UP FM – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO
2015
Obrazec LPD 2015 UP FM

Univerza na Primorskem Università del Litorale
FAKULTETA ZA MANAGEMENT

LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

Dekan / Direktor: izr. prof. dr. Matjaž Novak

LETNI PROGRAM DELA so pripravili: izr. prof. dr. Matjaž Novak, doc. dr. Elizabeta Zirnstein, doc.
dr. Igor Stubelj, doc. dr. Suzana Laporšek, Mira Sedmak, mag. Tatjana Trebec, Mihaela Kosančič,
Ksenija Bažon, Martina Kosič Barone, Petra Umer, Petra Kocjančič, Rian Bizjak, Ksenija Štrancar,
Staša Ferjančič, Tanja Gregorič in Alen Ježovnik.
Obravnava in sprejem letnega programa dela za leto 2015:
Senat / Znanstveni svet / Svet študentskih domov / Strokovni svet Univerzitetne knjižnice: 23.
4. 2015

Koper, april 2015

UP FM – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO
2015
Obrazec LPD 2015 UP FM

Vizitka članice:

Ime zavoda:
Univerza na Primorskem Università del Litorale Fakulteta za management
Facolta di management
Krajše ime zavoda:
UP FM
Ulica:
Cankarjeva 5
Kraj:
Koper
www.fm-kp.si
Spletna stran:
Elektronski naslov:
info@fm-kp.si
Telefonska številka:
+386 5 61 02 000
Številka faksa:
+386 5 61 02 015
Matična številka:
1810014002
Identifikacijska številka:
SI 7 1633065
Transakcijski podračun:
SI560110-6000005843
Ustanovitveni sklep:
/
Drugi podatki po oceni zavoda: /

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015
Obrazec LPD 2015 UP FM

KAZALO
1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA ------------------------------------------------------------------------1
2. VIZIJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
3. POSLANSTVO IN VREDNOTE ----------------------------------------------------------------------------------------2
4. PREDSTAVITEV -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
4.1 ORGANIZIRANOST --------------------------------------------------------------------------------------------------3
4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE -----------------------------------------6
4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ---------------------------------------------------------------9
4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE-------------------------------------------- 11
4.5 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST ----------------------------------------------------------------------------- 12
4.7 OPIS OKOLJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
4.6 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE --------------------------------------------------------------------------- 14
4.8 PODATKI O SREDSTVIH ----------------------------------------------------------------------------------------- 15
5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE-------------------------------------------------------------------- 16
6. USMERITVE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH ----------------------------------------------------------------------- 18
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST -------------------------------------------------------------------------------- 18
7.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA --------------------------------------------- 20
7.3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST ---------------------------------------- 21
7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST --------------------------------------------------------------------------------------- 24
7.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE-------------------------------------------- 25
7.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST --------------------------------------------------------------------------------------- 27
7.7 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV ----------------------------------------------------------------------- 28
7.8 NACIONALNO POMEBNE NALOGE --------------------------------------------------------------------------- 29
7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST ------------------------------------------------------------------------------------ 30
7.10 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST ------------------------------------------------------------------------------------ 31
7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST ---------------------------------------------------------------------------- 32
8. KADROVSKI NAČRT --------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ---------------------------------------------------------- 34
10. FINANČNI NAČRT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
11. PRILOGE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015
Obrazec LPD 2015 UP FM

KAZALO TABEL
Tabela 1: Vodstvo .................................................................................................................................... 3
Tabela 2: Organi ...................................................................................................................................... 3
Tabela 3: Posvetovalna telesa dekana / direktorja .................................................................................. 4
Tabela 4: Delovna telesa Senata / Znanstvenega sveta / Sveta študentskih domov / Strokovnega
sveta univerzitetne knjižnice .................................................................................................................... 4
Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora .......................................................................................... 4
Tabela 6: Organizacijske / infrastrukturne enote ..................................................................................... 5
Tabela 7: Pregled števila zaposlenih v obdobju od 2011-2014 ............................................................... 5
Tabela 8: Pregled števila zaposlenih v FTE v obdobju od 2011-2014 .................................................... 5
Tabela 9: Študijska področja ................................................................................................................... 6
Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov ....................................................... 6
Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov ....................................................... 6
Tabela 12: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2014/2015 (na dan 30. 10. 2014)................... 7
Tabela 13: Število diplomantov v letu 2014 ............................................................................................. 7
Tabela 14: Raziskovalne skupine ............................................................................................................ 9
Tabela 15: Raziskovalni programi ........................................................................................................... 9
Tabela 16: Nacionalni projekti ................................................................................................................. 9
Tabela 17: Mladi raziskovalci ................................................................................................................. 10
Tabela 18: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.) 10
Tabela 19: Mednarodni projekti s področja raziskovanja ...................................................................... 10
Tabela 20: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku* ................................................................. 11
Tabela 21: Študijski programi, ki se izvajajo v tujini .............................................................................. 11
Tabela 22: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih
študentov ............................................................................................................................................... 11
Tabela 23: Število zaposlenih na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih .. 11
Tabela 24: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2014) ........................................................ 11
Tabela 25: Pregled prostorov v uporabi................................................................................................. 14
Tabela 26: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih ....................................... 14
Tabela 27: Pregled poslovanja (prihodki, odhodki, sredstva, viri) ......................................................... 15
Tabela 28: Pregled načrtovanih aktivnosti ............................................................................................. 20
Tabela 29: Uporabniki knjižnice ............................................................................................................. 27
Tabela 30: Lektorati ............................................................................. Napaka! Zaznamek ni definiran.
Tabela 31: Pisarno za študentske domove.......................................... Napaka! Zaznamek ni definiran.
Tabela 32: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki............................................................... 31

