
povezovanje različnih
znanstvenih disciplin.

Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP

2012: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP:
2 interdisciplinarna
študijska programa 2.
stopnje

2013: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP
se poveča za 2
programa.

SKUPNE UPRAVNE NALOGE (KADROVSKA, FINANCE IN INFORMATIZACIJA)
Popis delovnih
procesov in postopkov
Reorganizacija
resursov, postopkov
in procesov

Oblikovanje skupnih
služb na ravni
univerze

2012: Obstoječa
organizacija delovnih
procesov ni učinkovita
za poslovanje UP

2013: Nova
organizacijska
struktura univerze

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Število sklenjenih
meduniverzitetnih
sporazumov

Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

MEDNARODNA DEJAVNOST

Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Priprava in izvedba
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Izvedba postopkov
razdelitve sredstev
Javnega sklada RS za
mobilnost Erasmus
študentov
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev ( v
sodelovanju z UP ŠD)
Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti

- Erasmus sporazumi
(2011/12): 283

2013: Povečanje
števila
medinstitucionalnih
bilateralnih
sporazumov (2013) za
3%

Število in delež
študentov, vključenih
v izmenjave v tujini

2010/11: 92

2013: Porast za 10 %

Število in delež tujih
študentov, vključenih
v izmenjavo na UP

2010/11:155

2013: Porast za 10 %

Število in delež
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

2010/11: 47

2013: Porast za 10 %

Število in delež tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP

2010/11:74

2013: Porast za 10 %

Število in delež
diplomantov, ki so v
času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

2010/11:36

2013: Porast za 5 %

Število in delež tujih
gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

2010/11:21

2013: Porast za 5 %

Število in delež
raziskovalcev in

2010/11:30

2013: Porast za 5 %

2012:
- Krovni sporazumi:
56
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava in izvedba
»International week
UP«

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število učiteljev, ki
koristi sobotno leto

2012: 0

2013: Najmanj 1, v
kolikor bodo za to
zagotovljena sredstva
iz novega razvojnega
dela financiranja

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

2011/12:

2012/13:

- 3 članice UP so
sodelovale v CEEPUS
mrežah,

- Vključitev 4 članic
UP v CEEPUS mreže,

Ime kazalnika
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu

- 6 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP
Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP
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- 7 CEEPUS mrež, v
katerih sodeluje UP

RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Imenovanje delovne
skupine za področje
kakovosti, priprava
predloga Poslovnika
kakovosti in Programa
razvoja kulture
kakovosti na UP ter
obravnava in sprejem
dokumentov na
ustreznih organih UP

Oblikovan Poslovnik
kakovosti UP

2012: 0

2013: 1

Oblikovan Program
razvoja kulture
kakovosti na UP

2012: 0

2013: 1

Na osnovi
samoevalvacijskega
poročila UP:

Na osnovi
samoevalvacije
izvedene izboljšave
dejavnosti UP

2012: 0

2013: 1

- priprava ukrepov za
izvedbo izboljšav,
- Implementacija
ukrepov za izboljšave
- evalviranje izvedenih
ukrepov.

Opomba: * Število objav (297) pomeni število objav avtorjev, ki so zaposleni na UP (tudi brez podpisa UP, kjer posamezne
članice raziskovalca, ki je zaposlen na več članicah, upoštevajo dvakrat). S podpisom avtorjev Univerze na Primorskem je bilo v
letu 2012 po podatkih WOS (zajem podatkov 1. 7. 2013) objavljenih 144 člankov v kategorijah SCI, SSCI in A&HCI za
organizacijo »University of Primorska«.
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1.1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST
Podaljšanje akreditacije študijskim programom
UP PEF v letu 2013 ne bo izvajala postopkov podaljšanja akreditacije študijskim programom.
Za študijske programe 1. stopnje bo UP PEF začela s postopki podaljšanja akreditacije v letu 2014, za
ostale pa v naslednjih letih.
Načrtovani novi študijski programi članice
UP PEF je v študijskem letu 2012/2013 začela s postopkom priprave in akreditacije novega
študijskega programa 2. stopnje Socialna pedagogika in novega študijskega programa za
izpopolnjevanje Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
Načrtovane nove dislocirane enote
UP PEF v letu 2013 načrtuje začetek postopka akreditacije nove dislocirane enote Radovljica.
Načrtovana razširitev študijskih področij
UP PEF je v študijskem letu 2012/2013 začela s postopkom širitve na študijsko področje umetnosti
(študijsko področje (21) umetnost v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja
(KLASIUS)).
Načrtovani interdisciplinarni študijski programi v sodelovanju s članicami UP
UP PEF je v študijskem letu 2012/2013 začela s postopkom akreditacije novega interdisciplinarnega
študijskega programa za izpopolnjevanje Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja
italijanščine, ki ga pripravlja v sodelovanju z UP FHŠ.
Načrtovani novi skupni študijski programi
UP PEF v študijskem letu 2012/2013 ne načrtuje novih skupnih študijskih programov.
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2013/2014
UP PEF v študijskem letu 2013/2014 načrtuje vpis primerljiv s številom vpisanih študentov v
študijskem letu 2012/2013. Novost bo vpis v novi magistrski študijski program 2. stopnje Razredni
pouk, pri katerem se predvideva 60 vpisnih mest za redni in 25 vpisnih mest za izredni študij.
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TABELA 25: NOVOSTI V RAZPISU ZA VPIS V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

Članica

Predvideno število razpisanih
mest v študijskem letu
2013/2014

Ime študijskega programa in vrsta

Redni

Izredni

/

/

60

25

/

/

1. stopnja
/

/

UP PEF

2. stopnja
Razredni pouk, magistrski študijski program
3. stopnja

/

/

V nadaljevanju sledijo kratkoročni letni cilji za leto 2013 s pripadajočimi ukrepi.
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Pregled in
posodobitev
akreditiranih študijskih
programov

UP PEF akreditirane
študijske programe
redno pregleduje in
posodablja.

Ime kazalnika
Akreditiran študijski
program

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 (na dan: 31. 12.)

2013: V sodelovanju z
rektoratom UP bo
pripravljen osnutek
analize programske
ponudbe akreditiranih
študijskih programov,
kot podlaga za
pripravo sprememb in
uvedbo notranje
akreditacije študijskih
programov.

Število akreditiranih
študijskih programov
po stopnjah:
- 1. stopnja: 3
- 2. stopnja: 4
- 3. stopnja: 2

( 1. stopnja: 3, 2.
stopnja: 4, 3. stopnja:
2)
Kakovostno izvajanje
študijskih programov

Izvajanje obstoječih
študijskih programov
1., 2. in 3. stopnje.

Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik v
študijskih programih
(ločeno: za 1., 2. in 3.
stopnjo ter ločeno za
redni in izredni študij)

2012/2013:
Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik
izraženo v %
Redni študij:
1. st. = 88,94
2. st. = 73,21
3. st. = /
Izredni študij:
1. st. = 90,91
2. st. = 90,00
3. st. = 76,27

Motivirati študente, da
zaključijo študij v
zadnjem semestru.

Število let trajanja
študija na študenta na
študijskih programih
(ločeno za 1. stopnjo:
VS, UN, za 2. in za 3.
stopnjo), ločeno za
redni in izredni študij

2012: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta
izraženo v %.
Redni študij:
1.
2.
3.

st. = 4,62
st. = 2,51
st. = /

Izredni študij:
1.
2.
3.

st. = 8,27
st. = 2,57
st. = /

2013/2014:
Prehodnost študentov
iz 1. v 2. letnik se bo
povečala – izraženo v
%.
Redni študij:
1. st. = 4,06
2. st. = 9,79
3. st. = /
Izredni študij:
1.
2.
3.

st. = 2,09
st. = 0
st. = 2,23

2013: Povprečno
število let trajanja
študija na študenta se
bo zmanjšala –
izraženo v %.
Redni študij:
1.
2.
3.

st. = 0
st. = 0,1
st. = /

Izredni študij:
1.
2.
3.

st. = 0,01
st. = 0,1
st. = /
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Dolgoročni cilj 3: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Sodelovanje s
Slovenskim
izobraževalnim
konzorcijem (SLORI),
na sedežu katerega
se letno organizira
informativni dan za
dijake srednjih šol v
Italiji.

Ime kazalnika
Tuji študenti, vpisani v
študijske programe

Informativni dan 2013.
Udeležba na
organiziranih
predstavitvah fakultet
in študijskih
programov po
Sloveniji.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012/2013: Delež tujih
študentov (vsi, ki niso
državljani RS),
vpisanih v študijske
programe (ločeno po
stopnjah študija in
redni, izredni)
izraženo v %:

2013/2014: Delež tujih
študentov, vpisanih v
študijske programe
(ločeno po stopnjah)
se bo povečalo za –
izraženo v %:

Redni študij:

Redni študij:

1.
2.
3.

1.
2.
3.

st. = 3,02
st. = 0,89
st. = /

Izredni študij:
1.
2.
3.

Pošiljanje
promocijskega
materiala in gradiv o
študijskih programih
UP PEF na vse
srednje šole in
fakultete po Sloveniji.

st. = 0,77
st. = 0
st. = 6,56

st. = 0
st. = 0,47
st. = /

Izredni študij:
1.
2.
3.

st. = 0,20
st. = 1,00
st. = 1,38

UP PEF, predvsem
zaradi specifike
pedagoških
programov, predmete
izvaja v slovenskem
jeziku.

Predmeti, ki se
izvajajo v tujem jeziku
/

2011/2012: Delež
predmetov, ki so se
izvedli v tujem jeziku
(ločeno po stopnjah): /

2012/2013: Delež
predmetov, ki se
izvajajo v tujem jeziku
(ločeno po stopnjah)
se poveča za: /

UP PEF, predvsem
zaradi specifike
pedagoških
programov, študijske
programe izvaja v
slovenskem jeziku.

Število študijskih
programov, ki se v
celoti izvajajo v
angleškem jeziku /

2012/2013: Število
študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku
(ločeno po stopnjah): /

2013/2014: Število
študijskih programov,
ki se v celoti izvajajo v
angleškem jeziku se
poveča na (ločeno po
stopnjah): /

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi (3. ukrep
ReNPVŠ11-20)

.

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava vloge za
akreditacijo
študijskega programa
za izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
italijanščine (v
sodelovanju z UP
FHŠ).
Izvedba postopkov
notranje akreditacije
na UP PEF in UP
FHŠ s potrditvijo na
Senatih UP PEF in
UP FHŠ.
Izvedba postopka

Ime kazalnika
Interdisciplinarni
študijski programi, ki
jih oblikuje in izvaja
več članic UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja z več članicami
UP: /

2013: Število
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih članica skupaj
oblikuje in izvaja z več
članicami UP: 2

- Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov:
/

- Število akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov:
1. Program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
angleščine je bil
akreditiran v
študijskem letu
2012/2013

- Število izvajanih
interdisciplinarnih
študijskih programov v
študijskem letu
2012/2013: 0
(opomba: Program za
izpopolnjevanje iz

- Število razpisanih
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
notranje akreditacije
na UP s potrditvijo na
Senatu UP.
Posredovanje vloge
za akreditacijo
študijskega programa
na NAKVIS.

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

zgodnjega učenja
angleščine je bil
akreditiran v
študijskem letu
2012/2013

interdisciplinarnih
študijskih programov
za študijsko leto
2013/2014: 1.
Program za
izpopolnjevanje iz
zgodnjega učenja
angleščine

Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti
Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah v poglavju 11
KAZALCI IN PODATKI UP PEF.

Komentar
Iz tabel v prilogi za izobraževalno dejavnost je razvidno, da ima UP PEF v študijskem letu 2012/2013
1.620 študentov, za študijsko leto 2013/14 pa je predvidenih 1.797 vpisanih študentov.
Število diplomantov v koledarskem letu 2012 na dodiplomskih študijskih programih (sprejetih pred 11.
6. 2004) je bilo 125, na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje pa 59, v koledarskem letu 2013 je
predviden upad števila diplomantov na dodiplomskih študijskih programih sprejetih pred 11. 6. 2004
ter porast na dodiplomskih študijskih programih 1. stopnje.
Na podiplomskih študijskih programih 2. stopnje je bilo število diplomantov 20. Za naslednje študijsko
leto se predvideva več diplomantov študijskih programov 2. stopnje (68) in dva doktoranda.
Iz podatkov je razvidno, da se odstotek prehodnosti razlikuje glede na stopnjo študijskega programa in
način študija (redni/izredni). Tako je na študijskem programu 1. stopnje na rednem študiju prehodnost
88,94 %, na izrednem študiju pa 90,91 %, Na študijskih programih 2. stopnje je pri rednem študiju
73,21 %, pri izrednem pa 90 %. Na študijskih programih 3. stopnje pa je prehodnost 76,27 %.
Iz podatkov izhaja, da na UP PEF prevladujejo študentke, kar je tipično za tovrstne študijske programe
tudi na ostalih pedagoških fakultetah v Republiki Sloveniji.
Vsi študijski programi, ki jih izvaja UP PEF sodijo na področje (14) izobraževalne vede in
izobraževanje učiteljev v skladu s klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja
(KLASIUS).
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7.1.2 PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Načrtovani novi programi za izpopolnjevanje.
V študijskem letu 2012/2013 je UP PEF uspešno zaključila postopek akreditacije dveh novih študijskih
programov za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
b. Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
V postopku akreditacije je nov študijski program za izpopolnjevanje Študijski program za
izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja italijanščine, v postopku priprave pa je dodatni študijski program
za izpopolnjevanje, in sicer Izobraževanje odraslih iz inkluzivne pedagogike.
Načrt izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja.
V študijskem letu 2012/2013 UP PEF izvaja program za izpopolnjevanje izobrazbe Pedagoškoandragoško izobraževanje in posodobitveni program Plesno ustvarjanje v vrtcu.
Pristojno ministrstvo je sicer odobrilo tudi izvedbo posodobitvenega programa Usposabljanje učiteljev
in strokovnih delavcev svetovalnih služb za inkluzivno šolo na področju poklicne vzgoje, poklicnega
(kariernega) svetovanja oseb s posebnimi potrebami, a za udeležbo na programu ni bilo zanimanja.
Za študijsko leto 2013/2014 je UP PEF, na podlagi poziva MIZŠ, prijavila 13 posodobitvenih
programov in 3 programe za izpopolnjevanje. Posodobitveni programi se bodo izvajali le v primeru
odobritve in sofinanciranja MIZŠ, ter ob zadostnem številu prijav.
UP PEF bo v študijskem letu 2013/2014 razpisala tri študijske programe za izpopolnjevanje, in sicer:
a. Študijski
program
za
izpopolnjevanje
izobrazbe
Pedagoško-andragoško
izobraževanje,
b. Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine in
c. Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
UP PEF bo tudi v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem Pedagoško-andragoškega usposabljanja za
visokošolske učitelje in sodelavce Univerze na Primorskem.
UP PEF bo v letu 2013 organizirala posvet Pedagoška praksa in mentorstvo študentom na praksi ter
srečanje z vodstvenimi in strokovnimi delavci iz vzgojno izobraževalnih zavodov v zvezi z izvedbo
pedagoške prakse v študijskem letu 2012/2013.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Nadaljevanje z
Izvajanjem
akreditiranega
študijskega programa
za izpopolnjevanje.

Ime kazalnika
Programi za
izpopolnjevanje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2011/2012: Število
izvedenih programov
za izpopolnjevanje: 1

2012/2013: Izvede se
1 program za
izpopolnjevanje

2011/2012: Število
vključenih
udeležencev je bilo:
95, od tega 6
študentov UP

2012/2013: Udeležba
se poveča na: 0
udeležencev
(udeležencev je bilo
56),
udeležba študentov se
poveča na: 9
študentov.

UP PEF dela
akreditiranega
študijskega programa
še ne izvaja.

Deli študijskega
programa

2011/2012: Število
izvedenih delov
programov: 0

2012/2013: Izvede se
0 delov programov:

2011/2012: Število
vključenih

2012/2013: Udeležba
se poveča na: 0
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

UP PEF bo prijavila
več novih programov
MIZŠ-u.

Ime kazalnika

Programi nadaljnjega
izobraževanja in
usposabljanja
delavcev v vzgoji in
izobraževanju
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012
udeležencev je bilo: 0,
od tega 0 študentov
UP

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
udeležencev

2011/2012: Število
izvedenih programov:
1

2012/2013: Izvede se
1 program

2011/2012: Število
vključenih
udeležencev je bilo:
32, od tega 0
študentov UP

2012/2013: Udeležba
se poveča na: 0
udeležencev
(udeležencev je bilo
29)

udeležba študentov se
poveča na: 0
študentov

udeležba študentov se
poveča na: 0
študentov
UP PEF načrtuje
večje število poletnih
šol šele za leto 2014.

Ustrezna izbira
tematike (aktualne
vsebine), primerne
ciljnim skupinam
(vodstveni in strokovni
delavci v VIZ)

Poletne/zimske šole in
druge sorodne
organizirane oblike
izobraževanja

Število drugih
organiziranih oblik
izobraževanja (tečaji,
seminarji, konference
…)

2011/2012: Število
izvedenih: 0

2012/2013: Izvede se
0.

2011/2012: Število
vključenih
udeležencev je bilo: 0,
od tega 0 študentov
UP

2012/2013: udeležba
se poveča na: 0
udeležencev,

2011/2012: Število
izvedenih: 1

2012/2013: izvedejo
se 2

2011/2012: Število
vključenih
udeležencev je bilo:
36, od tega 4 študenti
UP

2012/2013: Udeležba
se poveča na: 40
udeležencev

udeležba študentov se
poveča na: 0
študentov

udeležba študentov se
poveča na: 0
študentov

Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni v prilogah
v poglavju 11 KAZALCI IN PODATKI UP PEF.

Komentar
V študijskem letu 2012/2013 se je v študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško
izobraževanje vpisalo 56 udeležencev, kar je nekoliko manj kot v predhodnem študijskem letu. Razlog
za to je najverjetneje odločitev MIZŠ, da v šolskem letu 2012/2013 ne sofinancira šolnine za programe
za izpopolnjevanje izobrazbe zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

UP PEF v letu 2013 ne načrtuje izvedbe poletnih šol, jih pa predvideva za leto 2014, in sicer:




Tvorba in interpretacija besedil iz besednih in slikovnih semiotskih kodov,
Slika v mediju in digitalna tvorba,
Vzgoja kritičnega državljanstva.
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7.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Pridobivanje mladih
raziskovalcev (iz
Slovenije in tujine) in
skrb za raziskovalni
podmladek

Pridobivanje
nacionalnih in
mednarodnih
raziskovalnih
projektov

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Usposabljanje
obstoječih MR-jev in
prijave na razpis
ARRS za izbor
mentorjev novim MR
za leto 2014 - razpis v
letu 2013

Število MR - jev
(ARRS)

2012:1

2013:1

Spremljanje deleža
zaposlenih mlajših
raziskovalcev na
univerzi do 35 let

Delež zaposlenih
mlajših raziskovalcev
(do 35 let)

2012:0

2013:0,01

Izvajanje obstoječih
podoktorskih
projektov in prijave na
razpis ARRS za izbor
novih podoktorskih
projektov

Število podoktorskih
raziskovalcev

2012: 0

2013: 0

Spremljanje števila
vključenih
dodiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

Število vključenih
dodiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

2012: 0

2013: 0

Spremljanje števila
vključenih
podiplomskih
študentov 2. in 3.
stopnje v raziskovalne
projekte

Število vključenih
podiplomskih
študentov v
raziskovalne projekte

2012:

2013:

- Število študentov 2.
stopnje: 0

- Število študentov 2.
stopnje:0

- Število študentov 3.
stopnje: 5

- Število študentov 3.
stopnje: 5

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na nacionalne razpise

Število prijav na
nacionalne razpise

2012: 1

2013: 1

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih projektih
s poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
za prijavo na
mednarodne razpise s
področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

Število prijav na
mednarodne razpise s
področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

2012: 0

2013: 1

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
nacionalnih razpisih

Število pridobljenih
nacionalnih projektov

2012: 1

2013: 1

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov na
mednarodnih razpisih
s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

Število pridobljenih
mednarodnih
projektov s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela

2012: 1

2013: 1
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Upoštevano število
SICRIS točk, ki jih
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(SICRIS)

2012: Z1 399,53 točk,
Z2 1.305,83 točk,
skupaj 1.705,36 točk

2013: Z1 420 točk, Z2
1.400 točk, skupaj
1820 točk

Nadpovprečna
znanstvena
uspešnost, ki jo
dosegajo registrirani
raziskovalci članice
(ocena A' + A'')
(NADPOVP)

2012: ocena A'
281,97

2013: ocena A' 290

Normirano število
čistih WOS in
SCOPUS citatov, ki
so jih v preteklih
desetih koledarskih
letih dosegli
registrirani
raziskovalci članice
(CITATI)

2012: 187

2013: 192

Število SCI, SSCI in
AHCI objav članice
(ČLANKI)

2012: 10 oz. glede na
delež pri soavtorstvu
5,67

2013: 11 oz. glede na
delež pri soavtorstvu
6

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
objavam znanstvenih
monografij

Število znanstvenih
monografij, ki jih
izdajo raziskovalci
članice

2012:5

2013: 5

(oz. 938,99 točk)

(oz. 960 točk)

Ustrezna podpora in
motiviranje
raziskovalcev ter
omogočanje pogojev
za predstavljanje
raziskovalnih
rezultatov in podpora
pri organizaciji
konferenc

Število organiziranih
mednarodnih in
nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
sestankov na UP ali v
sodelovanju z UP

2012:

2013:

Število organiziranih:

Število organiziranih:

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 1

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 0*

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 0

- mednarodnih
znanstvenih
konferenc in
mednarodnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 0

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 0

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
organizaciji članice
(nosilka članica): 0

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 0

- nacionalnih
znanstvenih
konferenc in
nacionalnih
znanstvenih
sestankov v
sodelovanju: 0

2012: 0

2013: 0

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Spodbujanje
raziskovalcev in
ustrezna motivacija k
znanstvenim objavam
s poudarkom na
objavah indeksiranih v
podatkovnih zbirkah
SCI,SSCI in AHCI

Vzpostavitev
kontaktov z

Ime kazalnika

Število raziskovalcev,
ki se vračajo v
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
raziskovalci v tujini z
namenom
predstavitve
raziskovanega dela
Izvajanje potrebnih
aktivnosti za
prepletanje
raziskovalnega in
pedagoškega dela ter
vključevanje
raziskovalcev v
pedagoško delo

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 1

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

domovino in
sodelujejo z UP

Število raziskovalcev,
ki so vključeni v
pedagoško delo

Dolgoročni cilj: 4 Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Zagotoviti povečanje
stabilnega deleža
financiranja
raziskovanja na
nacionalni in
mednarodni ravni

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Nadaljevanje dela na
obstoječem
infrastrukturnem
programu

Število infrastrukturnih
programov

2012:0

2013:0

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
raziskovalnih
programih in
pridobljenih novih
programih

Število raziskovalnih
programov ARRS

2012:2

2013:2

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
temeljnih projektih in
prijave novih, skladno
z objavo razpisa
ARRS

Število temeljnih
projektov ARRS

2012:1

2013:1

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
aplikativnih projektih
in prijave novih,
skladno z objavo
razpisa ARRS

Število aplikativnih
projektov ARRS

2012:0

2013:0

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih CRP-ih
in prijave novih,
skladno z objavo
razpisa ARRS

Število CRP-ov ARRS

2012:2

2013:1

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih projektih
in prijave novih,
skladno z objavo
razpisov

Število drugih
nacionalnih projektov
po tipu in viru
financiranja

2012: 1 (ESS) – 85 %
EU sredstva15 %
nacionalno
sofinanciranje

2013: 1 (ESS) – 85 %
EU sredstva15 %
nacionalno
sofinanciranje

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih
bilateralnih projektih in
prijave novih, skladno
z objavo razpisov
ARRS

Število bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja in
promocij znanosti
(ARRS)

2012:

2013:

- Število bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja:0

- Število bilateralnih
projektov znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja:0

- Število promocij
znanosti (ARRS): 0

- Število promocij
znanosti (ARRS): 0

Nadaljevanje
raziskovalnega dela

Število mednarodnih
projektov s področja

2012:1 (Program
čezmejnega

2013:1 (Program
čezmejnega
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
na obstoječih
mednarodnih projektih
s področja
raziskovalnega in
razvojnega dela in
prijave novih, skladno
z objavami razpisov v
programih evropske
skupnosti in drugih
programih

Ime kazalnika
raziskovalnega in
razvojnega dela po
tipu in viru financiranja

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)
sodelovanja Italija
Slovenija 2007-2013)
– 85 % EU sredstva15
% nacionalno
sofinanciranje
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
sodelovanja Italija
Slovenija 2007-2013)
– 85 % EU sredstva15
% nacionalno
sofinanciranje

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih projektih
in prijave novih
projektov z
gospodarstvom

Število projektov v
sodelovanju z
gospodarstvom

2012:0

2013:0

Nadaljevanje
raziskovalnega dela
na obstoječih projektih
in prijave novih
projektov z drugimi
uporabniki znanja

Število projektov z
drugimi uporabniki
znanja

2012:0

2013:0

Realizacija vložitve
patentnih prijav
skladno z načrtom v
potekajočih projektih

Število vloženih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popolni
preizkus patentne
prijave

2012:0

2013:0

Realizacija odobritve
načrtovanih patentnih
prijav

Število odobrenih
patentnih prijav

2012:0

2013:0

Realizacija inovacij
skladno z načrtom v
potekajočih projektih

Število inovacij

2012:0

2013:0

Spremljanje skupnih
znanstvenih objav
raziskovalcev UP in
raziskovalcev iz
gospodarstva

Število skupnih
znanstvenih objav
raziskovalcev UP in
raziskovalcev iz
gospodarstva

2012:0

2013:0

Spremljanje števila
doktorjev znanosti, ki
so na UP doktorirali v
povezavi z
gospodarstvom

Število doktorjev
znanosti, ki so na UP
doktorirali v povezavi
z gospodarstvom

2012:0

2013:0

Komentar
UP PEF prijavlja in izvaja predvsem raziskovalne projekte, ki so v tesni povezavi z uporabniki znanja
(vzgojno izobraževalni zavodi – šolami in vrtci). V današnjem času hitrih in pomembnih družbenih ter
znanstvenih sprememb UP PEF v projektih oblikuje nove, sodobne koncepte in modele učenja in
poučevanja na vseh področjih: jeziku, matematiki, naravoslovju, družboslovju, motoriki in umetnosti.
Raziskovalni programi: UP PEF je v letu 2012 uspešno zaključila z izvajanjem programa Raziskovanje
učenja in poučevanja v sodobni družbi ter ga nato na razpisu ARRS prijavila še za nadaljnjo izvajanje.
Glede na uspešnost programa, ga je ARRS ponovno potrdila za štiriletno obdobje financiranja (2013-
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2016). Poleg tega pa bo UP PEF v letu 2013 nadaljevala z izvajanjem programa Jeziki in kulture Azije
in Afrike. Pri obeh programih UP PEF sodeluje kot partner.
Ciljni raziskovalni projekti: V letu 2012 je UP PEF, kot nosilni izvajalec, uspešno zaključila z izvajanjem
raziskovalnega projekta Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula. Pravtako se je
uspešno zaključilo izvajanje projekta, Kazalniki socialnega, kulturnega kapitala in šolske klime v
napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov, pri katerem je UP PEF sodelovala koz
partner. V letu 2013 UP PEF načrtuje pridobitev novega ciljnega raziskovalnega projekta, v kolikor bo
objavljen ustrezen javni razpis.
Temeljni projekti: UP PEF je v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem temeljnega projekta 800 RAZKORAK Longitudinalna raziskava kompetenčnega potenciala univerzitetnih diplomantov in
razkoraka med aktualiziranimi kompetencami in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in
zdravstvu pri katerem sodeluje kot partner. V letu 2013 UP PEF načrtuje nadaljevanje izvajanja
omenjenega projekta.
Mednarodni projekti s področja raziskovanja in drugi nacionalni projekti: UP PEF je v letu 2012
uspešno zaključila projekt Socialna kohezivnost v vzgoji in izobraževanju sofinanciranega iz sredstev
Evropskega socialnega sklada. V okviru programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 20072013 pa je UP PEF kot soizvajalka nadaljevala z izvajanjem projekta Interaktivna določevalna orodja
za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju. V letu 2013 UP PEF načrtuje
nadaljevanje izvajanja omenjenega projekta ter pridobitev novega projekta iz sredstev Evropskega
socialnega sklada v kolikor bo objavljen ustrezen razpis.
Znanstvene konference: UP PEF bo v študijskem letu 2013/2014 organizirala 10. znanstveni sestanek
z mednarodno udeležbo na temo Izobraževanje za 21. stoletje – Ustvarjalnost v vzgoji in
izobraževanju. Znanstveni sestanek bo UP PEF organizirala v aprilu 2014, zato ga med kazalniki za
leto 2013 ni.
Mladi raziskovalci: UP PEF je v letu 2012 pridobila mlado raziskovalko, ki bo tudi v letu 2013 na UP
PEF.
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7.3 MEDNARODNO SODELOVANJE
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Širitev sodelovanja z
domačimi in tujimi
visokošolskimi,
raziskovalnimi in
drugimi institucijami
ter v okviru združenj
in mrež (33. ukrep
ReNPVŠ11-20)
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Navezovanje stikov s
tujimi institucijami in
sklenitev novih
sporazumov ter
podaljšanje poteklih
sporazumov

Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programov VŽU Erasmus
Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
Sodelovanje in
pripravi in izvedbi
razpisa za mobilnost
študentov in kadra v
okviru programa VŽUErasmus
Ponudba predmetov v
angleškem jeziku za
tuje študente
Pomoč pri
zagotavljanju
nastanitev tujih
študentov ter
gostujočih učiteljev in
raziskovalcev (v
sodelovanju z UP ŠD)
Sodelovanje pri
vzpostavitvi spletnega
portala - enotne baze
mobilnosti
Sodelovanje pri
pripravi in izvedbi
»International week
UP«

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj:5

2013 skupaj: 23

- VŽU-Erasmus: 5

- VŽU-Erasmus:20

- Splošni sporazumi: 0

- Splošni sporazumi:3

2012 skupaj:1

2013skupaj:1

- Združenja:1

- Združenja:1

- Mreže: 0

- Mreže: 0

2012 skupaj: 1

2013 skupaj: 18

- VŽU-Erasmus: 1

- VŽU-Erasmus: 18

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Bilaterale: 0

- Bilaterale: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi:0

2012 skupaj: 10

2013 skupaj: 9

- VŽU-Erasmus: 10

- VŽU-Erasmus: 9

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Bilaterale: 0

- Bilaterale: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi:0

Število visokošolskih
učiteljev in
visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) UP na
izmenjavah v tujini

2012 skupaj: 4

2013 skupaj: 5

- VŽU-Erasmus: 4

- VŽU-Erasmus: 5

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi:0

Število tujih
visokošolskih učiteljev
in visokošolskih
sodelavcev (npr.
asistentov) na
izmenjavah na UP

2012 skupaj: 3

2013 skupaj: 5

- VŽU-Erasmus: 3

- VŽU-Erasmus: 5

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 0

- Drugi programi:0

Število študentov UP,
ki so del študija
opravili na drugi
slovenski univerzi oz.
visokošolskem
zavodu

2012: 0

2013: 0

Število študentov
drugih slovenskih
univerz in
visokošolskih
zavodov, ki so del
študija opravili na UP

2012: 0

2013: 0

Število diplomantov, ki
so v času študija del
študija opravili v tujini
in pridobili vsaj 1 KT

2012: 1

2013: 3

Število tujih gostujočih
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev, ki bodo
prišli raziskovat na
visokošolski zavod in
ne bodo sodelovali v
pedagoškem procesu

2012 skupaj:0

2013 skupaj: 1

- raziskovalci:0

- raziskovalci:0

- strokovni sodelavci:
0

- strokovni sodelavci:1

Ime kazalnika
Število sklenjenih
medfakultetnih
sporazumov
Število včlanitev v
združenja in mreže

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Število tujih
študentov, vključenih
v izmenjavo na UP
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Povečati število
mednarodnih
projektov s področja
izobraževanja

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število raziskovalcev
in strokovnih
sodelavcev, ki bodo
odšli raziskovat na
visokošolski ali
raziskovalni zavod v
tujino in ne bodo
sodelovali v
pedagoškem procesu

2012 skupaj: 2

2013 skupaj: 3

- raziskovalci:0

- raziskovalci:0

- strokovni sodelavci:2

- strokovni sodelavci:3

Število učiteljev, ki
koristijo sobotno leto

2012: 0

2013: 0

Sodelovanje članic
UP v programu
CEEPUS

2012: 0

2013:0

Nadaljevanje dela na
obstoječih
mednarodnih projektih
s področja
izobraževanja s
poudarkom na
rezultatih ter
oblikovanje vsebin za
prijavo novih projektov
na mednarodne
razpise

Število prijav
projektov s področja
izobraževanja na
mednarodne razpise

2012:5

2013: 5

Ohranitev kakovosti in
uspešnosti prijav
projektov s področja
izobraževanja na
mednarodnih razpisih

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer je članica
nosilka projekta

2012:1

2013: 1

Število mednarodnih
projektov s področja
študijske dejavnosti iz
EU, kjer članica v
projektu sodeluje

2012:2

2013: 3

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

2012:0

2013: 0

Ime kazalnika

Komentar
UP PEF bo v letu 2013 okrepila mednarodno znanstveno-raziskovalno in izobraževalno delo.
Povečala bo mobilnost visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v okviru programa Vseživljenjsko učenje
- Erasmus. V letu 2013 namerava okrepiti tudi sodelovanje s sorodnimi fakultetami, predvsem v
Španiji na Poljskem, Češkem in Portugalskem, s katerimi se sklepajo novi bilateralni sporazumi za
izmenjave.
Načrtuje se, da bo na tuji partnerski univerzi 15 študentov UP PEF opravljalo del študijskih obveznosti
v okviru programa Erasmus, 3 študenti pa bodo v tujini opravljali prakso. Pričakuje pa se približno
enako število prihodov tujih študentov na UP PEF, in sicer 9 tujih študentov, ki naj bi opravili del svojih
obveznosti na UP PEF.
Na UP PEF je bilo v študijskem letu 2011/2012 vpisanih 14 tujih študentov. Gre predvsem za
državljane Republike Italije in državljane držav nastalih iz republik bivše skupne države. Tudi v
prihodnje UP PEF načrtuje približno enako število tujih študentov.
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Načrtovana mobilnost visokošolskih učiteljev, ki naj bi sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči predavatelji v letu 2012/2013, je 5. Na UP PEF pa naj bi ravno tako prišlo 5 tujih
visokošolskih učiteljev.
Pri mednarodnih projektih s področja izobraževanja je UP PEF nadaljevala z izvajanjem projektov, ki
jih je pridobila preteklem letu, in sicer: V okviru programa vseživljenjskega učenja (Gruntvig) je UP
PEF nosilka projekta Enable Network of ICT Supported Learning for Disabled People. Prav tako v
okviru programov vseživljenjskega učenja je UP PEF soizvajalka projekta European Policy Network on
School Leadership (EPNoSL) in BALANCE- Health Coaching for Adult Education Professionals. V
letu 2013 UP PEF načrtuje nadaljevanje izvajanja vseh navedenih projektov in pridobitev še enega
mednarodnega projekta.
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Umetniško delovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
umetniško delovanje
in ustvarjanje ter za
pripravo in
sodelovanje na
umetniških dogodkih.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev.

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica –
visokošolski učitelji in
sodelavci ter
raziskovalci.
(K8 - umetnost
dosežki)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število umetniških
dosežkov: 6 (UP
PEF).

Število umetniških
dosežkov: 23 (UP
PEF).

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 5, od tega

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 7 (UP PEF),
od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 1;
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 4;

Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela.

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0.
2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

Sodelovanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev na
natečajih, razpisih,
festivalih, …

Spodbujanje in
omogočanje prijav
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev za
sodelovanje na
natečajih, za prijave
na razpise za
nagrade, za
sodelovanje na
festivalih, …

Število nacionalnih in
mednarodnih nagrad
ter nominacij s
področja umetnosti, ki
so jih v preteklem
koledarskem letu
prejeli visokošolski
učitelji, sodelavci ali
raziskovalci članice.
(K9 - umetnost
nagrade)*

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 21 (UP PEF);
- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 12 (UP PEF);
- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 43 (UP PEF).
2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 164.