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015
Obrazec LPD 2015 UP FM

SEZNAM OKRAJŠAV
ARRS
CEEPUS
CJMK UP
CRP
CRJM
CRPZ
CSG
CŠ UP
EEN
EHEA
EILC
ERA
ERC
EUA
FTE
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
MOK
MIZŠ
MZZ
NFM
OBV
RCRP
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CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
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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
MESTNA OBCINA KOPER
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
NORVEŠKI FINANCNI MEHANIZEM
ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA
REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT
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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 HUMANISTICNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA MANAGEMENT
FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica
PEDAGOŠKA FAKULTETA
INŠTITUT ANDREJ MARUŠIČ
ŠTUDENTSKI DOMOVI UP
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE
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)
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1. POVZETEK LETNEGA PROGRAMA DELA
V letu 2015 bodo osrednje aktivnosti fakultete usmerjene v izgradnjo t.i. drugega stebra financiranja
fakultete, s čemer smo začeli že v letu 2014. Prvi steber predstavljajo t.i. proračunski viri in viri iz
naslova EU projektov. To je utemeljena usmeritev tako v programu dela dekana za tekoče mandatno
obdobje in še bolj z aktualnim okoliščinami, saj se bo obseg razpoložljivih proračunskih sredstev tudi
v tem letu zmanjšal glede na leto 2014.
Na področju izobraževanja financiranega iz vira MIZŠ načrtujemo:
• Izvajanje dodiplomskega programa B1 management (VS in UNI) – VS program na lokacijah
Koper, Škofja Loka in Celje, UNI program samo na lokaciji Koper.
• Izvajanje podiplomskih programov B2:
• Management (Koper, Škofja Loka, Celje),
• Ekonomija in finance (Koper),
• Pravo za management (Koper),
• Politologija (Koper).
Izvajanje podiplomskega programa B3 Management (Koper) ostaja pod okriljem zaračunavanja
šolnin, vendar zaradi odsotnosti sofinanciranja tega študija pričakujemo zgolj vpis po merilih za
prehode.
Na področju izobraževanja financiranega izven virov MIZŠ načrtujemo:
• Predvidena je izvedba programov B1 Management in B2 Management v angleškem jeziku,
vendar se v danih okoliščinah soočamo s premalo prepoznavnosti naših programov tujini,
zaradi tega ocenjujemo minimalno možnost uspešne realizacije tega izobraževanja in
posledično ne predvidevamo finančnih učinkov.
• Predvidena je izvedba programa B2 Management v Prištini – finančni učinek je načrtovan.
• Predvidena je izvedba poletne 2-tedenske šole za študente iz Moscow School of Economics –
skupina 20 študentov (poletna šola 1) – finančni učinek je načrtovan.
• Predvidena je izvedba 2-tedenske poletne šole za skupino 50 študentov iz Kitajske (poletna
šola 2) – finančni učinek je načrtovan.
• Predvidena je izvedba »non-degree« programa za skupino 20 študentov iz Dubaja in Afrike –
finančni učinek je načrtovan.
• Dodatno k temu si bomo prizadevali še za izvedbo »non-degree« programa za skupino 20
študentov iz Kitajske – finančni učinek ni načrtovan.
Na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti načrtujemo približno enak finančni obseg (po t.i.
obračunskem toku). Ob tem načrtujemo reorganizacijo službe za znanstveno-raziskovalno delo znotraj
strokovnih služb fakultete z namenom, da ta služba prenese glavnino svojih aktivnosti v aktivno
podporo identifikaciji in pridobivanju novih raziskovalnih projektov. Obseg znanstveno-raziskovalnega
dela na fakulteti je namreč v danem trenutku izključno odvisno od iniciative posameznega profesorja
oz. raziskovalca. Če želimo stabilizirati finančni obseg znanstveno-raziskovalne dejavnosti moramo
najprej ustrezno preoblikovati poslanstvo znanstveno-raziskovalne službe in jo kadrovsko usposobit za
ta namen.
Model akademskega vodenja ohranjamo v nespremenjeni obliki: tedenski kolegij dekana (in
koordinacija strokovnih služb), usklajevanje ukrepov v okviru dveh letnih posvetov in izvajanje nalog
preko kateder.
Finančno poslovanje fakultete usmerjamo v dodatno zniževanje likvidnostnega primanjkljaja glede
na realizacijo leta 2014, načrtujemo pa izgubo po obračunskem toku v obsegu cca 35.000 EUR.
Pretežni del tega primanjkljaja se navezuje na izvedbo programa Politologija, za financiranje česar
pričakujemo dodatna sredstva s strani rektorata.

izr. prof. dr., Matjaž Novak_______________________,
dekan UP FM
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2. VIZIJA
UP FM bo članica skupine najbolj kakovostnih evropskih poslovnih šol, s prepoznavnim vplivom na
uspešnost gospodarstva in širšega družbenoekonomskega okolja v prostoru Srednje in Jugovzhodne
Evrope ter Sredozemlja.

3. POSLANSTVO IN VREDNOTE
Poslanstvo
UP FM je visokošolski zavod, v okviru katerega raziskujemo, izobražujemo in svetujemo na področju
družboslovja s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne,
pravne, organizacijske in vedenjske vede.
Na osnovi lastnih in tujih raziskovalnih dosežkov UP FM razvija dodiplomske in podiplomske študijske
programe ter programe za izpopolnjevanje s področja managementa. Pri izvajanju teh programov
upošteva koncept vseživljenjskega učenja.
V sodelovanju z gospodarstvom in drugimi organizacijami v javnem in zasebnem sektorju izobražuje
strokovnjake in vrhunske znanstvenike, ki so sposobni z učinkovitim in uspešnim managementom
organizacij zagotavljati trajnostni razvoj družbe.
Vrednote
Naše vrednote so: svoboda, družbena odgovornost, raznolikost, odprtost, odličnost.