Število nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 1
(UP PEF)

Število nagrajenih
umetniških dosežkov
na nacionalni ravni: 55
(UP PEF)

Število nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
1 (UP PEF), 0 (UP
FHŠ)

Število nagrajenih
umetniških dosežkov
na mednarodni ravni:
26 (UP PEF)

Število drugih

Število drugih
nagrajenih umetniških

1

Slikarske razstave in sodelovanja na skupinskih razstavah: Slikarski Extempore Ptuj 2013, razstava Odtujenost
(galerija Caserma, Sečoveljske soline).
2
Sodelovanje na IKKO_TRE_Atlas, Venice collateral events Biennale di Venezia.
3
Sodelovanje na skupinskih razstavah: Associazione culturale Il Tustico »Nido di rondine« di pittura scultura e
grafica e fotografia – Incontro internazionale con L'Arte; »16. Miniature«, Zagreb.
4
V kazalnik so, poleg šestih umetniških dejavnosti, vključene tudi izvedbe sedmih umetniških delavnic, ki jih bodo
vodili učitelji UP PEF ter vodenje okrogle mize in dveh pogovorov z umetniki, izvedenih v okviru projektov,
festivalov in drugih dogodkov.
5
Prejete nagrade doc. Jelene Sitar Cvetko, v selekciji tekmovalnega programa Bienala lutkovnih ustvarjalcev za
predstave: Singer, Ko je šel Šlemil v Varšavo (režija); Kafka, Proces (Dramaturgija); Solce, Močeradek gre čez
cesto, ugledališčena poezija Srečka Kosovela (dramaturgija); Levstik, Vidkova stjčica (Priredba, dramaturgija,
besedila songov).
6
Prejeti nagradi doc. Jelene Sitar Cvetko - Mednarodni festival Valiska LOmža, Poljska: Singer, Ko je šel Šlemil v
Varšavo (režija, nagrada za likovno podobo).
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

nagrajenih umetniških
del, objav ali
predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: skupaj 0 (UP
PEF in UP FHŠ)

del, objav ali
predstavitev po
presoji strokovnih
komisij: 27 (UP PEF).

Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: 2 (UP
PEF)
Povečevanje deleža
zaposlenih z izvolitvijo
v naziv s priznavanjem
pomembnih
umetniških del

Izvedba postopkov
priznavanja
pomembnih
umetniških del.
Izvolitve visokošolskih
učiteljev in
sodelavcev v nazive
na podlagi priznanih
umetniških del.

Delež zaposlenih z
izvolitvijo v naziv s
priznavanjem
pomembnih
umetniških del v FTE.
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Število nominacij za
umetniška dela,
objave ali
predstavitve: 128 (UP
PEF).

2012 skupaj 1,5 %:

2013 skupaj 2,5 %:

- 1,5 % FTE (U PEF)

- 2,5 % FTE (UP PEF)

- / % FTE (UP FHŠ)

- / % FTE (UP FHŠ)

Zaposlitev
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev, ki
imajo izvolitev v
naziv, pridobljeno na
podlagi pomembnih
umetniških del.

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Umetniško delovanje
študentov pod
mentorstvom
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev

Spodbujanje
študentov za
umetniško ustvarjanje
znotraj študijskega
procesa UP PEF in
izven njega.
Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov za
predstavitev
umetniškega
delovanja študentov v
okviru študijskih
dejavnosti.
Sofinanciranje
umetniške dejavnosti
in umetniškega dela
študentov.

Ime kazalnika
Število umetniških
dosežkov, izvedenih
del ter umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazujejo študenti na
članici.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število umetniških
dosežkov: 45 (UP
PEF).

Število umetniških
dosežkov: 77 (UP
PEF).

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 44, od tega

1. Število javnih
izvedenih, objavljenih
ali predstavljenih
umetniških del,
skupaj: 1, od tega

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek
nacionalnega
pomena: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 43;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
pomemben dosežek
nacionalnega
pomena: 1 (UP PEF);

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot
vrhunski dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

- ki ga stroka
opredeljuje kot

- ki ga stroka
opredeljuje kot

7

Prejeta nagrada Maje Cilenšek, asist., Zlato priznanje na regijskem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih
zborov v Novi Gorici; Priznanje zborovodji za najboljši izbor tekmovalnega programa.
8
Upoštevane še predvidene nominacije v letu 2013.
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za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

pomemben dosežek v
mednarodnem
prostoru: 0;

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 1.

2. Druga
dokumentirana
umetniška dejavnost
po presoji strokovnih
komisij: 769 (UP PEF).

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Navezovanje stikov
na področju umetnosti
znotraj nacionalnega
univerzitetnega
prostora.

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
nacionalni ravni.

Vzpostavitev
partnerskih povezav s
kulturnimi
organizacijami na
nacionalni ravni.
Navezovanje stikov
na področju umetnosti
s tujimi univerzami na
mednarodni ravni.
Vzpostavitev
partnerskih povezav s
tujimi kulturnimi
organizacijami na
mednarodni ravni.
Vključenost in aktivno
sodelovanje pri delu
Univerzitetnega
umetniškega
observatorija.
Dajanje pobud za
nadaljnji razvoj
umetnosti v
akademskem
prostoru.

Število sodelovanj z
izobraževalnimi in
drugimi institucijami s
področja umetnosti na
mednarodni ravni.

Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju.

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 2

2013: 6

Izobraževalne
institucije: 0 (0 UP
FHŠ, 0 U PEF)

Izobraževalne
institucije: 2 (UP
PEF)

Druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

Druge institucije: 410
(UP PEF)

2012:3, od tega

2013: 1, od tega

- izobraževalne
institucije: 1 (0 UP
FHŠ, 1 UP PEF)

- izobraževalne
institucije: 111 ( UP
PEF)

- druge institucije: 2 (0
UP FHŠ, 2 UP PEF)

- druge institucije: 0

2012: Članstvo v
Univerzitetnem
umetniškem
observatoriju

2013: Povezovanje in
okrepljeno
sodelovanje med člani
Univerzitetnega
umetniškega
observatorija na
naslednjih prioritetnih
področjih:
- boljša vključitev
področja umetnosti v
poslanstva univerz,
- skupna promocija
umetnosti na vseh
institucijah,
- razvoj kriterijev
kakovosti za področje
umetnosti,
- identifikacija
aktivnosti za področje
umetnosti na
posameznih

9

Študentje sodelujejo v kulturno-umetniških dogodkih v okviru slavnostnih akademij na UP, na festivalih in
umetniških dogodkih, izvedenih v Gledališču Koper in drugih koncertnih dvoranah. V decembru mesecu izvedejo
40 ponovitev glasbene pravljice v obalnih vzgojno-izobraževalnih zavodih ter 20 ponovitev lutkovnih predstav.
10
UP PEF ima vzpostavljene partnerske povezave z Ustanovo lutkovnih ustvarjalcev, Lutkovnim gledališčem
Ljubljana, Lutkovnih gledališčem Maribor ter s Strokovnim odborom za gledališko in lutkovno dejavnost. Sodeluje
tudi z Obalnimi galerijami in Glasbeno šolo Koper. V okviru prireditve Veseli december, sodeluje z Društvom
prijateljev mladine Koper.
11
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, projekt TAARLOG.
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ime kazalnika
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Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013
institucijah,
- vključevanje
študentov.

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov

UP PEF
2012 skupaj: 53

2013 skupaj: 10012

Izvedeni umetniški
dogodki:

Izvedeni umetniški
dogodki:

- Režija: 1

- Režija: 4

- Dramaturgija: 2

- Dramaturgija: 1

Organiziranje in
izvedba umetniških
dogodkov
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov.

- Avtorska glasba: 2

- Avtorska glasba: 1

- Glasbene priredbe: 1

- Glasbene priredbe: 2

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
4, glasbene: 30,
plesne: 0

- Gledališke
uprizoritve: lutkovne:
20, glasbene: 40,
plesne: 0

Sofinanciranje
izvedbe umetniških
dogodkov.

- Koncerti: 2

- Koncerti: 4

- Razstave: 2

- Razstave: 10

- Druge prireditve: 8

- Druge prireditve: 8

- Bienale: 0

- Bienale: 0

- Umetniške
delavnice: 1

- Umetniške
delavnice: 7

- Okrogla miza,
pogovori: 0

- Okrogla miza,
pogovori: 3

Spodbujanje
visokošolskih učiteljev
in sodelavcev ter
raziskovalcev in
študentov za
sodelovanje na
umetniških dogodkih.

Število umetniških
dogodkov s področja
umetnosti, ki jih v
preteklem
koledarskem letu
izkazuje članica.

Komentar
UP PEF umetniško deluje in razvija področja uprizoritvenih umetnosti ter likovne in glasbene
umetnosti. V letu 2013 se je snovanje umetniških dogodkov razširilo na gostovanja na festivalih in
drugih javnih prireditvah na ravni UP in širše. Visokošolski učitelji in sodelavci ter študentje uspešno
nadaljujejo snovanje kulturno-umetniških programov na informativnih dnevnih, slavnostnih akademijah
in svečanih podelitvah diplom.
Pomembna spodbuda in obveza pri nadaljnjem razvoju umetniških področji na UP PEF sta, na 20.
redni seji Senata UP PEF, ki je potekala 7. junija 2013, sprejeta dokumenta Vizija razvoja umetniških
dejavnosti na UP PEF za obdobje 2013-2020 in Strategija delovanja UP PEF na področju umetniških
dejavnosti UP PEF za obdobje 2013-2020.
Vizija razvoja umetniških dejavnosti UP PEF je usmerjena v promocijo in umeščanje umetnosti v
akademski prostor kot specifično, komplementarno in interdisciplinarno polje ustvarjanja,
izobraževanja in raziskovanja. Osrednje usmeritve razvoja umetniških zvrsti izhajajo iz kulturnoestetskih norm in vrednot po/ustvarjalcev ter svobode umetniškega izražanja in delovanja. Sprejeta
vizija je podprta s strategijo delovanja UP PEF, ki predvideva ureditev formalnih podlag in drugih
pogojev za izvajanje študijskih programov s področja umetnosti, nadaljnje snovanje umetniških
dogodkov, prepoznavanje in razvoj umetniških potencialov študentov, omogočanje izobraževanja in
svobode umetniškega izražanja in udejstvovanja učiteljem in strokovnim sodelavcem na fakulteti ter
vzpostavljanje povezav s kulturnim okoljem, strokovno javnostjo ter kulturnimi in izobraževalnimi
institucijami. Posebna pozornost pa je usmerjena v ohranjanje estetske senzibilnosti in ozaveščanje
umetnosti kot kulturnega fenomena in umetnosti kot vrednote.
12

Umetniški dosežki visokošolskih učiteljev (23), umetniški dosežki študentov pod mentorstvom visokošolskih
učiteljev (77).
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UP PEF ima v postopku širitev študijskih področij na področje (21) umetnost. Širitev študijskih področij
bo nudila objektivne pogoje za udejanjanje nekaterih ciljev razvoja umetniške dejavnosti, predvsem v
povezavi z akreditacijo in izvajanjem novih študijskih programov oziroma modulov s področja
umetnosti.
UP PEF se v letu 2013 prvič vključuje v projekt TAARLOG, ki se vsebinsko navezuje na različna
umetniška področja, na temo negovanja in ohranjanja ljudske dediščine. V okviru projekta poteka
izmenjava učiteljev in študentov.
Kot novost bi izpostavili tudi oblikovanje načrta za umetniške dogodke v okviru ArtPEF-a, prireditve, ki
bo potekala od aprila do junija 2014. Namen dogodka je časovno strnjeno prikazati umetniška
snovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov in vzpostaviti povezovanja s kulturnim
okoljem ter umetniki in umetniškimi ustanovami. V ta namen se na spletni strani UP PEF pripravljajo
nove povezave in informacije.
V okviru na novo oblikovanih ukrepov in kazalnikov LPD-ja so prišli do večjega izraza tudi umetniški
dosežki učiteljev in strokovnih sodelavcev. Le-ti se kažejo predvsem v avtorskih delih kot so na primer
režija in dramaturgija ter izvedenih dogodkih kot so na primer likovne razstave, performansi in vodenje
pevskih zborov. Za umetniške dosežke so učitelji prejeli pomembne mednarodne nagrade ter
priznanja na nacionalni ravni. Več o tem je zapisano v sprotnih opomba pri posameznem kazalniku.
O kvaliteti umetniškega delovanja študentov pod mentorstvom učiteljev pričajo povabila na različna
gostovanja in festivale, predvsem na lutkovnih festivalih in javnih prireditvah. Izvedeni umetniški
dogodki so zasnovani na povezovanju različnih umetnosti, kot na primer likovne in glasbene (otvoritve
razstav); dramske, likovne in glasbene (lutkovne predstave); književnosti in likovne umetnosti (recitali).
V letu 2013 bi še posebej izpostavili umetniški dogodek v okviru prireditev organiziranih v Tednu UP
PEF, ki se bo vsebinsko navezoval na obeleženje 70-letnice književnika Marka Kravosa.
UP PEF uspešno razvija področje uprizoritvenih dejavnosti, še posebej v povezavi s snovanjem
ambientalnega gledališča in lutkarstva. V okviru študija in izbirnih predmetov imajo študente možnost,
da se seznanijo s celotnim procesom nastajanja lutkovne predstave in njene realizacije. Produkcije
predstav so bile izvedene za širšo javnost, na različnih lutkovnih festivalih.
Pomembni načrti razvoja se snujejo tudi na področju likovne dejavnosti. Umetniške veščine in s tem
izrazno komunikacijski dialogi pridobivajo na kakovosti in predstavnosti. Nadaljnji razvoj pa bo
potrebno načrtovati skladno z reševanjem prostorske problematike (likovni atelje). UP PEF z ureditvijo
atrija v razstavni (galerijski) prostor in možnostjo širitve v prostore UP, nudi pogoje, da študentje svoja
spoznanja in umetniške dosežke, ki jih usvajajo skozi študijski proces, predstavijo in ovrednotijo.
V porastu so tudi umetniški dogodki s področja glasbene umetnosti, predvsem na področju
zborovodstva. Na UP PEF deluje ženski pevski zbor in več glasbenih skupin, ki se intenzivno
vključujejo v kulturno-umetniško delovanje na UP in širše.
Na področju besedne umetnosti študentje negujejo stik z aktualnimi dogodki in literarnimi dosežki v
tematsko zasnovanih pogovorih z avtorji literarnih del in uredniki periodike za otroke. Na literarnih
srečanjih poustvarjajo literarna dela z otroka in spoznavajo smeri literarnega ustvarjanja.
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7.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
To poglavje izpolni Univerzitetna knjižnica UP v sodelovanju s članicami UP, zato so spodaj navedeni
podatki v pomoč pri izpolnjevanju ustreznega poglavja Letnega programa dela UP za leto 2013.

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze
Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Tehnološka prenova
in prehod na platformo
COBISS3

Organiziran prehod na
skupno zalogo enot
UP UK, delo s
COBISS3/Zaloga,
vsebinski popravki
bibliografskih zapisov

Konverzija zaloge

2012: Zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam knjižnice
UP FM IN UP PEF

2013: Zapisi v zalogi
vsebinsko prilagojeni
usmeritvam UP UK,
pregled in popravki na
optimalno stanje

Organizirano
izobraževanje za
uporabo
COBISS3/Katalogizaci
ja, izvedba testnih
zapisov za pridobitev
privilegija za delo v
programu

COBISS3/Katalogizaci
ja

2012: Uporaba
platforme
COBISS2/Katalogizaci
ja, izvedeno
izobraževanje in
uspešno opravljeni
testni zapisi, priprava
in uspešen prehod na
platformo
COBISS3/Katalogizaci
ja

2013: Pridobljeni
privilegiji za delo v
programu
COBISS3/Katalogizaci
ja, opravljen prehod
na novo platformo, 3
zaposleni s
privilegijem za delo v
COBISS3/Katalogizaci
ja, vnos bibliografskih
zapisov v novo
platformo

Sledenje načrtovanju
UP UK in
pripravljenost na
izobraževanja za
prehod na platformo
COBISS3/Izposoja

COBISS3/Izposoja

2012: Uporaba
platforme
COBISS2/Izposoja

2013: Uspešno
opravljeno
izobraževanje vseh
zaposlenih v knjižnici
za COBISS3/Izposoja,
uspešno opravljen
prehod na novo
platformo, natančna in
uspešna uporaba
platforme
COBISS3/Izposoja

Ime kazalnika

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

TABELA 26: UPORABNIKI KNJIŽNICE
Število v letu 2012

Načrtovano število za leto 2013

Študenti – dodiplomski, redni

3.033*

1.390

Študenti – dodiplomski, izredni

1.425*

200

843*

305

/

/

357*

280

/

/

8*

/

2.288*

590

Uporabniki

Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Knjižnična dejavnost UP PEF obsega nabavo knjižničnega gradiva – monografij, strokovnih in
znanstvenih revij ter drugih publikacij, izposojanje gradiva in vodenje bibliografij zaposlenim
raziskovalcem ter pedagoškim delavcem. Knjižnica organizirano in / ali individualno usposablja
uporabnike za učinkovito in samostojno uporabo informacijskih virov in storitev.
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Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov, med
najpomembnejšimi so Emerald, Ebsco, Proquest, Science Direct, JStor, GVIN in druge.
Knjižnici UP FM in UP PEF delujeta kot skupna visokošolska knjižnica v skupnih prostorih (od leta
2003), skladno z dogovorom med obema fakultetama se stroški knjižnice od 1. oktobra 2010 delijo v
razmerju 55 %:45 % (UP FM : UP PEF).
Nabavo knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov
UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi učitelji in sodelavci ob
odobritvi predstojnikov oddelka, dekanje ali druge upravičene osebe glede na vir sredstev.
Knjižnica je namenjena zlasti študentom in zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter
znanstvenim delavcem in raziskovalnim sodelavcem, je pa odprta tudi za zunanje uporabnike, to so
lahko fizične in pravne osebe, s katerimi sodeluje v učinkoviti medbibliotečni izmenjavi gradiv.
Knjižnica je odprta za izposojo ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 oziroma ob sredah četrtkih in
pekih od 8.00 do 17.00, skupno je za izposojo in uporabniške storitve odprta 43 ur na teden. Občasne
spremembe urnika so pravočasno napovedane in javno objavljene. Zagotovljene so storitve v dneh in
urah, kjer je statistično izkazan najštevilčnejši obisk. Svojim obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop
do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične storitve.
Knjižnica racionalno razpolaga s finančnimi sredstvi in tako posodablja nabor in ponudbo periodičnih
publikacij ter temeljne literature, ki podpira študijski program, ki ga izvaja fakulteta. Posebno pozornost
namenja številnim znanstvenim in strokovnim revijam, ki so dostopne v spletnih bazah podatkov v
polnem besedilu.
Opomba: * V preteklosti je Skupna knjižnica UP FM in UP PEF vodila evidenco vseh vpisanih članov
knjižnice, zato v poglavju Tabela 26: Uporabniki knjižnice vrednosti odstopajo, saj je marca 2013
knjižnica UP FM IN UP PEF izbrisala zapise članov, ki v letu dni do dne izpisa niso obiskali knjižnice in
se jim je s tem status iz aktivnega člana spremenil v neaktivnega, kar je potrebno brisati po 21. členu
Zakona o varstvu osebnih podatkov in 15. členu Zakona o knjižničarstvu. V naslednjih dokumentih, ki
sledijo LPD 2013 in se nanašajo na delo in organizacijo Skupne knjižnice UP FM in UP PEF, bodo
upoštevani novi, popravljeni podatki o aktivnih uporabnikih. Nove vrednosti so nižje, načrtovanemu
številu za leto 2013 so osnova aktivni uporabniki po izbrisu neaktivnih v mesecu marcu 2013.
Pričakovano je, da se bodo ponovno vpisovali tudi nekateri člani, ki so bili v preteklem letu neaktivni
zaradi različnih razlogov (pavziranje, uporaba drugih knjižnic v kraju bivanja, …) in tako ponovno
postali aktivni.
Kazalniki dejavnosti s področja knjižnične dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah v poglavju
11 KAZALCI IN PODATKI UP PEF.
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7.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
To poglavje izpolnjuje samo članica Univerza na Primorskem, Študentski domovi.
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7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST UP PEF
1. PROMOCIJA NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Nanašajoč se na
dolgoročni cilj 2:
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Promocija
informativnih dnevov
(dodiplomski,
podiplomski)

Ime kazalnika
Uspešna promocija
vpisa za študijsko leto
2013/2014

Povečana promocija
prevoza na
informativni dan na
srednjih šolah

Sodelovanje na sejmu
»Informativa« in
drugih nacionalnih
sejmih

Število predstavitev
UP dijakom

Predstavitve fakultet
na srednjih šolah

Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Nadgradnja ponudbe
vseživljenjskega
učenja in karierne
orientacije na UP (3.
ukrep ReNPVŠ11-20)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 278

- Število dijakov na
informativnih dnevih
dodiplomskega
študija: 305

- Število dijakov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 53

- Število dijakov na
informativnih dnevih
podiplomskega
študija: 58

- Število dijakov, ki se
poslužujejo prevoza
na informativne
dneve: 150

- Število dijakov, ki se
poslužujejo prevoza
na informativne
dneve: 160

2012:

2013:

- Število predstavitev
na sejmih: 2

- Število predstavitev
na sejmih: 10

- Število predstavitev
na srednjih šolah: 2

- Število predstavitev
na srednjih šolah: 10

- Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 40

- Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 100

Organizacija srečanja
s predstavniki
svetovalnih služb
srednjih šol

Povečanje
prepoznavnosti UP na
slovenskih srednjih
šolah

2012:

2013:

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 15

Število predstavnikov
SŠ, ki so obiskali
srečanje: 20

Sodelovanje s
Sektorjem za
izobraževanje pri
pripravi novinarske
konference

Informiranje širšega
družbenega okolja o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP

2012:

2013:

- Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:
3

- Število objav o
možnostih
neformalnih
izobraževanj v okviru
ponudbe VŽU na UP:
5

- Število prejemnikov
e-brošure: 1000

- Število prejemnikov
e-brošure: 1500

Sodelovanje pri
pripravi
predstavitvene ebrošure in nabor
adreme

Dolgoročni cilj 3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa.
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Pridobivanje tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava
predstavitvene ebrošure
Sodelovanje na
predstavitvah UP v
tujini

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za podporo
pridobivanja tujih
študentov za vpis v
študijske programe
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število prejemnikov
e-brošure: 0

- Število prejemnikov
e-brošure: 750

- Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 50

- Število dijakov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 100
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2. PROMOCIJA NA PODROČJU RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI

Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečati kvalitetno in
relevantno
znanstveno produkcijo

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
znanstvenih
konferenc, srečanj,
okroglih miz in
publikacij

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti
znanstvene produkcije
UP

Promocija večjih
znanstvenoraziskovalnih uspehov

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev:
100

- Število udeležencev:
150

- Število objav: 3

- Število objav: 5

- Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
0

- Število intervjujev in
individualnih objav z
zaposlenimi vezano
na posebne dosežke:
5

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: 0

- Število prejemnikov
e-predstavitve in
odzivov: 750

- Število objav v
lokalnih (0) in
nacionalnih medijih
(0) o rezultatih
raziskovanja: 0

- Število objav v
lokalnih (3) in
nacionalnih medijih
(2) o rezultatih
raziskovanja: 10

- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev: 0

- Število obiskovalcev
Noči raziskovalcev: 10

- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 0

- Število objav v
medijih o Noči
raziskovalcev: 2

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
sodelovanja z
lokalnim okoljem in
gospodarstvom

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Priprava epredstavitve
raziskovalnega dela
na UP in adreme
(mediji in
gospodarstvo)

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
prepoznavnosti v
lokalnem okolju in
gospodarstvu

Predstavitve
pomembnejših
raziskovalnih
rezultatov v lokalnih in
nacionalnih medijih
Promocijska podpora
organizaciji Noči
raziskovalcev

3. PROMOCIJA NA PODROČJU MEDNARODNEGA SODELOVANJA
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Povečanje
(mednarodne in
nacionalne) mobilnosti
študentov in kadra
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
»International week
UP«

Promocija
mednarodne
dejavnosti na sejmih
Promocija dosežkov
udeležencev
mednarodne
mobilnosti

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za uspešno izpeljavo
dogodka

Povečanje
prepoznavnosti UP na
področju
mednarodnega
sodelovanja

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev:
0

- Število udeležencev:
5

- Število medijskih
objav o dogodku: 0

- Število medijskih
objav o dogodku: 4

2012:

2013:

- Število študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 40

- Število študentov, ki
aktivno obiščejo
predstavitve na
sejmih: 50

- Število medijskih
objav o dosežkih: 0

- Število medijskih
objav o dosežkih: 2

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.7 PROMOCIJSKA DEJAVNOST UP PEF

UP PEF – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

65

4. PROMOCIJA NA PODROČJU UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nanašajoč se na
kratkoročni cilj:
Sodelovanje s
kulturnim okoljem na
meduniverzitetni,
nacionalni in
mednarodni ravni ter
promocija umetnosti

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Promocija
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocija umetnosti

Ime kazalnika
Promocijske aktivnosti
za povečanje
sodelovanja s
kulturnim okoljem in
promocije umetnosti
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2012

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP: 180

- Število udeležencev
na organiziranih
dogodkih na UP: 200

- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti: 3

- Število objav o
dogodkih s področja
kulture in umetnosti: 8

Komentar
UP PEF bo v letu 2013 okrepila (na določenih področjih pa obdržala v izhodiščnih vrednostih
kazalnika iz leta 2012) promocijo na področju izobraževalne, raziskovalne, razvojne in umetniške
dejavnosti ter mednarodnega sodelovanja. Promocijske aktivnosti bodo prilagojene glede na
posamezno področje in ciljno populacijo, kar pomeni, da se bo s povečanjem aktivnosti na
posameznem področju povečala tudi promocija posameznega področja.
Na področju izobraževalne dejavnosti namerava povečati deleže za 10 % in sicer tako dijakov, ki se
bodo udeležili informativnih dnevov za dodiplomski študij, kot študentov in drugih interesentov, ki se
bodo udeležili informativnih dnevov za podiplomski študiji.
Prav tako namerava UP PEF povečati aktivno udeležbo na sejmih, na katerih se predstavlja
dodiplomske in podiplomske študijske programe, in na srednjih šolah, kjer se predstavlja predvsem
dodiplomske študijske programe.
UP PEF namerava v sodelovanju s strokovnimi službami povečati tudi število objav v lokalnih in
nacionalnih medijih s področja izobraževalne, raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti ter
mednarodnega sodelovanja.
UP PEF bo na letni ravni organizirala številne kulturne in umetniške dogodke, ki se bodo večinoma
odvijale v okviru Tedna UP PEF. Gre za sodelovanje študentov in pedagoških delavcev ter prikaz
rezultatov njihovega ustvarjanja tudi izven pedagoško vsebinskih okvirjev. UP PEF v letu 2013
načrtuje približno 10 % povišanje obiska udeležencev na organiziranih dogodkih v okviru fakultete, kar
bo izvedla z okrepljeno promocijo, pravočasnim in širokim obveščanjem, okrepljenim sodelovanjem,
aktivnostjo študentov ter pedagoških in nepedagoških delavcev itd.
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7.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE
Tega poglavja UP PEF ne izpolnjuje.
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA UP PEF
Program interesnih dejavnosti študentov UP PEF za leto 2013 je bil sprejet na 2. redni seji
Študentskega sveta UP PEF, ki je potekala 22. aprila 2013.

Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja

Izvedba športnih
aktivnosti za
promocijo zdravega
načina življenja

Udeležba na kulturnih
prireditvah

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število izvedenih
športnih aktivnosti

2012: 2

2013:3

Število organiziranih
obiskov kulturnih
prireditev

2012: 1

2013: 1

Število izvedenih
družabnih aktivnosti

2012: 2

2013: 5

Število izvedenih
promocijskih
dejavnosti

2012: 2

2013: 2

Ime kazalnika

Organizacija športnih
aktivnosti:
-

izvedba športnih
aktivnosti v
naravi (plezanje,
jahanje konjev in
rafting)

-

tekmovanje
študentov UP
PEF v različnih
športih (ženska
odbojkarska
ekipa in moška
ekipa v futsalu) v
univerzitetni ligi
UP

Organizacija obiska
na kulturnih
prireditvah:
-

Izvedba družabnih
aktivnosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Brezplačen obisk
gledališke
predstave v
Gledališču Koper

Organizacija
družabnih aktivnosti:
- »Brucovanje« v
študijskem letu
2013/2014
- organizacija piknika
v naravi za študente
in zaposlene na UP
PEF
- organizacija
enodnevnega izleta
študentov v
Gardaland
- organizacija obiska
bowlinga za študente
- organizacija zabave
v večernih urah v
izbranem baru

Izvedba promocijskih
dejavnosti

Izvedba promocijskih
dejavnosti:
-

pozdrav in
predstavitev UP
PEF študentom
na prvi študijski
in na informativni
dan.
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Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Izvedba
izobraževalnih srečanj

Organizacija
izobraževalnih
srečanj:
-

-

Spodbujanje
raziskovalnega,
športnega in
umetniškega razvoja
študentov UP PEF
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Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Število izvedenih
izobraževalnih srečanj

2012: 0

2013: 1

Število izvedenih
razpisov za podelitev
sredstev za
spodbujanje
raziskovalnega in
umetniškega razvoja
študentov

2012: 0

2013: 1

Ime kazalnika

predavanja za
študente o prvi
pomoči za otroke
druga
izobraževalna
srečanja

Izvedba razpisa za
podelitev sredstev za
spodbujanje
raziskovalnega in
umetniškega razvoja
študentov
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7.10 DRUGA DEJAVNOST
7.10.1 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

V skladu kadrovsko in finančno strukturo je UP PEF za izdajanje znanstvenih monografiji in drugih
publikacij sklenila dogovor o sodelovanju z Univerzitetno založbo Annales. Z UP ZRS, pri katerem
deluje infrastrukturna enota Univerzitetna založba Annales, je bil tako sklenjen dogovor o
zagotavljanju storitev te založbe za potrebe izdajanja tiskanih medijev – znanstvenih monografskih
zbirk in znanstvenih periodičnih publikacij. Tako je bila izoblikovana posebna edicija Annales Ludus, v
okviru katere je UP PEF v letu 2012 izdala več monografij.
V letu 2013 bo UP PEF pri izdajanju publikacij sodelovala tudi z Univerzitetno založbo UP.
Dolgoročni cilj 1: Postati odlična raziskovalna univerza
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Izdajanje znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Število izdanih
znanstvenih
monografskih in
serijskih publikacij

Izdajanje strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo; prijave na
razpise

Število izdanih
strokovnih
monografskih in
serijskih publikacij

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 6 od
tega:

2013 skupaj: 5 od
tega:

- znanstvene
monografije: 5

- znanstvene
monografije: 5

- znanstvene revije
(izdane številke): 0

- znanstvene revije
(izdane številke): 0

- zborniki znanstvenih
konferenc: 1

- zborniki znanstvenih
konferenc: 0

- druge znanstvene
publikacije: 0

- druge znanstvene
publikacije: 0

2012 skupaj: 0, od
tega:

2012 skupaj: 1, od
tega:

- strokovne
monografije: 0

- strokovne
monografije: 1

- strokovne revije
(izdane številke): 0

- strokovne revije
(izdane številke): 0

- zborniki strokovnih
konferenc: 0

- zborniki strokovnih
konferenc: 0

- druge strokovne
publikacije: 0

- druge strokovne
publikacije: 0

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Izdajanje učbenikov in
drugih študijskih
gradiv

Urejanje, oblikovanje
in priprava za tisk oz.
el. izdajo

Ime kazalnika
Število izdanih
učbenikov in drugih
študijskih gradiv

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012 skupaj: 0, od
tega:

2013 skupaj: 1, od
tega:

- učbeniki: 0

- učbeniki:1

- druga študijska
gradiva: 0

- druga študijska
gradiva: 0

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Promocija publikacij
Univerze na

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Ime kazalnika

Priprava predstavitev
in katalogov

Število udeležb na
sejmih in

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 1

2013: 1
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev

Primorskem
Povečanje
odmevnosti
elektronskih publikacij
z objavo v prosto
dostopnih spletnih
zbirkah

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 1

2012: 1

predstavitvah
Dokončanje
postopkov za sprejem

Število zbirk

Komentar
UP PEF načrtuje v letu 2013 izdajo vsaj petih znanstvenih monografij, in sicer:
- prof. dr. Majda Cencič: Učitelj reflektivni praktik ali spodbujanje refleksije učiteljev,
- prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec: Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v
vrtcu,
- doc. dr. Beno Arnejčič: Socialne veščine otrok in staršev,
- mag. Janez Drobnič, viš. pred.: Poklicna vzgoja in orientacija oseb s posebnimi potrebami kot
dejavnik večje socialne integracije in
- izr. prof. dr. Dejan Hozjan: Aktivnosti učencev v učnem procesu.
Poleg tega UP PEF načrtuje izdajo naslednjega gradiva:
- doc. dr. Silva Bratož, Mojca Žefran, asist.: English for Education Studies (visokošolski
učbenik),
- izr. prof. dr. Dejan Hozjan, mag. Marko Strle, viš. pred.: Pogled na inkluzijo skozi prakso
(strokovna monografija).
UP PEF načrtuje tudi izdajo revije, vendar se je zaradi racionalizacije stroškov odločila za
soizdajateljstvo s Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru.

7.10.2 UNIVERZITETNI VRTEC
Dolgoročni cilj 6: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP.

Izvedba aktivnosti za
začetek
delovanja univerzitetnega
vrtca (ugotavljanje
interesa, iskanje primerne
pravno-organizacijske
oblike za delovanje vrtca,
priprava strokovnega
programa in poslovnega
načrta vrtca ter iskanje
primernih prostorov za
delovanje vrtca)

Ime kazalnika
Vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca
UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika
(leto in vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012: 0

2013: 1

Komentar
UP PEF si je v letu 2013 kot enega izmed kratkoročnih letnih ciljev ponovno zadala tudi vzpostavitev
Univerzitetnega vrtca UP oziroma izvedbo aktivnosti, ki bodo vodile k začetku delovanja
univerzitetnega vrtca v letu 2014. Konec leta 2012 je bila imenovana delovna skupina za pripravo
Projekta za ustanovitev Univerzitetnega vrtca Univerze na Primorskem. Delovna skupina je že
izpeljala nekatere naloge kot so ugotovitev interesa za vključitev otrok zaposlenih in študentov UP v
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univerzitetni vrtec, iskanje primerne pravno-organizacijske oblike delovanja vrtca, priprava
strokovnega programa vrtca, priprava poslovnega načrta vrtca, … V sodelovanju z Rektoratom UP in
Mestno občino Koper pa se išče tudi primerne prostore za delovanja le-tega. Če bodo ti zagotovljeni,
se bo lahko proti koncu leta 2013 pristopilo k pripravi ustrezne projektne in investicijske dokumentacije
za ureditev prostorov z namenom začetka delovanja Univerzitetnega vrtca UP v letu 2014.
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7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju

Kratkoročni letni cilj
za leto 2013
Nadgraditi in
izpopolniti sistem
spremljanja kakovosti
študijskega procesa
UP

Ukrepi (naloge) za
dosego oz.
ohranitev
Skladno s Pravilnikom
o študentski anketi na
UP izvesti anketiranje
študentov v
študijskem letu
2012/2013.

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

(leto in vrednost)
Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje:

2012:

2013:

Odzivnost študentov:

Odzivnost študentov:

- 1. stopnja: 25,63 %

- 1. stopnja: 40 %

- 2. stopnja: 21,74 %

- 2. stopnja: 30 %

- 3. stopnja: 20,37 %

- 3. stopnja: 25 %

skupaj: 24,93 %

Skupaj: 30 %

Na osnovi anketiranja
študentov priprava
Analize spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS.

Analiza spremljanja
obremenitve
študentov skladno z
Merili ECTS.