2. VIZIJA
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4. PREDSTAVITEV
4.1 ORGANIZIRANOST
Na dan 31. 12. 2014 je bilo na UP FM zaposlenih skupno 93 (82,79 FTE) visokošolskih učiteljev in
sodelavcev (skupina D), raziskovalcev (skupina H), strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev
(skupina J) ter dekan UP FM (skupina B). Od tega je bilo 51 visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(43,35 FTE), 11 raziskovalcev (10,28 FTE), 30 strokovno-tehničnih in administrativnih sodelavcev
(28,46 FTE) ter (1) dekan (0,7 FTE).
Nastopanje v pravnem prometu
UP FM izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni raziskovalno-razvojni program v
okviru UP, torej v imenu in za račun UP. Skladno s 24. členom Statuta UP opravlja UP FM tudi
izobraževalno, raziskovalno, strokovno, razvojno in svetovalno dejavnost ter druge s tem povezane in
registrirane dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun.
Organigram: V prilogi.
Tabela 1: Vodstvo
Vodstvo
Dekan / Direktor
Prodekani / Pomočniki
direktorja

izr. prof. dr. Matjaž Novak
doc. dr. Elizabeta Zirnstein, prodekanja za izobraževanje – študijski programi 1. stopnje
doc. dr. Igor Stubelj, prodekan za izobraževanje – študijski programi 2. stopnje
doc. dr. Suzana Laporšek, prodekanja za znanstvenoraziskovalno delo (od 1. 4. 2015)

Tajnik / Svetovalec direktorja

Dela in naloge tajnika so prerazporejene.

Tabela 2: Organi
Organi
Dekan / Direktor

izr. prof. dr. Matjaž Novak

Senat / Znanstveni svet / Svet
študentskih domov / Strokovni
svet Univerzitetne knjižnice

Visokošolski učitelji in znanstveni delavci: prof. dr. Štefan Bojnec (KE), izr. prof. dr.
Viktorija Florjančič (KPI), izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel (KP), izr. prof. dr. Dragan
Kesić (KM), doc. dr. Borut Kodrič (KRMD), izr. prof. dr. Maja Meško (KM), izr. prof. dr.
Franko Milost (KRR), izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal (KP), izr. prof. dr. Matjaž Novak (dekan),
doc. dr. Igor Rižnar (KTPJ), doc. dr. Igor Stubelj (KF), doc. dr. Klemen Širok (KPSKEKM);
predstavniki študentov: Matej Kekič, Alajž Ortar in Erik Poniš.

Akademski zbor / Zbor
raziskovalcev / Študentski svet
stanovalcev / Svet
uporabnikov Univerzitetne
knjižnice

Predsednik: prof. dr. Zvone Vodovnik.

Upravni odbor

Predsednik: asist. mag. Matic Novak.

Namestnik predsednika: prof. dr. Štefan Bojnec.
Člani: AZ UP FM sestavljajo vsi visokošolski učitelji in sodelavci ter predstavniki študentov.
Študentski svet UP FM v študijskem letu 2014/2015 še ni imenoval svojih predstavnikov.

Namestnik predsednika: dr. Gregor Veselko.
Drugi predstavniki zaposlenih UP FM: pred. Matevž Malej in Rian Bizjak. Predstavnik
študentov UP FM: Samir Cerić
Študentski svet

Predsednik: Matej Kekič.
Podpredsednik: Erik Poniš.
Tajnica: Estera Kociper
1. letnik: Ana Busija, Estera Kociper, Senija Hodžić,
2. letnik: Vanessa Gustinčič, Jan Šahbaz Pergar, Blaško Cvijanović,
3. letnik: Matej Kekič, Erik Poniš.
Podiplomski študij: Anis Dulić, Samir Cerić in Jan Žula.

4. PREDSTAVITEV

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

4

Obrazec LPD 2015 članica
Tabela 3: Posvetovalna telesa dekana / direktorja

V skladu s 35. členom Pravil UP FM so posvetovalna telesa dekana UP FM: kolegij dekana, kolegij
predstojnikov kateder in drugi kolegiji, ki jih po potrebi sklicujejo dekan UP FM, prodekani UP FM ali
svetovalci dekana UP FM. Dekan UP FM lahko sklicuje seje kolegija v širši sestavi, to so kolegiji
predstojnikov kateder in drugi kolegiji po potrebi.
Člani kolegija dekana

Funkcija

doc. dr. Elizabeta Zirnstein

prodekanja za izobraževanje
študijski programi 1. stopnje

–

doc. dr. Igor Stubelj

prodekan za
izobraževanje
študijski programi 2. Stopnje

–

doc. dr. Suzana Laporšek

prodekanja
znanstvenoraziskovalno delo

/

Tajnik UP FM

za

Tabela 4: Delovna telesa Senata / Znanstvenega sveta / Sveta študentskih domov / Strokovnega sveta univerzitetne
knjižnice
Komisije Senata UP FM

Predsednik

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Elizabeta Zirnstein

Komisija za študentske zadeve – 1. stopnja

doc. dr. Elizabeta Zirnstein

Komisija za študentske zadeve – 2. stopnja

doc. dr. Igor Stubelj

Komisija za študentske zadeve – 3. stopnja

izr. prof. dr. Matjaž Novak

Komisija za priznavanje izobraževanja

doc. dr. Igor Stubelj

Komisija za priznavanje znanja in spretnosti

doc. dr. Elizabeta Zirnstein

Komisija za znanstvenoraziskovalno delo študentov

Izr. prof. dr. Doris Gomezelj
Omerzel

Komisij za strokovno raziskovalno delo študentov

doc. dr. Igor Stubelj

Komisija za izvolitve v nazive

prof. dr. Borut Likar

Komisija za kakovost in evalvacije

doc. dr. Klemen Širok

Notranja revizijska komisija*

Nima predsednika

Tabela 5: Delovna telesa Upravnega odbora

Upravni odbor UP FM ima pet članov, in sicer enega člana, predstavnika gospodarstva, tri člane,
zaposlene na UP FM, od tega dva visokošolska učitelja, znanstvena delavca oziroma sodelavca, ki
opravljata in/ali raziskovalno delo na UP FM in enega predstavnika zaposlenih v strokovnih službah
UP FM ter enega predstavnika študentov, ki ga imenuje ŠS UP FM. Upravni odbor UP FM nima
imenovanih posebnih delovnih teles.
Komisije Upravnega odbora

Predsednik

/
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Tabela 6: Organizacijske / infrastrukturne enote

Senat UP Fakultete za management je na 36., redni seji 10. 7. 2014 sprejel nova Pravila Univerze na
Primorskem, Fakultete za management, na podlagi katerih UP FM tvorijo: dekanat, organizacijske
enote UP FM in tajništvo UP FM. UP FM ima naslednje organizacijske enote:
•
katedre,
•
inštitute,
•
centre,
•
založbo in
•
knjižnico.
Organizacijska / infrastrukturna enota