2012: 0

2013: 0

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in
študenti.

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov.

2012:

2013:

- Število tutorjev
učiteljev: 11

Število tutorjev
učiteljev in tutorjev
študentov se ohranja
ali poveča na:

- Število tutorjev
študentov: 1

- Tutorji učitelji: 17
- Tutorji študenti: 3
Število uporabnikov
tutorstva med študenti
(tutorandi).

2012:

2013:

Število tutorandov: ni
podatka

Število tutorandov se
ohranja ali poveča na:
ni podatka

Izvedba delavnic,
izobraževanj ipd. za
tiste študente, ki se
soočajo s težavami pri
študiju.

Število izvedenih
delavnic in
izobraževanj za
študente, ki se
soočajo s težavami pri
študiju.

2012:

2013:

Število izvedenih
delavnic/izobraževanj
ter število
udeležencev: 0

Število izvedenih
delavnic/izobraževanj
ter število
udeležencev: 1

Zagotavljanje enakih
možnosti študija za
študente s posebnimi
potrebami in drugim
statusom
(usposabljanje za delo
s študenti s posebnim
potrebami in drugim
statusom).

Število izvedenih
delavnic in ostalih
izobraževanj za
ostale, ki prihajajo v
stik s študenti s
posebnimi potrebami
in drugim statusom
(strokovni delavci,
učitelji, asistenti,
študenti….).

2012:

2013:

Število izvedenih
delavnic /
usposabljanj ter
število udeležencev: 0

Število izvedenih
delavnic /
usposabljanj ter
število udeležencev: 1

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov.

2012: 1

2013: 1

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru
Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Nadgraditi sistem
kakovosti in kulture
kakovosti na UP

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Ime kazalnika
Število posvetov in
delavnic s področja
kakovosti

Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

2012:

2013:

- Število posvetov: 0

- Število posvetov: 1

- Število delavnic: 0

- Število delavnic: 1
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2013

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika
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Izhodiščna vrednost
kazalnika (leto in
vrednost)

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2013

Skladno s Pravilnikom
o evalvaciji priprava
samoevalvacijskega
poročila članic in UP.

Samoevalvacijsko
poročilo članice in UP

2012: 1

2013: 1

Spodbujanje
kakovostnega dela
zaposlenih, krepitev
kulture odličnosti med
zaposlenimi in skrb za
zadovoljstvo
zaposlenih.

Število izvedenih
izobraževanj za
zaposlene (formalna,
neformalna, v
delovnem okolju,…)
ter število
udeležencev.

2012:

2013:

Izvedena
izobraževanja in
število udeležencev:
30

Izvedena
izobraževanja ter
število udeležencev:
75

Udeležba zaposlenih
na drugih
izobraževanjih

2012:

2013:

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 5

- Število udeležencev
formalnega
izobraževanja: 19

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: 2

- Število udeležencev
neformalnega
izobraževanja: 5

2012:

2013:

Število podeljenih
nagrad:

Število podeljenih
nagrad:

- Pedagoška
odličnost: 0

- Pedagoška
odličnost: 0

- Znanstvena
odličnost: 0

- Znanstvena
odličnost: 0

- Druge nagrade: 0

- Druge nagrade: 3

Anketiranje
zaposlenih.

2012:

2013:

Izvedba anketiranja: 0

Izvedba anketiranja: 1

Priprava Analize
anketiranja zaposlenih
ter sprejem na
ustreznih organih UP.

2012:

2013:

Priprava analize o
anketiranju: 0

Priprava analize o
anketiranju: 1

Na osnovi Analize
anketiranja zaposlenih
priprava ukrepov,
njihova
implementacija in
izvedba izboljšav.

2012:

2013:

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 0

Izvedene izboljšave
na osnovi anketiranja
zaposlenih: 1

Na osnovi internih
pravnih aktov
podelitev nagrad
zaposlenim
(pedagoška oz.
znanstvena
odličnost…)

Komentar
Kratkoročni letni cilji UP PEF v letu 2013 na področju skrbi za kakovost za razvidni iz podrobnih
preglednic tega poglavja.
Kot v preteklih letih bo UP PEF tudi v letu 2013 izvedla študentsko anketo, kjer si bo prizadevala za
večjo odzivnost anketirancev - študentov in pripravila podatke za ustrezna samevalvacijska poročila
UP ali pripravila lastna samoelvacijska poročila UP PEF. Poleg tega bo v sodelovanju z Rektoratom
UP pripravljena tudi analiza zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov UP PEF.
Kot novost bo UP PEF v letu 2013 izvedla anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ki bi jo morale vse
članice UP izvajati na podlagi Pravilnika o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na Univerzi na
Primorskem. V skladu s sklepom Senata UP naj bi jo članice začele izvajati, ko bo UP članicam
zagotovila ustrezno informacijsko podporo. Ker UP te že več kot tri leta ni zagotovila, se je vodstvo UP
PEF odločilo, da bo v letu 2013 izvedlo anketo o zadovoljstvu zaposlenih v sodelovanju s Centrom za
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raziskovanje javnega mnenja (CRJM), ki deluje v okviru UP ZRS. Na tej podlagi bo tudi pripravljena
analiza anketiranja, ki bo podlaga za pripravo in implementacijo ukrepov ter za izvedbo izboljšav.
UP PEF izvaja izobraževanja za zaposlene (formalna, neformalna, v delovnem okolju, …), ker se
povečuje število udeležencev, ali pa delavce napotuje na druga formalna in neformalna izobraževanja.
Zaposlenim se omogoča tudi pravica do porabe sredstev za individualno znanstveno-raziskovalno in
umetniško delo na podlagi Meril o sredstvih za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter
izobraževane zaposlenih za tovrstne namene. Poleg tega lahko zaposleni, ki študirajo na študijskih
programih UP PEF kandidirajo za sredstva za šolnine na tako imenovani Inovativni shemi za
sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja
aktualnih družbenih izzivov, pod določenimi pogoji pa lahko zaprosijo za oprostitev plačila dela
šolnine.
Ravno tako UP PEF na podlagi Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete podeljuje nagrade
zaposlenim. V letu 2012 zaradi zamika tedna fakultete s konca koledarskega leta na pomladne
mesece naslednjega koledarskega leta, niso bile podeljene nagrade zaposlenim, v letu 2013 pa na
razpis za priznanja in nagrade UP PEF ni bilo predlaganih predlogov. Zaradi vsega navedenega je
Senat UP PEF odločil, da se podeli samo zahvale. Dve visokošolski učiteljici izr. prof. dr. Tatjana
Vonta in dr. Sonja Rutar, viš. pred., sta prejeli zahvalo za razvoj modela Pedagoško-andragoškega
usposabljanja za visokošolske učitelje in sodelavce UP, Strokovna delavka za študentske zadeve
Tatjana Kostov pa je prejela zahvalo za dolgoletno požrtvovalno delo na UP PEF.
UP PEF spodbuja tako učiteljsko kot študentsko tutorstvo na UP PEF. Pri sledenjem ni tako uspešna,
saj se kljub vztrajnemu promoviranju tutorstva s strani zaposlenih in Študentskega sveta UP PEF na
razpis za tutorje študente, pripravljen v skladu s Pravilnikom o tutorskem sistemu na UP, prijavi
premalo kandidatov. Tako se razpis vsako leto ponovi, vendar se na oba razpisa skupno prijavi le
nekaj kandidatov. Če se prijavi več kot en kandidat, ki se ga imenuje za tutorja, Senat UP PEF v
skladu z zgoraj navedenim pravilnikom imenuje tudi koordinatorja tutorjev študentov. Kljub temu
neformalno tutorstvo študentov višjih letnikov posameznih študijskih programov nižjim letnikom le-teh
na UP PEF deluje, prav zato študentje ne čutijo potrebe po formalnem urejanju njihovega
samoumevnega delovanja.
Senat UP PEF je v letu 2013 sprejel sklep, da so poleg predstojnikov oddelkov učitelji tutorji na
oddelkih tudi koordinatorji študijskih programov na posameznih oddelkih. Poleg tutorstva po oddelkih,
pa se je, ker se je za to pojavila potreba, uvedlo tutorstvo tudi na dveh dodatnih posebnih področjih in
sicer tutorstvo za študente, ki na UP PEF študirajo na podlagi študijske izmenjave VŽU Erasmus, in za
študente, katerih materni jezik ni slovenski. Tako so bili imenovani tudi dodatni tutorji učitelji.
UP PEF je za leto 2013 sicer planirala izvedbo minimalnega števila delavnic in izobraževanj za tiste
študente, ki se soočajo s težavami pri študiju, ter delavnic in ostalih izobraževanj za visokošolske
učitelje in sodelavce, strokovne delavce in študente, ki prihajajo v stik s študenti s statusom študenta s
posebnimi potrebami ali drugim statusom. Organizirani pa naj bi bili tudi drugi posveti in delavnice s
področja kakovosti. Določene delavnice, izobraževanja oziroma posveti bodo lahko organizirani na
ravni UP, v tem primeru jih UP PEF ne bo izvedla.
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8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
Kadrovski načrt je razviden iz izpolnjene tabele v prilogi.
Komentar
V tabeli Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in načrt za leto
2013 je prikazano število redno zaposlenih na dan 31. 12. 2012 in predvideno število novih zaposlitev
na dan 31. 12. 2013. V nadaljevanju tabele je prikazano še število pogodbenih sodelavcev v letu 2012
in predvideno število pogodbenih sodelavcev v letu 2013. Na koncu tabele je naveden še povprečni
plačni razred na dan 31.12. 2012 in na dan 31.12.2013.
Pri tolmačenju tabele Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in
načrt za leto 2013 je potrebno upoštevati, da so v stolpcih število zaposlenih v osebah, upoštevani le
matični delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z UP za delo na UP PEF. Le-ti so v številčnih
enotah upoštevani le enkrat, in sicer kot visokošolski učitelji ali sodelavci oziroma znanstveni delavci
ali raziskovalni sodelavci. Stanje v FTE-jih je vezano na njihovo zaposlitev (pedagoška oziroma
raziskovalna obremenitev, ki je opredeljena s pogodbo o zaposlitvi). V stolpcih število zaposlenih v
odstotkih so navedeni tudi odstotki zaposlitev delavcev, ki so matični na drugih članicah UP.
Upoštevati je potrebno dejstvo, da so pri znanstvenih delavcih in raziskovalnih sodelavcih navedeni
samo tisti pedagoški delavci, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi izrecno navedeno opravljanje znanstvenoraziskovalnega dela na določenem raziskovalnem programu oziroma projektu. Vsi pedagoški delavci
pa kljub temu, da nimajo v pogodbi o zaposlitvi posebej opredeljenega znanstveno-raziskovalnega
dela, to delo vseeno opravljajo, saj je le-to nujno potrebno za njihov strokovni razvoj in napredovanje.
Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim letom.
Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 s 105 oseb na 96 oseb,
od tega je 75 pedagoških, 1 raziskovalec, 1 vodilni delavec in 19 nepedagoških delavcev oziroma
z 81,20 FTE na 77,07 FTE. Na dan 31. 12. 2013 pa se planira 107 oseb, kar je povečanje za 11,40
%, oziroma 86,5 FTE, kar je povečanje za 12,20 %. Povečanje števila zaposlenih in FTE-jev je
predvideno zaradi nadomeščanja zaposlenih delavk, ki bodo v letu 2013 koristile pravico do
porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka.
UP PEF planira v letu 2013 povečati število zaposlenih visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev - plačna skupina D v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini
D na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo z 88 oseb na 75 oseb oziroma z 68,2
FTE na 55,9 FTE, na dan 31. 12. 2013 pa se planira 78 oseb, kar je povečanje za 4 % oziroma 56,8
FTE, kar je povečanje za 1,60 %.
V tem obdobju je predvidena prerazporeditev štirih visokošolskih sodelavcev na delovna mesta
visokošolskih učiteljev in prerazporeditev štirih visokošolskih učiteljev na višje pedagoške nazive.
Realizacija se načrtuje z novim študijskim letom, torej oktobra 2013.
UP PEF planira v letu 2013 ohraniti isto število zaposlenih raziskovalcev in strokovnih delavcev plačna skupina H v primerjavi s preteklim letom. Število vseh zaposlenih v plačni skupini H na dan 31.
12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 povečalo iz 0 oseb na 1 osebo oziroma z 1 FTE na 1,6 FTE,
na dan 31. 12. 2013 pa se planira 1 oseba, kar pomeni da ostaja število nespremenjeno, 2,6 FTE pa
pomeni povečanje za 63 %, iz naslova novo pridobljenih raziskovalnih projektov.
Podatki, ki prikazujejo sodelovanje na podlagi pogodb obligacijskega prava zajemajo visokošolske
učitelje oziroma sodelavce, ki opravljajo pedagoško obveznost na rednem študiju na podlagi
sklenjenih podjemnih pogodb ali pogodb o avtorskih delih in niso zaposleni na UP PEF ali na drugih
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članicah UP. UP PEF ima sklenjene podjemne pogodbe z enajstimi visokošolskimi učitelji in s tremi
visokošolskimi sodelavci - asistenti ter pogodbe o avtorskih delih s petnajstimi visokošolskimi učitelji.
Ker gre za delo na rednem študiju, stroški podjemnih pogodb in pogodb o avtorskem delu bremenijo
proračunska sredstva.
Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila pogodbenih sodelavcev v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh pogodbenih sodelavcev na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom
2011 povečalo iz 17 oseb na 23 oseb, od tega 19 visokošolskih učiteljev in 4 visokošolski sodelavci,
oziroma s 7,5 FTE na 8,4 FTE. Na dan 31. 12. 2013 se planira 27 oseb s 7,7 FTE, zato gre za
povečanje števila oseb, ki izhaja iz prerazporeditve dela in dodatnih obremenitev zaposlenih zaradi
nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka. Število
FTE se bo zmanjšalo za 1 % FTE.
Iz tabele Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2012 in načrt za leto
2013 je razvidno, da so na UP PEF v letu 2013 predvidene tri zaposlitve novih nepedagoških delavcev
za polni delovni čas in pet zaposlitev nepedagoških delavcev zaradi nadomeščanja delavk, ki bodo
odšle na porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka ter zaradi predvidenih daljših
bolniških odsotnosti.
V letu 2013 se na UP PEF planira povečanje števila zaposlenih nepedagoških delavcev v primerjavi s
preteklim letom. Število vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2012 se je v primerjavi z letom 2011 iz 21
oseb zmanjšalo na 19 oseb, oziroma z 21,00 FTE na 18,53 FTE. V to število sta ušteti dve laboranti,
ki sta uvrščeni v plačno skupino J in opravljata laborantska dela za potrebe študijskega procesa. Na
dan 31. 12. 2013 se planira 27 oseb oziroma 26,3 FTE. Povečanje števila zaposlenih ne bo v celoti
povečevalo števila delovnih mest, ker gre v nekaterih primerih le za nadomeščanja in drugačno
zasedenost delovnih mest.
UP PEF namerava tudi v letu 2013 nadaljevati z začeto strategijo postavljanja vodij služb. V letu 2012
je že zaposlila oziroma prerazporedila javne uslužbence z večletnimi delovnimi izkušnjami na delovna
mesta vodij služb in s tem omogočila prevzem nalog in odgovornosti na teh delovnih mestih.
Sproščena delovna mesta še niso zasedena, saj javni uslužbenci, ki so bili prerazporejeni na
vodstvena delovna mesta opravljajo zahtevna dela in naloge vodje službe in delno pokrivajo dela in
naloge nezasedenih delovnih mest na istem področju.
Za učinkovito in nemoteno delo v Službi za splošne zadeve bo potrebna nova zaposlitev v tej službi.
Tako je predvidena zaposlitev delavca na novem delovnem mestu Samostojni strokovni delavec VII/2
za splošne zadeve. Ta bo prevzel velik del nalog, ki jih opravlja vodja te službe in določenih nalog, ki
jih sedaj opravlja Strokovna delavka V (Knjigovodja), ki dejansko dela v Finančno-računovodski službi
fakultete. Nova zaposlitev je nujno potrebna zaradi nemotene izvedbe tekočih del in nalog v tajništvu
UP PEF. Stroški dela za delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 za splošne zadeve bodo
dodatni strošek za fakulteto.
Služba za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF skrbi za vse večje
število raznovrstnih projektov in za naraščajoče število mednarodnih izmenjav, kar posledično
povečuje obseg dela in terja vse večjo odgovornost, ki jo prevzema javna uslužbenka za znanstvenoraziskovalno delo in mednarodno sodelovanje. Zaradi vsega navedenega in zaradi potrebe po zasedbi
delovnega mesta Vodje službe za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje UP PEF,
bi javno uslužbenko prerazporediti na zahtevnejše delovno mesto. Sproščeno delovno mesto bi ostalo
nezasedeno, saj bi javna uslužbenka opravljala dela in naloge obeh delovnih mest. Prerazporeditev
ne bi povečala števila delovnih mest.
V skupni knjižnici UP PEF in UP FM je opazen porast uporabe knjižničnih storitev (povečano število
študentov UP PEF), povečanje zahtevkov za vodenje osebne bibliografije, naročanje knjižničnega
gradiva, ... Obenem se pojavljajo velike kadrovske in organizacijske spremembe. UP PEF ima
zaposleno javno uslužbenko na delovnem mestu Knjižničar. Javna uslužbenka, ki zaseda to delovno
mesto uveljavlja pravice iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in tako dela
polovični delovni čas. Potreba pa je po zaposlitvi osebe za polni delovni čas. Do sedaj se je UP PEF
za pomoč pri dopolnjevanju delovnih ur od polovičnega delovnega časa do polnega delovnega časa
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posluževala študentskega dela. Z ukrepi, ki jih predvideva ZUJF in sprejeti sklepi Vlade Republike
Slovenije na področju študentskega dela, se UP PEF sooča s težavo, saj ne more nadomeščati vsega
študentskega dela v knjižnici za polovični delovni čas. V skladu z navedenim UP PEF načrtuje
zaposlitev osebe, ki bi zasedala delovno mesto Knjižničar za polovični delovni čas. Zaposlitev je bila
predvidena s 1. januarjem 2013 za obdobje, dokler bo javna uslužbenka zaposlena na tem delovnem
mestu koristila pravice iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Tudi število delovnih mest v Referatu za študente UP PEF je že nekaj let nespremenjeno, število
študentov pa se iz leta v leto povečuje. Ne povečuje pa se le število študentov, temveč tudi število in
raznolikost študijskih programov vseh stopenj. Prav tako je naraslo tudi število izrednih študentov,
predvsem tistih, ki študirajo na dislociranih enotah, kjer UP PEF nima zaposlenih delavcev, in ravno
prve vpisne generacije teh izrednih študentov na dislociranih enotah zaključujejo študij. Zaradi teh
dejstev imajo zaposleni v Referatu za študente večji obseg dela. Poleg tega na UP PEF ni
sistematičnega preverjanja tehnične in metodološke pravilnosti zaključnih del in bo iz tega naslova
potrebna dodatna reorganizacija, ki bo zahtevala novo delovno mesto. Dosedanja vodja referata, ki
zaseda delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 – Vodja referata, bo prerazporejena na
delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 za študentske zadeve in bo na tem delovnem
mestu opravljala tehnične preglede zaključnih del na vseh stopnjah študija s podrobnejšim
metodološkim pregledom. S specializacijo dela in z uvedbo novega delovnega mesta bi se izboljšala
organiziranost dela in kvaliteta le-tega. Gre za uvedbo novega delovnega mesta, stroški se bodo krili
iz neproračunskih virov.
Na nezasedeno delovno mesto Vodje referata bo UP PEF prerazporedila javno uslužbenko zaposleno
na drugi članici UP, ki ima večletne izkušnje v Referatu za študentske zadeve.
Zaradi predvidene daljše bolniške odsotnosti zaposlene delavke v Referatu za študente na delovnem
mestu Strokovni delavec VI za redni dodiplomski študij je za nadomeščanje do konca leta 2013
predvidena zaposlitev novega javnega uslužbenca.
Na porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka odhaja tudi javna uslužbenka na delovnem
mestu Samostojna strokovna delavka VII/1 za podiplomski študij, kjer je predvideno nadomeščanje
delavke, ki pa ne povečuje obsega delovnih mest in potrebnih sredstev za to delovno mesto.
Dodatne zaposlitve so zaradi nadomeščanja delavk na porodniškem dopustu in dopustu za nego in
varstvo otroka predvidene tudi v Službi za pravne in kadrovske zadeve UP PEF. Gre za zaposlitev za
določen čas zaradi nadomeščanja Samostojne strokovne delavke za kadrovske zadeve in Samostojne
strokovne delavke za splošne in pravne zadeve, ki odhajata na porodniški dopust in dopust za nego in
varstvo otroka. Obe novi zaposlitvi sta načrtovani za mesec maj 2013 in ne povečujeta števila
delovnih mest ter stroškov le-teh.
Na porodniški dopust oziroma dopust za nego in varstvo otroka odhaja tudi javna uslužbenka na
delovnem mestu Laborant v plačni skupini J. Za nadomeščanje bo v letu 2013 zaposlen nov javni
uslužbenec.
Kljub varčevalnim ukrepom vlade, ki omejujejo tudi zaposlovanje, pa mora UP PEF iz odgovornosti do
svojega finančnega poslovanja načrtovati novo zaposlitev v Finančno-računovodski službi. To
zaposlitev na delovnem mestu Vodje finančno-računovodske službe UP PEF planira že vrsto let, sedaj
pa je ponovno predvidena v drugi polovici leta 2013. Seveda gre za zaposlitev v primeru, da ne bi bila
izvedena reorganizacija finančno-računovodskih služb na ravni UP. Delavec, ki bi zasedel to delovno
mesto bi moral imeti dolgoletne izkušnje predvsem na finančnem področju, saj bo svetoval vodstvu
UP PEF o pravilni prerazporeditvi in uporabi finančnih sredstev ter ga nenehno seznanjal o finančnem
stanju fakultete. Opozarjal bo na možne finančne nepravilnosti in vzpostavil sistem obvladovanja
tveganj, ločevanja prihodkov po virih, izoblikoval razdelilnike stroškov in uredil organizacijo delovanja
finančno-računovodske službe, … Stroški dela za to delovno mesto bodo nov strošek za fakulteto,
vendar nujno potreben za bolj pregledno finančno poslovanje fakultete.
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Predvideva se še ena nova zaposlitev, ki pa v celoti ne povečuje število delovnih mest na UP PEF.
Gre za zasedbo delovnega mesta vzdrževalca. UP PEF je v predhodnih letih sodelovala z
vzdrževalcem zaposlenim za delovni čas krajši od polnega. V letu 2013 želi UP PEF ponovno zaposliti
vzdrževalca, saj je za manjša dela povsem neracionalno se posluževati zunanjih izvajalcev. V osnovi
nižji stroški ne odtehtajo daljšega odzivnega časa, ki je v določenih primerih pomemben za lažjo in
kvalitetnejšo izvedbo delovnih nalog.
Sredstva za navedene zaposlitve nepedagoških delavcev se bodo krila iz različnih virov, ki služijo za
financiranje nalog, ki jih bo posamezen delavec pokrival na svojem delovnem mestu. Tako je del
sredstev predviden iz proračunskih sredstev za izvajanje izobraževalne dejavnosti na vseh stopnjah
študija, iz sredstev za raziskovalno in razvojno dejavnost, iz sredstev Evropskih strukturnih skladov in
drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe.
UP PEF namerava kljub zaposlovanju novega nepedagoškega kadra pri tem ravnati gospodarno.
UP PEF bo pri svoji zaposlovalni politiki v letu 2013 upoštevala ukrepe vlade in skušala čim bolj
racionalizirati procese dela, vendar v mejah, ki bodo še omogočali učinkovito in nemoteno delovanje
fakultete. Zaradi izvajanja novih študijskih programov v višjih, dodatnih letnikih so v letu 2013
predvideni dodatni letniki, večje število študentov in s tem posledično večje število pedagoškega
kadra. Predvideno je pridobivanje dodatnih projektov in s tem povečanje odstotka raziskovalnega
kadra. Vse navedene spremembe pedagoškega in raziskovalnega kadra terjajo povečanje
zaposlovanja in reorganizacijo obstoječega nepedagoškega kadra, kateri jim bo nudil zahtevano
strokovno podporo. Vse navedeno je pojasnjeno zgoraj.
Sredstva za vse zaposlitve so zagotovljena iz proračunskih sredstev, iz sredstev Evropskih strukturnih
skladov, sredstev ARRS in drugih prihodkov za izvajanje dejavnosti javne službe.
Fakulteta ima v svoji viziji trajnostni razvoj, v katerem predvideva vedno večji delež finančnih sredstev
pridobljenih iz neproračunskih virov financiranja.
V tabeli Podatki o pogodbenih izvajalcih študijskih programov je prikazano število visokošolskih
učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo pedagoško delo na študijskih programih na podlagi pogodb
obligacijskega prava - podjemnih pogodb oziroma pogodb o naročilu avtorskih del. Prikazane
vrednosti ne vključujejo povračil stroškov – npr. stroškov prihoda na kraj opravljanja pedagoških
obveznosti.
Ločeno so prikazani podatki za redni študij na 1. in 2. stopnji, ki se financirajo iz proračunskih sredstev
za izvajanje izobraževalne dejavnosti in podatki za izredni študij na 1., 2. in 3. stopnji, ki se financirajo
iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe.
Število izvajalcev po stopnjah se razlikuje od skupnega seštevka, saj nekateri visokošolski učitelji in
sodelavci izvajajo svojo obveznost na študijskih programih vseh stopenj.
Na 3. stopnji študijskih programov, ki se izvajajo le kot izredni študij se glede na realizirano porabo
stroškov za leto 2012, predvideva v letu 213 zmanjšanje stroškov dela zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev, ki se krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin.
V prihodnje se načrtuje minimalno povečanje števila in stroškov podjemnih pogodb in pogodb o
naročilu avtorskih del, saj bo z izvajanjem novega študijskega programa 2. stopnje in povečanjem
števila študentov potreba po pogodbenem delu dodatnih visokošolskih učiteljev in sodelavcev narasla.
Poleg tega bo z izvajanjem novega študijskega programa 2. stopnje rednega študija večina zaposlenih
delavcev izpolnila obseg delovne obveznosti, določene v pogodbi o zaposlitvi, že s tem študijem. Tako
bodo ti visokošolski učitelji lahko izvajali obveznosti na izrednem študiju samo na podlagi pogodb
obligacijskega prava.
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Tudi v letu 2013 se na UP PEF planira minimalno povečanje števila zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev v primerjavi s preteklim letom 2012. Število vseh zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalec se bo povečalo zaradi polne obremenjenosti zaposlenih in nadomeščanja
odsotnosti delavk, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Na dan 31. 12.
2012 je izvajalo redne študijske programe 16 zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev.
Predvideno je, da bo v letu 2013 redni študij izvajalo 27 zunanjih in zaposlenih pogodbenih izvajalcev.
Na izrednih študijskih programih UP PEF ne načrtuje povečanja števila zunanjih in zaposlenih
pogodbenih izvajalcev.
Izplačila na podlagi pogodb za izvajanje pedagoških obveznosti na rednem študiju se financirajo iz
proračunskih sredstev za izvajanje študijske dejavnosti, medtem ko se izplačila za izvajanje
pedagoških obveznosti na izrednem študiju, krijejo iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe –
šolnin.
Iz tabele Načrtovane upokojitve za leto 2013 ter število zaposlenih, ki v letu 2013 izpolnjujejo
pogoje za upokojitev je razvidno, da je v juniju mesecu leta 2013 predvidena upokojitev dveh
visokošolskih učiteljev. UP PEF bo zaradi določil ZUJF, ki ureja področje upokojevanja, prenehala
sodelovati z dvema javnima uslužbencema. Njuno delovno mesto ne predvideva nove zaposlitve, saj
bo pedagoška obveznost razdeljena na že zaposlen pedagoški kader. Njuna odpravnina bo znašala
7.067,97 EUR bruto, ob tem pa bo UP PEF prihranila na račun stroškov dela v letu 2013 okrog
7.300,00 EUR bruto. Pedagoške obremenitve vseh upokojenih javnih uslužbencev se bodo
porazdelile med pedagoškim kadrom, ki ima z UP sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in
tako niso predvidene nove zaposlitve. Finančni učinek bo sprva minimalen, pozitivni finančni učinki
upokojitev bodo nastopili šele v letu 2014.
Večina stroškov (76 %) zaposlitev zaposlenih na UP PEF se krije iz proračunskih sredstev za
izvajanje rednega študija, preostanek se krije iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe – šolnin
(20 %) ter ostalih virov- ARRS, sredstva EU (4 %).
Iz tabele Število upravičencev do izplačila regresa za letni dopust v letu 2013 je razvidno, da
znašajo predvidena sredstva za regres za leto 2013 20.946,03 EUR, medtem ko so sredstva za
regres za leto 2012 znašala 47.708,49 EUR. Znesek regresa za leto 2013 znaša 43,90 % zneska
regresa za leto 2012. Zmanjšanje regresa v letu 2013 gre predvsem na račun ZUJF, ki je zmanjšal
znesek regresa v letu 2013.
Iz tabele Število upravičencev do izplačila jubilejne nagrade v letu 2013 je predvidenih šest
jubilejnih nagrad. Tri osebe bojo dopolnile 10 let delovne dobe dve osebi 20 let in ena oseba 30 let
delovne dobe.
Cilj za bodoče je dodatna izpopolnitev kadrovske politike fakultete z namenom doseganja uspešnega
poslovanja fakultete ob še večji stopnji zadovoljstva zaposlenih.