Predstojnik / Vodja

Katedra za ekonomijo

prof. dr. Štefan Bojnec

Katedra za finance

doc. dr. Suzana Laporšek

Katedra za management

prof. dr. Mirko Markič

Katedra za marketing

viš. pred. mag. Armand Faganel

Katedra za podjetništvo

prof. dr. Mitja Ruzzier

Katedra za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v
managementu

doc. dr. Ana Arzenšek

Katedra za poslovno informatiko

izr. prof. dr. Viktorija Florjančič

Katedra za pravo

izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal

Katedra za računovodstvo in revizijo

izr. prof. dr. Franko Milost

Katedra za raziskovalno metodologijo v družboslovju

doc. dr. Borut Kodrič

Katedra za tuje poslovne jezike

viš. pred. mag. Dubravka Celinšek

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu

prof. dr. Štefan Bojnec

Knjižnica UP FM in UP PEF

Tanja Gregorič

Založba UP FM

Alen Ježovnik

Zaposleni
Tabela 7: Pregled števila zaposlenih v obdobju od 2011-2014
Delovno mesto oz. plačna podskupina

2011

2012

2013

2014

Vodstvena delovna mesta - B

1

1

1

1

Visokošolski učitelji in sodelavci – D

60

52

51

51

Raziskovalci – H

13

14

15

11

Administrativno in tehnično osebje - J

35

34

30

30

SKUPAJ

109

101

97

93

2011

2012

2013

2014

1

1,30

1

0,7

Visokošolski učitelji in sodelavci - D

50,10

43,66

45,14

43,35

Raziskovalci - H

13,60

13,10

13,60

10,28

Administrativno in tehnično osebje - J

34,975

32,35

28,65

28,46

SKUPAJ

99,675

90,41

88,39

82,79

Tabela 8: Pregled števila zaposlenih v FTE v obdobju od 2011-2014
Delovno mesto oz. plačna podskupina
Vodstvena delovna mesta - B
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST IN VSEŽIVLJENSKO UČENJE
Študijski programi za pridobitev izobrazbe
Tabela 9: Študijska področja
Članica

Študijsko področje po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS-P

UP FM

(31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede, (38) pravne vede

Tabela 10: Število akreditiranih dodiplomskih študijskih programov

UP FM

1

1

2

1

3

2014/2015

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

2014/2015

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

2014/2015

VS, 1.stopnja

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

UN, 1.stopnja

2

Tabela 11: Število akreditiranih podiplomskih študijskih programov

UP FM

5*

3*

1

1

6

2014/2015

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

2014/2015

SKUPAJ

V IZVAJANJU

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

DR, 3. stopnja
2014/2015

V IZVAJANJU

ČLANICA

AKREDITIRANI
(31. 12. 2014)

MAG, 2. stopnja

4*

Opomba: * Interdisciplinarni študijski programi, pri katerih sodeluje več članic UP, so v tabeli v vrstici »skupaj« šteti enkrat.
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Študenti in diplomanti
Tabela 12: Število vpisanih študentov v študijskem letu 2014/2015 (na dan 11. 11. 2014)
Redni

Izredni

Vsi
vpisani

Vsi brez
absolventov

SKUPAJ VPISANI

1224

Dodiplomski programi

726

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

Skupaj

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

Vsi vpisani

Vsi brez
absolventov

897

21

16

1245

913

583

0

0

728

583

0

0

0

0

0

0

univerzitetni št. programi (pred 11. 6. 2004)

0

0

0

0

0

0

visokošolski strokovni študijski programi 1.
stopnje

572

470

2

0

568

470

univerzitetni študijski programi 1. stopnje

154

113

0

0

154

113

Podiplomski programi

498

314

19

16

517

330

Magistrski programi

498

314

2

2

500

316

0

0

0

0

0

0

498

314

2

2

500

316

0

0

17

14

17

14

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

0

0

7

14

7

14

doktorski študijski programi 3. stopnje

0

0

10

0

10

0

Tabela 13: Število diplomantov v letu 2014

Skupaj

Dodiplomski
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi 2.
stopnje

Specialistični
študijski
programi

Magistrski
študijski
programi,
sprejeti pred
11.6.2004

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

215

132

36

0

42

5

Dislocirane enote članice
UP Fakulteta za management ima akreditirane 2 dislocirani enoti na katerih potekajo študijski
programi: Študijsko središče Celje in študijsko središče Škofja Loka.

Programi vseživljenjskega učenja

Poleg študijskih programov izvaja UP FM tudi:
‐
študijske programe za izpopolnjevanje in dele študijskih programov,
‐
programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju,
‐
poletne šole,
‐
tečaje, seminarje, konference in druge oblike izobraževanja,ki so podrobneje predstavljene v
poglavju 7.10.1 Vseživljenjsko učenje.
Fakulteta za management želi v letu 2015 povečati prepoznavnost ponudbe programov za
izobraževanje. Za ta namen bo organizirala dogodke, prek katerih bo promovirala študijske programe,
ki jih izvaja (okrogle mize, delavnice, seminarji ipd.) in pristopila k sistematičnemu promoviranju
svojega delovanja na multimedisjkih portalih in v časopisih. Zlasti nameravamo okrepiti dejavnost na
področju oglaševanja na spletnih portalih. Z namenom povečati obisk na informativnih dnevih in
posledično vpis na fakulteto, je v času pred informativnimi dnevi predvideno oglaševanje študijskih
programov tudi v lokalnem časopisju in na lokalnih radiih, in sicer na območjih, kjer ima fakulteta
sedež in študijski središči (Obala, Gorenjska, Štajerska).
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Tretji medij, prek katerega bo fakulteta promovirala študijske programe in druge oblike izobraževanja,
so promocijske brošure. Načrtujemo izdelavo brošur za vsako stopnjo študija (B1, B2 in B3) ter vsaj
eno brošuro v angleščini. Tako kot v preteklih letih bo fakulteta še naprej krepila sodelovanje s
srednjimi šolami, gre predvsem za predstavitev naše študijske ponudbe po čim več srednjih šolah.
V tem letu je predvidena tudi prenova spletne strani fakultete.
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja
Tabela 14: Raziskovalne skupine