8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST

UP PEF – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

80

8. KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA
7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST

UP PEF – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2013

81

9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
Podatke o gradnji, obnovi in nakupu nepremičnin bodo za Letno poročilo UP za leto 2013 pripravile
službe Rektorata UP na podlagi srednjeročnega programa investicij in drugih dokumentov UP.
Dodatno UP PEF načrtuje v nadaljevanju navedene aktivnosti na tem področju.

Ureditev prostorov za potrebe Univerzitetnega vrtca UP - izdelava projektne in investicijske
dokumentacije
UP PEF načrtuje, da bodo v letu 2013 zagotovljeni prostori za začetek delovanja Univerzitetnega vrtca
UP. Te prostore bo potrebno preurediti za začetek izvajanja nove dejavnosti. Ocenjena vrednost
investicije je 100.000,00 EUR in opreme 50.000,00 EUR, strošek dokumentacije pa bi bil predvidoma
17.800,00 EUR. Skupna vrednost investicije v letih 2013 in 2014 je ocenjena na 167.800,00 EUR, ki
naj bi jo UP PEF krila iz lastnih virov.
V letu 2013 se načrtuje priprava projektne in investicijske dokumentacije, katere strošek naj bi znašal
12.500,00 EUR in naj bi ga UP PEF krila iz lastnih virov.

Energetska sanacija objektov lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru - izdelava projektne in
investicijske dokumentacije
UP je v letu 2013 uspešno kandidirala na javnem razpisu »Energetska sanacija stavb javnih zavodov
na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti
Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport« s projektom »Energetska sanacije objektov
lociranih na Cankarjevi 5 Kopru«. To so prostori, ki jih uporabljata UP FM in UP PEF. UP je tako
pridobila nepovratna sredstva v višini 409.746,60 EUR. Celotna vrednost investicije je 471.543,96
EUR brez DDV, z DDV pa 565.852,76 EUR. Od tega je lastna udeležba UP skupno 156.106,15 EUR
(od tega 61.797,36 EUR iz naslova razlike v vrednosti investicije in 94.308,79 EUR na račun DDV).
Za potrebe prijave na razpis so bili pripravljeni Investicijski program za zmanjšanje porabe energije na
UP FM in UP PEF, Dokument identifikacije investicijskega projekta za zmanjšanje porabe energije na
UP FM in UP PEF ter Končno poročilo Razširjenega energetskega pregleda UP PEF.
V letu 2013 se tako načrtuje novelacija zgoraj navedenih dokumentov, hkrati pa tudi izdelava
dokumentacije za vse posege, ki pa se bodo izvedli v poletnih mesecih leta 2014, saj jih je samo
takrat mogoče izvesti brez motenja pedagoškega procesa. UP PEF sicer posegov v svojih dokumentih
ni načrtovala, ker jih bodo vodile strokovne službe Rektorata UP, bo pa UP PEF v letu 2013
sofinancirala 5.300,00 EUR lastnega deleža UP za izdelavo dokumentacije. Navedeni znesek je bil
vključen v Finančni načrt UP PEF za leto 2013.
Podrobnejši podatki so razvidni v prilogi – Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem v poglavju 11
KAZALCI IN PODATKI UP PEF.

9.2 NAKUP OPREME
UP PEF je v Letnem programu dela za leto 2013, ne glede na dejstvo, da morebiti ne bo na razpolago
namenskih proračunskih sredstev v ta namen, planirana nabavo nujno potrebne opreme. Tako je
predvidela nujno potrebne nabave, kjer so kot viri sredstev planirani predvsem lastni viri. Poudarjeno
pa je, da bo v letu 2013 realiziranih toliko predvidenih nabav opreme, kolikor bo za to na razpolago
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virov sredstev. Nabava opreme, ki v letu 2013 zaradi omejenih virov ne bi bila realizirana, bi se
prenesla v leto 2014.
Oprema – šolska učila, oprema učilnic
UP PEF predvideva, da bo v letu 2013 realizirala nabavo šolskih učil ter pripomočkov, ki jih je
predvidela že v Letnem programu dela UP PEF za leto 2012. Tukaj se predvideva predvsem nabava
pripomočkov za področje naravoslovja, tehnike, geografije, glasbe, športa in plesa, saj so potrebe
pedagoškega procesa na študijskih programih UP PEF zelo raznolike in zahtevne. Hkrati se ponudba
tovrstne opreme prilagaja novostim, ki jih prinaša čas, zato nekatera učila tudi zastarajo. Potrebe po
dodatnih nabavah opreme se pojavljajo tudi zaradi izvajanja študija na dislociranih enotah fakultete,
na katere je potrebno voziti določene didaktične in druge pripomočke. Vrednost te opreme je ocenjena
na 5.000,00 EUR.
Poleg tega bodo nabavljeni nekateri sodobni pripomočki za izvajanje študijskega procesa s pomočjo
informacijske tehnologije, ki se sicer uporabljajo v predavalnicah za potrebe študijskega procesa
(digitalne kamere, skenerji, računalniki za predavalnice, zvočniki, zmogljivejši projektorji). Ta oprema
je bila zaradi specifičnosti uvrščena v rubriko računalniške opreme, kar bo razvidno iz pojasnil v
nadaljevanju.
Oprema - drugo pohištvo
Ker UP PEF razpolaga s skromnimi prostorskimi pogoji, oziroma ravno zato, se sprotno pojavljajo
potrebe po dodatnem pisarniškem pohištvu oziroma po pohištvu, s katerim bi se zamenjalo dotrajano
pohištvo v kabinetih in drugih pisarnah UP PEF ter posebnem specialnem pohištvu. V letu 2013 se
načrtuje nakup treh dodatnih ognjevarnih kartotečnih omar za študentske mape, pisarniških omar,
nastavkov za na omare, polic, pisarniških stolov,… Poleg tega bo zaradi dotrajanosti potrebno
nadomestiti lesene dele klopi in miz na dvorišču UP PEF. Skupna vrednost vseh teh nabav bi bila
7.000,00 EUR.
Računalniška oprema
V okviru nabav računalniške opreme so se kot planirano pojavile največje potrebe po nabavi opreme.
Načrtuje se, da bo na področju računalniške opreme nabavljeno več računalnikov, tako namiznih
delovnih postaj z monitorji, kot prenosnih računalnikov z ustrezno opremo za visokošolske učitelje in
sodelavce ter nepedagoške delavce. Poleg tega bo potrebno za izvajanje projekta z naslovom
Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju
nabaviti tudi mini tablične računalnike. Planirana je tudi nabava dveh projektorjev, digitalne kamere,
večfunkcijskih naprav, optičnega čitalca, … Ocenjena vrednost te opreme je 13.000,00 EUR, glede na
vir za nabavo sredstev pa se deli na 11.400,00 EUR iz lastnih virov in 1.600,00 EUR iz ustreznega
vira sredstev zgoraj navedenega projekta.
Drugo
V tem delu je UP PEF planirala nabavo več računalniških programov oziroma podaljšanje veljavnosti
licenc za že nabavljene računalniške programe. Skupna vrednost programov z minimalnim številom
kupljenih licenc bi bila 3.000,00 EUR. Stroški ostalih podaljšanj licenc za računalniške programe, ki jih
na podlagi internih računov članicam UP zaračunava UP, v tem znesku niso všteti.
Poleg tega bo UP PEF, če tovrstni poseg ne bo v letu 2013 vključen v energetsko sanacijo stavbe UP
PEF, nabavila nove oziroma zamenjala nekatere dotrajane klimatske naprave. Skupno gre za pet
naprav, ki naj bi jih UP PEF nabavila na podlagi javnega naročila, ki je bilo izvedeno na ravni UP.
Skupna vrednost te opreme pa bi bila 3.000,00 EUR.
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9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP PEF planirala en poseg investicijskega vzdrževanja iz lastnih sredstev.
Prilagoditev pisarn Referata za študente
Gre za prilagoditev pisarn te službe z namenom združitve dveh površinsko majhnih pisarn v eno
skupno pisarno Referata za študente. Poseg naj bi omogočil lažjo komunikacijo in pretok informacij
med delavci Referata za študente. Poleg tega naj bi se s tem dvignila kvaliteta izvajanja storitev za
študente ter visokošolske učitelje in sodelavce fakultete. Skupna vrednost vseh gradbeno-obrtniških
del naj bi znašala 15.000,00 EUR in bi jih UP PEF krila iz lastnih virov.
Zaradi poznega datuma priprave Letnega programa dela UP PEF za leto 2013 izvedba drugih
posegov investicijskega vzdrževanja, ki ga je UP PEF planirala za leto 2013 v programu
investicijskega vzdrževanja od leta 2013-2016, ni mogoče izvesti. Večina investicijskega vzdrževanja
se namreč lahko izvede v obdobju med junijskim in septembrskim izpitnim obdobjem spomladanskega
semestra študijskega leta. Če bil želeli investicijsko vzdrževanje izvesti v poletnih mesecih leta 2013 bi
morali imeti že izbrane izvajalce, kar pa zaradi pozne priprave letnega programa dela ni bilo mogoče.
UP PEF tako v prihodnje leta zamika poseg dokončne zamenjave zunanjega stavbnega pohištva
(preostala okna in vrata) in s tem znižanje energetskih stroškov, prilagoditev prostorov za dostop
invalidom do pritličja stavbe in uporabo le-tega (namestitev klančine in nadstreška na vhodna vrata v
stavbo fakultete, prilagoditev ženskih in moških sanitarij v pritličju stavbe, montaža opore za
vzpenjanje po stopnišču) in sanacijo celotne preperele in odstopajoče fasade za preprečitev
nastajanja vlage.
Ti posegi investicijskega vzdrževana so zamaknjeni v leto 2014, ko naj bi se izvedlo tudi večino del
povezanih z energetsko sanacijo objektov lociranih na Cankarjevi 5 v Kopru, ki je bila navedena v
podpoglavju 9.1 Gradnja, obnova in nakup nepremičnin tega poglavja. Hkratna izvedba teh posegov bi
bila namreč cenovno in organizacijsko učinkovitejša.