Šifra
ARRS

Ime raziskovalne skupine

Raziskovalna področja

Število
registriranih
raziskovalcev
(na dan 31.
12. 2014)

ARRS KLASIFIKACIJA
5.04.00 - Družboslovne vede /
Upravne in organizacijske vede
5.02.00 - Družboslovne vede /
Ekonomija
5.05.00 - Družboslovne vede /
Pravo
7097-001

Inštitut za raziskovanje in svetovanje v managementu

CERIF KLASIFIKACIJA

65

S270 - Pedagogika in didaktika
S180 - Ekonomija,
ekonometrija, ekonomska
teorija, ekonomski sistemi,
ekonomska politika
S170 - Politične in upravne
vede
S110 – Pravo
S260 - Psihologija
SKUPAJ

65

Raziskovalni programi in projekti
Tabela 15: Raziskovalni programi
Šifra ARRS

Naslov
Matični raziskovalni programi

P5-0049

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja
Raziskovalni programi v soizvajanju

P2-0266

Management izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj

Tabela 16: Nacionalni projekti
Skupaj leto
2014

Matični

Partnerski

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

2

1

1

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

1

1

0

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

0

0

0

SKUPAJ

3

2

1

Vrsta raziskovalnega projekta

V letu 2015 bomo glede na dobljene projekte na razpisih ARRS izvajali: _2_ št. raziskovalnih
programov, _1_ št. _temeljnih projektov, _0_ št. aplikativnih projektov, _1_ št. podoktorskih
projektov, usposabljali _8_ št. mladih raziskovalcev.
V letu 2015 načrtujemo naslednje prijave na razpise ARRS:
- nacionalni razpisi*: Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015 – II.
faza, Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015, Javni
razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2016,
razpisi mednarodnega sodelovanja**: Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo / BiH / Črno goro / Hrvaško / Srbijo
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/ Kitajsko / ZDA, Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske
znanosti v tujini v letu 2015.
Opomba:
* za nacionalne razpise glej http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/15/pregled-domaci.asp
** za mednarodne razpise glej http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/15/pregled-medn.asp
Tabela 17: Mladi raziskovalci
Število mladih raziskovalcev v letu
2014

9

Število mladih raziskovalcev, ki je
usposabljanje zaključilo v letu 2014

3

V letu 2014 smo izvajali naslednje nacionalne projekte izven financiranja ARRS: _1_
V letu 2015 načrtujemo naslednje prijave na nacionalne razpise izven financiranja ARRS: 3
V letu 2015 načrtujemo, da bomo z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja sklenili 3 novih
pogodb
Poleg navedenih nacionalnih projektov se izvajajo različni projekti v sodelovanju z gospodarstvom,
lokalnimi skupnostmi in drugimi uporabniki znanja.
Tabela 18: Projekti v sodelovanju z drugimi uporabniki znanja (gospodarstvo, lokalne skupnosti itd.)
Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.)

Skupaj leto
2014

Matični

Partnerski

1

1

0

6

6

0

Drugi zavodi, ministrstva ustanove, društva

1

1

0

Drugi uporabniki znanja

0

0

0

Skupaj

8

8

0

Lokalne skupnosti
Skupaj
Gospodarstvo
Skupaj

V letu 2014 smo izvajali 4 število mednarodnih znanstveno-raziskovalnih projektov (podatki LP 2014)
Tabela 19: Mednarodni projekti s področja raziskovanja
Vrsta mednarodnega projekta*

Skupaj leto 2014

Matični

Partnerski

7OP

1

0

1

Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013

3

1

2

SKUPAJ

4

1

3

V letu 2015 načrtujemo prijave v naslednje mednarodne programe: Horizon 2020, programi v okviru
generalnih direktoratov EU, programi teritorialnega sodelovanja (Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, Interreg CENTRAL EUROPE Programme, drugi
mednarodni programi oziroma razpisi.*
Opomba: *Naštejte programe npr. Horizon 2020, strukturni skladi EU, programi teritorialnega sodelovanja (Program
čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013, Operativni program IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013, Program
čezmejnega sodelovanja IPA Adriatic, Interreg The Alpine Space programme, Interreg CENTRAL EUROPE Programme idr.,
ERA.net, programi v okviru generalnih direktoratov EU, drugi mednarodni programi oziroma razpisi.)
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Izvajanje študija v tujem jeziku in v tujini v študijskem letu 2014/2015
V študijskem letu 2014/2015 na UP Fakulteti za management ne izvajamo študijskih programov v
celoti v tujem jeziku in v tujini.
Tabela 20: Študijski programi, ki se izvajajo v tujem jeziku*
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)

Število

Ime študijskega programa

/

‐

Univerzitetni program

/

‐

Visokošolski program

/

2. stopnja

/

3. stopnja

/

SKUPAJ

/

Tabela 21: Študijski programi, ki se izvajajo v tujini
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)

Število

Ime študijskega programa

/

‐

Univerzitetni program

/

‐

Visokošolski program

/

2. stopnja

/

3. stopnja

/

SKUPAJ

/

Mobilnost študentov in zaposlenih v študijskem letu 2013/2014
Tabela 22: Število študentov na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh vpisanih študentov
Vrsta izmenjave

Število

Delež (%)

Študenti na izmenjavi v tujini

15

1,32 %

Študenti iz tujine na izmenjavi

59

Tabela 23: Število zaposlenih na izmenjavi in delež mobilnosti v skupnem številu vseh zaposlenih
Vrsta izmenjave

Število

Delež (%)

Zaposleni* na izmenjavi v tujini

23

24,73 %

Tuji zaposleni na izmenjavi

22

Opomba: * Vključene kategorije zaposlenih so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, raziskovalci in strokovni sodelavci

Vpisani tuji študenti v študijskem letu 2014/2015
Tabela 24: Število vpisanih tujih študentov (na dan 30. 10. 2014)
Vrsta študijskega programa
1. stopnja (skupaj)
‐