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
Podatki o nepremičninah in najemih so razvidni iz podatkov v prilogah v poglavju 11 KAZALCI IN
PODATKI UP PEF.
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10. FINANČNI NAČRT 2013
Finančni načrt 2013 je pripravljen ob upoštevanju veljavnih predpisov:











Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.
104/2012, 46/2013; v nadaljevanju ZIPRS1314),
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2,
104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A,
47/2013 - ZOPRZUJF; v nadaljevanju ZUJF),
26. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009,
38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF),
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, št. 91/2000 in 122/2000),
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010),
Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010),
16. člena Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001, 10/2006, 08/2007 in 102/2010),
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št.
7/2011, 34/2011 – odl. US, 64/2012 in 12/2013; v nadaljevanju: uredba),
izhodišči Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 410-134/2012/63 z dne 6. 3.
2013 in
izhodišči in usmeritvami za pripravo Letnega progama dela UP (programa dela in finančnega
načrta) za leto 2013.

Pri pripravi ocene stroškov dela je UP PEF upoštevala veljavne predpise in sklepe:













Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009,
16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010, 89/2010, 89/2010,
89/2010, 89/2010, 89/2010, 59/2011, 6/2012, 40/2012, 22/2013, 22/2013, 22/2013, 46/2013)
Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996 - popr., 51/1998, 28/1999, 39/1999 - ZMPUPR,
39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001 - popr., 56/2002, 43/2006 - ZKolP, 52/2007, 61/2008,
60/2008, 33/2010, 83/2010, 89/2010, 79/2011, 40/2012, 3/2013, 46/2013)
Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992 - popr.,
5/1993, 18/1994 - ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 51/1998, 73/1998 - popr.,
39/1999 - ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001 - popr., 43/2006 ZKolP, 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 3/2013, 46/2013),
Dogovor o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ za obdobje od 1. junija 2012 do 1. januarja 2014 (Uradni list RS,
38/2012),
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012, 96/2012 - ZPIZ-2, 104/2012
- ZIPRS1314, 105/2012, 8/2013, 25/2013 - Odl. US, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 47/2013 ZOPRZUJF),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št.
104/2012, 46/2013),
Proračun Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS. st. 104/2012) ter sklepa Vlade RS,
št. 41012-4/2013/3 z dne 5. 2. 2013,
Sklep ministra, št. 333053-13-100140 merilih za razdelitev sredstev za nakup opreme,
povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, in o dodelitvi sredstev za nakup opreme,
povezane z izvajanjem študijske dejavnosti, za leto 2013 z dne 5. 2. 2013 (arhivska št. 41012/2013/1),
Sklep ministra, št. 333053-13-10005 o določitvi dodatnih sredstev po 56. in 57. členu Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov ter o določitvi letnih sredstev
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za temeljni steber financiranja za visokošolske zavode z dne 14. 2. 2013 (arhivska st. 41012/2013/9),
Sklep ministra, št. 333053-13-10002 o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi
sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2013 z dne 19. 2. 2013 (arhivska st. 41012/2013/13),
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Urani list RS, št.
46/2013).

10.1 SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
10.1.1 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
Splošni del Finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je sestavljen iz naslednjih izkazov:






Načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
Načrta računa finančnih terjatev in naložb,
Načrta računa financiranja,
Načrta prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka,
Načrta prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Izkazi so sestavljeni v skladu z računovodskimi pravili. V izkazih je prikazana realizacija za leto 2011,
realizacija za leto 2012 in načrt za leto 2013. Zaradi primerjave med leti je v izkazih dodana primerjava
med letoma 2013 in 2012.
TABELA 27: POVZETEK NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV UP PO NAČELU DENARNEGA TOKA

A.

SKUPAJ PRIHODKI

3.606.847

3.512.392

3.639.297

FN 2013/
Real.
2012
1,02

1.

Prihodki za izvajanje javne službe (skupaj)

3.604.971

3.509.315

3.637.197

1,03

a.

Prihodki iz sredstev javnih financ

1.927.948

1.907.187

1.735.289

0,91

b.

1.677.023

1.602.128

1.901.908

1,17

1.876

3.077

2.100

0,68

B.

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu
(skupaj)
SKUPAJ ODHODKI

3.127.469

3.451.223

3.522.856

1,02

1.

Odhodki za izvajanje javne službe (skupaj)

3.125.593

3.449.391

3.520.756

1,02

a.

Plače, prispevki in drugi izdatki zaposlenim

2.242.334

2.535.046

2.755.879

1,09

b.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

790.009

860.264

701.077

0,81

c.

Investicijski odhodki

93.250

54.081

63.800

1,18

d.

Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti javne službe
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
(skupaj)
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD
ODHODKI

0

0

0

-

1.876

1.832

2.100

1,15

479.378

61.169

76.341

1,25

NAZIV KONTA

2.

2.
C.

Realizacija
2011

Finančni
načrt 2013

Realizacija
2012

Tabela 27 prikazuje realizacijo leta 2011 in 2012 ter finančni načrt za leto 2013, obenem pa tudi
primerjavo med finančnim načrtom 2013 in realizacijo 2012. Podatki so prikazani po načelu denarnega
toka.
UP PEF načrtuje v letu 2013 prihodke v višini 3.639.297 EUR in odhodke v višini 3.522.856 EUR. O
tega so prihodki za izvajanje javne službe 3.637.197 EUR, odhodki za izvajanje javne službe pa
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3.520.756 EUR. S trga načrtuje UP PEF za 2.100 EUR prihodkov, prav tako pa tudi odhodke v višini
2.100 EUR.
Vsi načrtovani prihodki za izvajanje javne službe so glede na leto 2012 višji za 3 %, prihodki iz
sredstev javnih financ v višini 1.735.289 EUR so v primerjavi s preteklim leto za 9 % nižji, medtem ko
so drugi prihodki za izvajanje javnih financ (med njimi so tudi prihodki izrednega študija) za kar 17 %
višje planirani glede na leto 2012.
Vsi načrtovani odhodki po denarnem toku so za kar 2 % višji glede na vse odhodke v letu 2012.
Znesek načrtovanih stroškov dela je glede na leto 2012 za 9 % višji, medtem pa so stroški blaga in
materiala nižji za predvidoma 19 %.
TABELA 28: VIRI PRIMANJKLJAJA PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Viri primanjkljaja po denarnem toku:
Zamik med prejetimi in porabljenimi sredstvi (prilivi v 2013,
poraba 2012)
Presežek odhodkov iz naslova investicij
Presežek odhodkov iz naslova študijske dejavnosti
Prihodki po ceniku in drugi viri

SKUPAJ presežek prihodkov nad odhodki:

Finančni načrt 2013
40.100
0
-782.012
858.353
116.441

UP PEF načrtuje v letu 2013 presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini
116.441 EUR. Predviden je presežek odhodkov nad prihodki iz naslova študijske dejavnosti in sicer v
skupni znesku 782.012 EUR. Pri izvajanju rednega študija na študijskih programih prve stopnje je
predvideni primanjkljaj v višini 685.106 EUR, pri izvajanju rednega študija na študijskih programih
druge stopnji pa 96.906 EUR. Presežek odhodkov na prihodki bo UP PEF prisiljena nadomestiti s
presežkom prihodkov nad odhodki pri izvajanju izrednega študija študijskih programov prve stopnje v
višini 858.353 EUR. Presežek prihodkov na odhodki pa povečujejo tudi prilivi za izvajanje
raziskovalnih projektov, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2013 v skupni višini 40.100 EUR.

10.1.2 Načrt računa finančnih terjatev in naložb
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov UP PEF ne načrtuje prometa.

10.1.3 Načrt računa financiranja
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov UP PEF v letu 2013 izkazuje presežek prihodkov
nad odhodki v višini 116.441 EUR.
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10.1.4 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu bilančnega toka
TABELA 29: POVZETEK NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU BILANČNEGA TOKA

NAZIV KONTA
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI

3.331.380

D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA

10.962

2.724

0,25

269

99

100

1,01

34.434

4.844

4.000

0,83

3.377.064

3.787.157

3.490.482

0,92

825.015

777.531

782.163

1,01

2.261.429

2.538.457

2.530.188

1,00

32.305

43.268

44.000

1,02

0

0

-

-

H) REZERVACIJE
I) DAVEK OD DOBIČKA
J) OSTALI DRUGI STROŠKI

41.950

0

-

-

9.463

14.952

13.400

0,90

25

18

15

0,83

0

159

100

0,63

279

167

150

0,90

K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M ) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI

FN 2013/ Real.
2012
0,92

10.981

C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI

Finančni načrt
2013
3.771.252
3.483.658

Realizacija 2011 Realizacija 2012

3.170.466

3.374.552

3.370.016

1,00

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

206.598

412.605

120.466

0,29

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

0

0

-

V tabeli 29 je prikazana realizacija UP PEF za leti 2011 in 2012 ter finančni načrt UP PEF za leto
2013. V indeksu je podana primerjava med finančnim načrtom 2013 in realizacijo iz leta 2012. Podatki
so zbrani po bilančnem toku. V finančnem načrtu pa so predvideni poslovni dogodki v letu 2013.
UP PEF načrtuje v letu 2013 prihodke v višini 3.490.482 EUR in odhodke v višini 3.370.016 EUR.
Celotni prihodki so v primerjavi z letom 2013 za 296.675 EUR kar pomeni, da so bili za 8 % nižji,
medtem ko so načrtovani odhodki za leto 2013 v primerjavi z letom 2012 nižji za 4.536 EUR kar
pomeni 0,14 %.
Prihodki, ki jih UP PEF načrtuje v letu 2013, so sestavljeni iz:
-

prihodkov od poslovanja v višini 3.483.658 EUR oz. 99,80 % vseh prihodkov,
finančnih prihodkov v višini 2.724 EUR oz. 0,07 % vseh prihodkov,
drugih in predvrednotovalnih poslovnih prihodkov v višini 4.100 EUR oz. 0,13 % vseh
prihodkov.

Načrtovani odhodki UP PEF za leto 2013 so sestavljeni iz:
-

stroškov blaga, materiala in storitev v višini 782.163 EUR oz. 23,20 % vseh odhodkov,
stroškov dela v višini 2.530.188 EUR oz. 75,07 % vseh odhodkov,
amortizacije v višini 44.000 EUR oz. 1,30 % vseh odhodkov,
drugih odhodkov, ki jih predstavljajo stroški taks, članarin in prispevkov za zaposlovanje
invalidov v višini 13.400 EUR oz. 0,39 % vseh odhodkov,
finančnih odhodkov in prevrednotovalnih poslovnih odhodkih v predvideni višini 265 EUR.
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UP PEF načrtuje v letu 2013 po načelu denarnega toka presežek prihodkov nad odhodki v višini
120.466 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki izvira iz izvajanja izrednega študija študijskih
programov.

10.1.5 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
TABELA 30: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
NAZIV KONTA

Realizacija 2011 Javna
služba

Realizacija 2011 trg

Realizacija 2012
Javna služba

Realizacija 2012
trg

FINANČNI NAČRT
Javna služba 2013

FINANČNI
NAČRT
Trg 2013

Realizacija 12 JS /
Realizacija 11JS

FN 13 JS /
Realizacija 12 JS

FN 13 Trg /
Realizacija 12
Trg

2

4

5

6

7

8

9

10=6/4

11=8/6

12=9/7

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI
PRIHODKI
D) CELOTNI PRIHODKI
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN
STORITEV
F) STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI
M) PREVREDDNOTOVALNI POSLOVNI
ODHODKI
N) CELOTNI ODHODKI
O) PRESEŽEK PRIHODKOV
P) PRESEŽEK ODHODKOV

3.329.504

1.876

3.768.081

3.171

3.481.658

2.000

1,13

0,92

0,66

10.981

0

10.962

0

2.724

0

1,00

0,25

-

269

0

99

0

100

0

0,37

1,01

-

34.434

0

4.844

0

4.000

0

0,14

0,83

-

3.375.188

1.876

3.783.986

3.171

3.488.482

2.000

1,12

0,92

0,66

823.139

1.876

775.890

1.641

782.163

2.000

0,94

1,01

1,28

2.261.429

0

2.538.457

0

2.530.188

0

1,12

1,00

-

32.305

0

42.816

452

44.000

0

1,33

1,03

0,00

0

0

0

0

0

0

-

-

-

9.463

0

14.822

130

13.400

0

1,57

0,90

0,00

25

0

18

0

15

0

0,72

0,83

-

0

0

159

0

100

0

-

0,63

-

279

0

167

0

150

0

0,60

0,90

-

3.126.640

1.876

3.372.329

2.223

3.368.016

2.000

1,08

1,00

0,94

248.548

0

411.657

948

120.466

0

1,66

0,29

0,00

0

0

0

0

0

0

-

-

-

Tabela 30 prikazuje prihodke in odhodke UP PEF po vrstah dejavnosti, realizacijo za leto 2011, leto
2012 in finančni načrt za leto 2013. Iz podatkov, predstavljenih v tabeli izhaja, da se bodo planirani
prihodki v letu 2013 v primerjavi z letom 2012 predvidoma znižali za 295.504 kar pomeni 8 %, celotni
odhodki pa naj bi se v letu 2013 in v primerjavi z letom 2012 znižali za 4.313 EUR kar pomeni 0,13 %.
UP PEF načrtuje tudi znižanje prihodkov s trga in sicer za 34 %, iz česar lahko sklepamo na podlagi
ocene poslovanja v prvem polletju leta 2013.
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10.2 POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA
Posebni del Finančnega načrta UP PEF za leto 2013 sestavljajo naslednje tabele:
-

Posebni del - skupna tabela, (PD FN13-2.1),
Posebni del - struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po načelu
denarnega toka, vir MIZŠ, (PD FN13-2.2),
Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD FN13-2.3),
Stroški dela po virih (PDFN13 C-dela).

V Posebnem delu Finančnega načrta UP PEF za leto 2013 je povzet splošni del finančnega načrta, ki
se nanaša na vire financiranja iz proračunskih sredstev. Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in
ocene načrtovanih sredstev, so upoštevana skladno z Navodilom za pripravo programa dela in
finančnega načrta za leto 2013. Stroški dela in ostali prejemki delavcev so predvideni na podlagi
natančnih izračunov Službe za pravne in kadrovske zadeve in z upoštevanjem določil ZUJF.

10.2.1 Finančni načrt 2013 Posebni del (PD FN13-2.1)
Kot je razvidno iz posebnega dela finančnega načrta UP PEF za leto 2013, UP PEF načrtuje v letu
2013 3.639.297 EUR prihodkov. Glede na preteklo leto je to 3,60 % več. Odhodkov pa UP PEF
načrtuje za 3.522.856 EUR. V primerjavi z letom 2012 je to 2 % več. UP PEF tako načrtuje presežek
prihodkov nad odhodki v višini 116.441 EUR.
Prihodki UP PEF so načrtovani v skupnem znesku 3.639.297 EUR in so predvideni iz naslednjih
prihodkov:
MIZŠ za študijsko dejavnost - 1.636.061 EUR z upoštevanim zmanjšanjem sredstev za izvajanje
skupnih naloge UP, 2.335 EUR za izvajanje projekta Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva, 460 EUR sredstev pa je predvidenih za Pogodbi o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih
programov in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v šolskem letu 2012/2013.
ARRS in ostale agencije - za raziskovalne programe in projekte Raziskovanje učenja in poučevanja v
sodobni družbi, Jeziki in kulture Afrike in Azije ter 800 - RAZKORAK Longitudinalna raziskava
kompetentnega potenciala univerzitetnih diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi kompetencami
in potrebami na trgu dela v tehniki, izobraževanju in zdravstvu v skupni višini 61.878 EUR.
DRUGIH MINISTRSTEV - v višini 6.015 EUR in se nanašajo na sredstva prejeta od Ministrstva za
gospodarstvo, ki delno financira projekt INTERREG Interaktivna določevalna orodja za šole (SIIT):
spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju.
SREDSTEV DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU - v višini 28.534 EUR in
se nanašajo na sredstva za izvajanje projekta INTERREG Interaktivna določevalna orodja za šole
(SIIT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju in načrtovanega projekta Razvijanje
kulture kakovosti in odličnosti delovanja UP.
CENIKA STORITEV UNIVERZE - v skupnem znesku 1.817.641 EUR in se nanaša na sredstva
pridobljena iz šolnin za izvajanje izrednega študija in sredstev pridobljena z izvajanjem študijskih
programov za izpopolnjevanje izobrazbe v višini 95.000 EUR, razlika 1.722.641 EUR pa izhaja iz
šolnin za izvajanje izrednega študija 1., 2. in 3. stopnje.
OSTALIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA EU - v višini prilivov 81.110 EUR, predstavljajo prihodke iz
projektov BALANCE – Health coaching for adult education professionals, EPNoSL - Enable Network
of ICT Supported Learning for Disabled People ter prihodke, ki se nanašajo za izmenjave v okviru
programa VŽU ERASMUS.
DRUGIH VIROV - v višini 3.157 EUR predstavljajo prihodki od obresti.
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TRGA - v višini 2.100 EUR pa predstavljajo prilive provizije od prodaje na avtomatih gospodarske
družbe Automatic servis, d. o. o., in provizije za sklenjena zavarovanja študentov pri Adriatic Slovenica
Zavarovalni družbi, d. d..
Iz tabele Posebnega dela PD FN13-2.1 je razvidno, da UP PEF za izvajanje rednega študija študijskih
programov 1. stopnje načrtuje naslednje odhodke:
-

plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini 1.454.889
EUR,
prispevke na plače v višini 217.371 EUR,
druge osebne prejemke v višini 174.129 EUR,
izdatke za blago in storitve v skupni višini 260.290 EUR, v katere so vključeni tudi avtorski
honorarji in podjemne pogodbe v višini 83.278 EUR.

Razvidno je, da bo UP PEF v letu 2013 za izvajanje dejavnosti rednega študija študijskih programov 1.
stopnje ustvarila primanjkljaj v višini 685.106 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki,
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.
Ravno tako je UP PEF načrtovala presežek odhodkov nad prihodki pri izvajanju rednega študija
študijskih programov 2. stopnje v višini 96.906 EUR, ki ga bo krila iz presežka prihodkov nad odhodki,
ustvarjenega z izvajanjem izrednega študija študijskih programov 1. stopnje.
Odhodki, ki so predvideni za izvajanje študijske dejavnosti rednega študija študijskih programov 2.
Stopnji, so:
-

plače in premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence v višini 219.574
EUR,
prispevke na plače v višini 32.826 EUR,
druge osebne prejemke v višini 26.296 EUR in
izdatke za blago in storitve v višini 32.698 EUR.

Na celotni ravni UP PEF načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 116.441 EUR, ki so v
večjem delu rezultat izvajanja izrednega študija.
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10.2.2 Struktura odhodkov študijske dejavnosti po vrstah dejavnosti po denarnem
toku, vir MIZKŠ (PD FN13-2.2)
TABELA 31: STRUKTURA ODHODKOV ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO DENARNEM TOKU,
VIR MIZŠ
Realizacija za leto 2012

Finančni načrt za leto
2013

FN 2013 /
Realizacija
2012

Namen
v EUR
Pedagoška dejavnost

Struktura

v EUR

Struktura

1.253.471

70,1

1.931.779

80

154,1144

0

0,0

0

0

0

ARRS, TIA, JAPTI

59.476

3,3

0

0

0

Knjižničarska dejavnost

52.881

3,0

51.288

2

96,98758

Informacijska dejavnost

18.504

1,6

18.108

1

97,85992

404.008

22,6

416.898

17

103,1905

0

0,0

0

0

0

1.788.340

100,6

2.418.073

100

135,2133

Znanstvenoraziskovalna in
umetniška dejavnost, povezana
s pedagoško dejavnostjo

Organizacijska in upravna
dejavnost

Druga infrastrukturna dejavnost
TSF-Z

Tabela 31 prikazuje strukturo odhodkov študijske dejavnosti po denarnem toku za vir MIZŠ. Iz tabele
je razvidno, da največji delež odhodkov, kar 80 % odpade na pedagoško dejavnost, najmanj pa na
informacijsko dejavnost in sicer 1 % vseh odhodkov. Pri knjižničarski in informacijski dejavnosti je
predvideno znižanje odhodkov za približno 3 %, medtem ko je predvideno za organizacijsko in
upravno dejavnost 3 % povečanje odhodkov glede na leto 2012.
Pri pedagoški dejavnost pa je povečanje 54 % glede na preteklo leto.
V strukturi vseh odhodkov predstavlja organizacijska in upravna dejavnost 17 % vseh odhodkov.
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10.2.3 Načrt strukture prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja (PD
FN13-2.3)
TABELA 32: NAČRTOVANA STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 PO VIRIH FINANCIRANJA

Vir

Oznaka AOP
za prihodke

Prihodki

Razlika med
prihodki in
odhodki

Odhodki

Delež
odhodkov v
prihodkih
(indeks)

Sestava
prihodkov
(indeks)

Sestava
odhodkov
(indeks)

Javna služba skupaj

402

3.637.197

3.520.756

116.441

96,8

99,9

99,9

MIZS

404

1.638.862

2.420.874

-782.012

147,7

45

68,7

ARRS, TIA, JAPTI

404

61.878

58.897

2.981

95,2

1,7

1,7

Druga ministrstva

404

6.015

1.800

42.15

29,9

0,2

0,1

Občinski proračunski viri

407

0

0

0

0

419

28.534

28.534

0

100

0,8

0,8

421

1.817.641

962.445

85.5196

53

49,9

27,3

429
410+413+418
+
422 DO
428+430

81.110

48.206

32.904

59,4

2,2

1,4

3.157

0

3.157

0

0,1

0

Trg

431

2.100

2.100

0

100

0,1

0,1

Skupaj

401

3.639.297

3.522.856

116.441

96,8

100

100

Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU
Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe
Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU
Drugi viri

0 -

Tabela 32 prikazuje načrtovano strukturo prihodkov in odhodkov za leto 2013 po virih financiranja po
denarnem toku.
Iz tabele je razvidno, da je predviden presežek odhodkov nad prihodki pri viru MIZŠ v višini 782.012
EUR. Večji presežek prihodkov nad odhodki pa je po viru Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje
blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe v višini 855.196 EUR. Ostali presežki prihodkov so
na virih ARRS, TIA, JAPTI 2.981 EUR, pri Drugih ministrstvih 4.215 EUR in pri Ostalih sredstvih iz
proračuna EU: 7. OP, Cmepius in drugi projekti iz proračuna EU 32.904 EUR. Presežki prihodkov nad
odhodki so na teh virih sredstev zaradi zamika prejetja nakazil za leto 2012. Pri Drugih virih pa je
presežek 3.157 EUR iz naslova predvideno prejetih obresti.
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10.2.4 Načrt strukture stroškov dela (PD FN13 – C dela)
TABELA 33: POVZETEK NAČRTOVANA STRUKTURA STROŠKOV DELA

Viri

Realizacija 2012

FN 2013

FN 2013/ Realizacija
2012

SKUPAJ VSI VIRI

2.535.046

2.755.879

1

MIZŠ
ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Občinski proračunski viri
Sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
proračuna EU

1.496.947
35.246
0
0

2.125.085
56.193
1.435
0

1,42
1,59
-

24.147

14.849

0,61

Cenik storitev univerze:
sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja
javne službe

947.843

519.023

0,55

Ostala sredstva iz proračuna
EU: 7. OP, Cmepius in drugi
projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg

30.863
0
0

39.294
0
0

1,27
-

Tabela 33 prikazuje načrt strukture stroškov dela. Predvideni stroški dela so v letu 2013 višji v
primerjavi z letom 2012. Dejansko so se stroški dela iz vira MIZŠ povečali za 4,7 %, saj je bil v
posebnem delu Finančnega načrta UP PEF za leto 2012 del vseh odhodkov krit s strani vira Cenik
storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe, v Finančnem
načrtu UP PEF za leto 2013 pa so vsi odhodki prikazani v stolpcu MIZŠ, kritje presežka odhodkov nad
prihodki pa je razvidno samo kot prihodek.
Tudi primerjava iz tabele za Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz naslova
izvajanja javne službe ni realna, saj so bili v realizaciji za leto 2012 tudi stroški dela in vsi ostali stroški,
za katere UP PEF ni prejela zadostna sredstva za pokrivanje s strani MIZŠ in so bili kriti iz vira Cenik
storitev univerze in prikazani v stolpcu Cenik storitev univerze: sredstva od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvajanja javne službe. Dejanski stroški dela iz vira Cenik storitev univerze so za leto 2012
znašali 424.499 EUR. Primerjava s Finančnim načrtom UP PEF za leto 2013 predstavlja zaradi tega
22,20 % povečanje stroškov dela v letu 2013 in ne 55 % kot je v tabeli.
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10.2.5 Tekoči transferi proračunskim uporabnikom
TABELA 34: TEKOČI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

PP

Ime PP

1
1a
Dejavnost visokega
573710 šolstva
Izobraževanje
715310 učiteljev
Kakovost,
konkurenčnost in
698510 odzivnost visokega
Kakovost,
konkurenčnost in
odzivnost visokega
694110 Usposabljanje
in

KONTO

posredni
PPU oz.
skupina PPU
*

Realizacija za leto 2012 - prihodki PPU za Finančni načrt za leto 2013 - prihodki PPU Primerjava
tekočo porabo stroški dela
za tekočo porabostroški dela
stroškov
v tekočih
v tekočih
dela
od tega
izdatkih
od tega
izdatkih
2013/2012
Skupaj
stroški dela
(indeks)
Skupaj
stroški dela
(indeks)
(indeks)

3

9=8/7*100

10=8/5*100

UP Pedagoška fakulteta
1.788.340

2.029.743

1,13498719

1.636.061

2.125.085

1,29890328

1,04697245 MIZKŠ

4133

24.738

0

0

460

0

0

0 MIZKŠ

4133

0

0

0

2.335

0

0

0 MIZKŠ

4133

0

0

0

13.234

11.508

0,86957836

0 MIZKŠ

4133

0

0

0

26.210

20.529

0,78325067

0 ARRS

4133

0

0

0

1.343

144

0,10722264

0 ARRS

603710 Raziskovalni projekti

4133

29.013

27.282

0,94033709

34.325

25.217

0,73465404

0,92430907 ARRS

Razvojni projekti in
568610 infrastruktura

4133

10.152

7.964

0,78447597

0

0

#DEL/0!

0 ARRS

4133

3.324

0

0

0

0

#DEL/0!

0 ARRS

4133

34.031

24.147

0,70955893

0

0

#DEL/0!

0 MIZKŠ

4133

6.005

0

0

0

0

#DEL/0!

0 MIZKŠ

Znanstveni tisk in
572210 sestanki
Izbolj.kak.in
učink.izobr in
usposablj. ESS-OP
047-13 PU - EU
7240 udeležba
Izbolj.kak.in
učink.izobr in
usposablj. ESS-OP
9252 047-13 PU -

4

6=5/4*100

4133

razvoj znanstvenih
570610 kadrov
Infrastrukturne
571910 obveznosti

2

5

7

8

Pretežni
financer PPU
11

Tabela 34 prikazuje tekoče transfere UP PEF za leto 2012 in načrtovane transfere za leto 2013 ter
primerjavo med obema letoma. Za dejavnost visokega šolstva predvideva UP PEF s strani MIZŠ za
leto 2013 za 8,52 % manj sredstev glede na leto 2012, t. j. 152.279 EUR manj.
TABELA 35: FINANCIRANJE POSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Posre
Realizacija za leto 2012 - tekoča poraba
dni sredstva proračuna ostala sredstva za sredstva za
SKUPAJ
prora
RS za izvajanje
izvajanje javne
izvajanje
od tega
Skupaj od tega Skup od Skupaj
od tega
čunsk Skupaj
stroški
stroški
aj tega
stroški
i
dela
dela
stroš
dela
upora
ki
bnik
dela
(PPU)
1
2
3
4
5
6
UNIV
ERZA
NA
PRIM
ORSK
EM,
Pedag
oška
fakulte
ta
1.895.603 2.089.136 1.561.430 445.910 3.077

7

8=2+4+6

0 3.460.110

9=3+5+7

Finančni načrt 2013 - tekoča poraba
sredstva proračuna ostala sredstva za sredstva za
SKUPAJ
INDEKSI - primerjava 2013 z 2012
RS za izvajanje
izvajanje javne
izvajanje
Skupaj
od tega
Skupaj od tega Skup od
Skupaj od tega strošk stroški stroški
stroški
stroški
stroški
aj
tega
stroški i dela dela v dela v
dela v
dela
dela
strošk
dela
v
ostali sredstvih skupnih
i dela
sredst
h
za
sredstvi
vih sredst izvajanj
h za
prora 19=13/
vih za 20=15/7*
e tržne 21=17/9*
tekočo
16=10+1 17=11+13 18=11
10
11
12
13
14
15
2+14
+15
/3*100 5*100
100
100

2.535.046 1.735.289

2.197.562 1.838.108 558.317 2.100

0 3.575.497 2.755.879

1

1

0

1

Tabela 35 prikazuje financiranje posrednih proračunskih uporabnikov. Prikazuje pa primerjavo med
letom 2012 in načrtom za leto 2013. Planirana sredstva proračuna RS za izvajanje javne službe so v
primerjavi z letom 2012 nižja za 8,46 %. Planirani stroški dela pa so za 5,18 % višji glede na leto
2012.
Planirana ostala sredstva za izvajanje javne službe pa so v letu 2013 glede na primerjavo z letom
2012 višja za 17,71 %, t. j. za 276.678 EUR več kot v letu 2013. Tudi planirani stroški dela za leto
2013 so se v primerjavi z letom 2012 povečali za 25,20 %
Prihodki s trga so za leto 2013 planirani za 31,76 % nižje kot so bili v letu 2012. Stroškov dela s trga
pa UP PEF ne izkazuje.
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11. KAZALCI IN PODATKI UP PEF
Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z
naslednjimi oznakami za posamezno področje/dejavnost:
-

Izobraževalna

dejavnost,

oznaka

»Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE

LPD

UP

PEF

2013«,

-

Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Kazalniki_RAZISKOVANJE SKUPNA LPD UP PEF
2013«,

-

Mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST LPD UP PEF 2013«,
»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE LPD UP PEF 2013«,

-

Knjižnična dejavnost, oznaka »Kazalniki_KNJIŽNICA LPD UP PEF 2013«,

-

Kadrovski načrt 2013, oznaka »Tabela KADROVSKI NAČRT LPD UP PEF 2013«, »Tabela
PLANIRANJE ZAPOSLENIH IN STROŠKOV DELA_FN_UP PEF 2013«,

-

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM
PREMOŽENJEM LPD UP PEF 2013«,

-

Finančni načrt 2013, oznaka »Finančni načrt UP PEF za leto 2013«.
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12. SEZNAM OKRAJŠAV
ARRS
CEEPUS
CJMK UP
CRP
CRJM
CRPZ
CSG
CŠ UP
EEN
EHEA
EILC
ERA
ERC
EUA
FTE
IAM
IBŠ
IDS
IJŠ
IKARUS
ISHDŠ
ISKO
IZŠ
KIN UP
KMMS UP
KONZORCIJ NIT
KOST UP
KP UP
KSSK UP
KŠTZ UP
KŠZ UP
KZRD UP
LLP
LPD
MF
MG
MJU
MKGP
MŠŠ
MOK
MIZŠ
MVZT
MZZ
NFM
OBV

JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
CENTER ZA JEZIKE IN MEDKULTURNO KOMUNIKACIJO UP
CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM
CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA
CENTER ZA RAZVOJ IN PRENOS ZNANJA
CENTER ZA SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM
CENTER ZA ŠPORT UP
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI
PROSTOR
ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE
EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR
EUROPEAN RESEARCH COUNCIL
EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ
FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE
INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
INŠTITUT ZA BIODIVERZITETNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA DEDIŠČINO SREDOZEMLJA UP ZRS
INŠTITUT ZA JEZIKOSLOVNE ŠTUDIJE UP ZRS
INŠTITUT ZA KINEZIOLOŠKE RAZISKAVE UP ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKE HUMANISTIČNE IN DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE UP
ZRS
INŠTITUT ZA SREDOZEMSKO KMETIJSTVO IN OLJKARSTVO UP ZRS
INŠTITUT ZA ZGODOVINSKE ŠTUDIJE UP ZRS
KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP
KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP
KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU
NARAVOSLOVJA IN INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM
STATUTARNA KOMISIJA UP
KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP
KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA,
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP
KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP
KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP
LIFE LONG LEARNING PROGRAMME
LETNI PROGRAM DELA
MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE
MESTNA OBČINA KOPER
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE
SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
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RCRP
SZ UP
ŠOUP
ŠS UP
UO UP
UIP
UP
UP FGO
UP FAMNIT
UP FHŠ
UP FM
UP FTŠ Turistica
UP PEF
UP IAM
UP ŠD
UP FVZ
UP ZRS
UP UK
UP FENIKS
ZSPDSLS
ZVKD
ZVIS 2006
7. OP
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REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
SVET ZAUPNIKOV UP
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP
ŠTUDENTSKI SVET UP
UPRAVNI ODBOR UP
UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE
FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE - Turistica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE
UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE
ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3)
7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE
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