Univerzitetni program

‐

Visokošolski program

2. stopnja

Število vpisanih tujih študentov
22

5

3. stopnja

1

SKUPAJ

28
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4.5 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
UP FM se zaveda pomembnosti spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih programov,
znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela in organizacije. Komisija za kakovost in evalvacije UP
FM s svojimi dejavnostmi skrbi za razvoj sistema spremljanja, ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti
visokošolskega zavoda ter izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
Notranji sistem zagotavljanja kakovosti sestoji iz več delov: načrtovanje in priprava izobraževalnega
dela, posodabljanje in dopolnjevanje študijskih programov, pridobivanje mnenj deležnikov, evalviranje
in poročanje, sprejemanje ukrepov za odpravo napak in pomanjkljivosti, razvoj in skrb za izvajanje
sistema spremljanja in izvajanja kakovosti.
UP FM deluje skladno z internimi pravnimi akti UP in UP FM in izvaja vse predvidene aktivnosti, ki
neposredno in posredno prispevajo k večji kakovosti načrtovanja študijske dejavnosti in izvedbe
študijskega procesa, odličnosti ter uspešnosti znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, razvoju
človeških virov in boljšemu poslovanju.
Iz sistema zagotavljanja kakovosti posebej izpostavljamo sledeče mehanizme:
1. Sprejem Poslovnika kakovosti delovanja UP Fakultete za management
2. načrtovanje izvajanja predmetov po posameznih izvajalcih in katedrah,
3. spremljanje izvajanja študijske dejavnosti (enotna najava in Katalog študijskih programov), redna
(samo)evalvacija in izpopolnjevanje ter posodabljanje študijskih programov,
4. pridobivanje mnenj študentov o študiju; rezultati anketiranja so namenjeni izboljšanju študija
(posodabljanju in dopolnjevanju študijskih programov), pomembni so tudi v postopkih izvolitve v
naziv in pogovorih vodstva z zaposlenimi,
5. pridobivanje mnenj o zadovoljstvu zaposlenih,
6. izvajanje analize zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov,
7. spremljanje pridobivanja kompetenc diplomantov magistrskih programov 2. stopnje,
8. analiza razvijanja in pridobivanja ter preverjanja kompetenc posameznih predmetov in študijskih
programov,
9. vključevanje zunanjih deležnikov v prenovo študijskih programov (intervjuji in razgovori z
delodajalci),
10. skupinski razgovori (fokusne skupine) s študenti o zadovoljstvu s študijem in pridobljenih
kompetencah,
11. skrb za študente od vpisa do dokončanja študija:
‐ razvit sistem tutorstva in svetovanja študentom,
‐ karierno svetovanje, ki je namenjeno kakovostnejši odločitvi za študij, povečevanju uspešnosti
poteka študijske poti, zaključevanja študija in učinkovitejšega zaposlovanja diplomantov,
‐ skrb za obštudijske dejavnosti, ki predstavljajo programe športa, kulture, socialne dejavnosti in
dodatnega izobraževanja; ki omogočajo pridobivanje dodatnih kompetenc
‐ vključevanje v procese odločanja ipd.,
12. skrb za zaposlene (spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje za uspešno delo, odlične
znanstvene in študijske dosežke);
13. stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih,
14. pridobivanje mnenj o zadovoljstvu zaposlenih,
15. zagotavljanje notranjega nadzora porabe javnih financ, ki obsega na enotnem sistemu zasnovano
poslovodenje in kontrole ter notranje revidiranje z namenom obvladovanja poslovanja in
zagotavljanja doseganje ciljev v skladu z načeli zakonitosti, smotrnosti in preglednosti.
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4.7 OPIS OKOLJA
Družbeno okolje na regionalni ravni
UP FM je v 19 letih delovanja postala prepoznavna v širšem regionalnem okolju, kjer je navzoča s
svojimi študijskimi središči, posledično pa tudi v nacionalnem okolju kot ena od vodilnih poslovnih šol v
Sloveniji. Fakulteta uspešno izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih
ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne,
organizacijske in vedenjske vede. Tako je postala ena od regionalno pomembnejših ustanov, ki družbi
znanja zagotavlja znanja iz navedenih področij ter tako daje pečat okolju, v katerem se nahaja.
UP FM si vseskozi prizadeva za uspešno sodelovanje in komunikacijo z vsemi relevantnimi javnostmi
fakultete, še posebej v regionalnem prostoru. V tej smeri nenehno gradi in krepi odnose s poslovno,
strokovno in širšo javnostjo v regiji, v kateri deluje, to so obalno-kraška, celjska in škofjeloška regija ter
širše območje navedenih regij.
Družbeno okolje na državni ravni
UP FM uspešno sodeluje z gospodarstvom na regionalni ravni in tudi na ravni Slovenije, saj diplomanti
UP FM zasedajo vidna mesta v srednjem in vrhnjem managementu številnih gospodarskih družb kot
tudi v negospodarstvu.
Sodelovanje z gospodarstvom v regijah in po Sloveniji UP FM uresničuje tudi preko organiziranja
strokovnih dogodkov, vključevanja gospodarstvenikov v pedagoški proces, obiskov podjetij,
podjetniških forumov, posvetov, strokovnih delavnic in seminarjev. S temi dogodki, ki so odprti tudi za
širšo javnost, UP FM prispeva in spodbuja družbeni razvoj in omogoča povezovanje širše družbene
sfere s fakulteto. UP FM sodeluje s številnimi strokovnjaki, ki se vključujejo v izobraževalni proces in v
raziskovalne projekte na vseh treh lokacijah študija in širše, ter tako spodbuja povezovanje teorije s
prakso. V letu 2014 smo podpisali pismo o nameri za sodelovanje z Združenjem delodajalcev
Slovenije.
Družbeno okolje na mednarodni ravni
UP Fakulteta za management se zaveda vedno večjega pomena sodelovanja institucij na mednarodni
ravni na področju izobraževanja, raziskovanja in v poslovnem okolju. Profesorji in raziskovalci UP FM
so vključeni v različne raziskovalne in aplikativne projekte ter sodelujejo kot gostujoči profesorji in
raziskovalci na tujih univerzah.
Velike napore vlagamo v pridobivanje študentov v programe mobilnosti in študijske programe iz držav
Evropske unije, Rusije, Kitajske, Južne Amerike in Afrike. V preteklem letu smo podpisali pogodbo o
sodelovanju z Moscow School of Economics, ki je članica prestižne univerze Lomonosova. Podpisali
smo sporazum o izvajanju dvojne diplome z University of Applied Science Mikkeli, Finska. V fazi
podpisovanja je pogodba o izvajanju magistrskega študijskega programa Management v Prištini.
Opravili smo preliminarni obisk in preučitev možnosti sodelovanja in pridobivanja študentov iz Kitajske.
Skupaj s tujimi univerzami se prijavljamo na raziskovalne projekte. Izvajamo že tradicionalno
mednarodno konferenco MIC ter izdajamo dve znanstveni reviji v angleškem jeziku.
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4.6 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE
Tabela 25: Pregled prostorov v uporabi
Vrsta prostora

Ocena površin v m2

Število enot

Predavalnica

15

Laboratorij

1.111,54

0

0

16

232,21

Knjižnica, čitalnica

1

126,20

Računalniška učilnica in drugi specialni
prostor

3

149,06

19

295,55

Kabinet

Pisarna
Sejna soba, klubski prostor
Drugi notranji prostori (avla, hodnik,
skladiščni prostor, tehnični prostor,
sistemski prostor, prostor za čistila)

2

50,4

29

529,17

Parkirni prostori

0

0

Druga zemljišča v uporabi (m2)

0

0

V tabeli 25: V preglednico prostorov v uporabi so zajeti vsi prostori, ki jih ima UP FM v uporabi in v najemu za izvedbo
izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Vključene so tudi štiri predavalnice, ki jih ima UP FM najete po pogodbi o sodelovanju
pri organizaciji študijskega središča UP FM Škofja Loka.

Tabela 26: Pregled uporabne površine na stavbah, delih stavb in zemljiščih
Uporabna
površina

Bruto uporabna površina (v m2)

Število
V lasti (v m2)

V najemu (v m2)

Stavbna pravica (v m2)

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

85

Zemljišča

7 (v m2)

SKUPAJ

85

1.102,94

1.391,19

1.102,94

1.391,19

UP FM je leta 2014 pričela ponovno s postopki za pridobitev novih prostorov za UP FM, študente in
zaposlene, ki bodo na eni lokaciji v Kopru, kar bo prispevalo predvsem h kakovosti izvedbe
pedagoškega in raziskovalnega procesa ter bo izboljšalo pogoje za delo.
Podrobnosti so zapisane v poglavju Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
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4.8 PODATKI O SREDSTVIH
UP FM razpolaga letno s prihodkom v višini 3.216.223 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 % na javno službo in 1
% na tržno dejavnost.
Tabela 27: Pregled poslovanja (prihodki, odhodki, sredstva, viri)
Realizacija 2014
A.
SKUPAJ PRIHODKI
3.216.223
1
Prihodki za izvajanje javne službe
3.193.376
a.
Prihodki iz sredstev javnih financ
2.679.645
Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti
b.
513.731
javne službe
Prihodki od prodaje blaga in storitev na
2
22.847
trgu
B.
SKUPAJ ODHODKI
3.334.711
1
Odhodki za izvajanje javne službe
3.312.378
Plače, prispevki in drugi izdatki
a.
2.598.309
zaposlenim
Izdatki za blago in storitve za izvajanje
b.
681.959
javne službe
c.
Investicijski odhodki
22.486
Drugi odhodki za izvajanje dejavnosti
d.
9.624
javne službe
Odhodki od prodaje blaga in storitev na
2
22.333
trgu
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ
C.
-118.488
PRIHODKOV NAD ODHODKI

Delež %
100
99
83
16
1
100
99
78
20
1
0
1
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5. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE
V okviru zakonske ureditve na državni ravni navajamo temeljne predpise in področno zakonodajo, ki
ureja visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, in sicer:
‐
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 –
UZ148 in 47/13 – UZ90,97,99),
‐
Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007-2010 (Uradni list
RS, št. 94/07),
‐
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11)
‐
Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14),
‐
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)
‐
Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11,
64/12 in 12/13),
‐
Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06,
67/08 in 85/11),
‐
Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 124/08 – uradno prečiščeno besedilo, 21/11,
96/11, 57/12 in 29/14).
Pri svojem delovanju pa UP FM uporablja tudi vso ostalo zakonodajo, ki ureja delovanje javnih
zavodov ter drugih pravnih oseb.
Predpisi, ki zadevajo poslovanje Univerze na Primorskem so objavljeni na spletni strani:
http://www.upr.si/index.php?page=ac_content&item=90.
Predpisi, ki zadevajo poslovanje UP FM so objavljeni na spletni strani: http://www.fmkp.si/si/interni_akti.html
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6. USMERITVE
V nadaljevanju so navedene ključne skupne usmeritve za načrtovanje ciljev po dejavnosti za leto
2015:
1. Vpisani študenti in razpisana vpisna mesta
-

Povečanje zasedenosti vpisnih mest na vseh stopnjah študija oziroma ohranjanje zasedenosti
na programih, ki imajo visok vpis.
Vpis prvih študentov v nov magistrski študijski program Politologija in v prenovljen magistrski
študijski program Pravo za management.
Vpis ene/prve generacije študentov v okviru sporazuma o izvajanju VTI magistrskega
študijskega programa v angleškem jeziku v Prištini, Kosovo.

2. Uspešnost študija in izboljšanje študijskega procesa
-

Povečanje vpisa v višji letnik na študijskih programov in s tem zmanjšanje osipa.
Spodbujanje dokončanja študija v času trajanja študijskega programa.
Doseganje reprezentativnega vzorca anketiranja študentov in zaposlenih.

3. Interdisciplinarno sodelovanje in povezovanje članic
-

Povečanje skupnih študijskih programov s članicami (Politologija)
Diplomiranje prvih diplomantov skupnega programa Management trajnostnega razvoja.
Povečanje notranje študijske izbirnosti.

4. Mednarodna izmenjava in vpisani tuji študenti
-

Povečanje mednarodne izmenjave v vseh kategorijah.
Povečanje števila vpisanih tujih študentov.
Vpis 2 študentov v program za pridobitev dvojne diplome.
Izvedba poletne šole in kratkih programov (posameznih predmetov) za zaključene skupine
študentov iz Rusije, Kitajske in Afrike.

5. Pridobivanje dodatnih znanj in spretnosti
-

Večja vključenost študentov, zaposlenih in drugih ciljnih skupin iz okolja v programe
vseživljenjskega učenja in karierne orientacije.

6. Znanstvena odličnosti in uspešnost
-

Povečanje znanstvenih objav s podpisom UP v WoS.

7. Stabilno financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti
-

Zmanjšanje nižanja sredstev ARRS s povečanjem pridobljenih projektov.
Pridobitev novih mednarodnih projektov.
Povečanje projektnega sodelovanja z gospodarstvom.

8. Izboljšanje materialnih pogojev študentov in zaposlenih
-

Pridobitev novih prostorov fakultete.
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7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH
7.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Načrtovani novi študijski programi članice
Fakulteta je že v letu 2013 začela z razvojem novih študijskih programov, v letu 2015 pa smo pripravili
razpis novega programa Politologija in že obstoječega programa Pravo za management pod okriljem
javnega financiranja. V postopku akreditacije je program Inoviranje in podjetništvo, v letu 2015 pa
načrtujemo razvoj dodatnih novih programov, ki bodo obogatili ponudbo programov za izobraževanje
fakultete.
Načrtovana razširitev študijskih področij
UP FM ne načrtuje akreditacije novih enot v letu 2015.
Načrtovane nove dislocirane enote
UP FM ne načrtuje akreditacije novih enot v letu 2015.
Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 2015/2016 v
primerjavi s študijskim letom 2014/2015
Število razpisanih mest za 2015/2016 na programih prve stopnje je primerljivo s številom razpisanih
mest v 2014/2015, načrtujemo vpis ene skupine študentov na izrednem študiju v angleškem jeziku.
Na študijskih programih 2. stopnje načrtujemo razpis rednega študija na dveh novih študijskih
programih vendar pa skupno število razpisnih mest ostaja primerljivo z lanskim letom. Ponovno smo
razpisali en študijski program 2. stopnje v angleškem jeziku, prav tako načrtujemo vpis ene skupine
študentov v angleškem jeziku v Prištini. V programu 3. stopnje razpisujemo enako število mest kot v
lanskem letu, vendar zaradi neurejenega sofinanciranja študijskega programa pričakujemo zgolj vpis
po merilih za prehode.

Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Zapolnitev razpisanih
vpisnih mest v 1.
letnike študijskih
programov na UP

Članica navede
ukrepe za doseganje
cilja

Ime kazalnika
Odstotni delež prvič
vpisanih študentov v
1. letnike

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Študijsko leto
2014/2015:

Študijsko leto
2015/2016:

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest za 1. letnik:

Odstotni delež
zasedenosti
razpisanih vpisnih
mest glede na razpis:

1. stopnja (redni): 267
(95,4% vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (redni): 260
(100 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni): /
(0 % vpis glede na
razpisana mesta);

1. stopnja (izredni): 20
(66 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni): 159
(61,2 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (redni): 200
(74 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni): 2
(1 % vpis glede na
razpisana mesta);

2. stopnja (izredni): 40
(50 % vpis glede na
razpisana mesta);

3. stopnja: 1 (5 % vpis
glede na razpisana
mesta).

3. stopnja: 5 (25 %
vpis glede na
razpisana mesta).
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povečanje
interdisciplinarnega
sodelovanja in
notranje študijske
izbirnosti med
članicami

Članica navede ukrep
za doseganje cilja

Odličnost v
izobraževanju in
ponudbi študijskih
programov –
inovativni študijski
programi

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

(3. ukrep ReNPVŠ1120)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Notranja študijska
izbirnost med
članicami

Študijsko leto
2013/2014:

Študijsko leto
2014/2015:

0,5 % delež študentov
1. in 2. stopnje, ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici

1,5 % delež študentov
1. in 2. stopnje , ki so
opravili vsaj en
predmet na drugi
članici UP.

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

2014: Število
akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP: 2

2015: Število
akreditiranih
interdisciplinarnih
študijskih programov,
ki jih skupaj oblikuje in
izvaja več članic UP: 2

2014/2015: izvaja se 1

2015/2016: izvaja se:
2

Ime kazalnika

Komentar
Glede na študijsko leto 2014/2015 načrtujemo zapolnitev vseh razpisanih mest na 1. Stopnji študija.
Na 2. stopnji študija načrtujemo 74% zapolnitev razpisanih mest v slovenskem jeziku ter približno 50%
zapolnitev mest na angleških izvedbi programov.

Kazalniki: Kazalniki načrtovanja študijske dejavnosti so podrobneje predstavljeni v prilogah (Excel
tabele).
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7.2 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNA ORIENTACIJA
Načrtovani novi programi za izpopolnjevanje.
UP FM ne načrtuje programov za izpopolnjevanje.

Načrt izvedbe aktivnosti vseživljenjskega učenja.
Na UP FM vsako leto izvedemo vsaj eno poletno šolo ter nekaj seminarjev in delavnic. V letu 2015
načrtujemo izvedbo 2 poletnih šol ter tri delavnice v okviru VŽU. Za študente in širšo javnost
izvedemo številna predavanja strokovnjakov iz prakse, okroglih miz in drugih javnih dogodkov. Ena od
odmevnejših prireditev so tudi Podjetniški UPI, ki jih letos izvajamo že petič.
Vsako leto izvedemo eno študentsko konferenco, ki je namenjena predstavitvi študentskih
raziskovalnih prispevkov na podiplomskem študiju. Že tradicionalno pa izvajamo tudi zaključno
regijsko tekmovanje Mladinsko raziskovanje, ki ga organizira ZOTKS. Letos ponovno organiziramo
mednarodno konferenco MIC, ki bo tokrat v Portorožu.
Tabela 27: Pregled načrtovanih aktivnosti
NAČRT
Leto 2014 oz. študijsko leto
2013/2014
Vrsta programa aktivnosti VŽU

Leto 2015 oz. študijsko leto
2014/2015

Število
izvedenih
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Število
programov

Število
vključenih
udeležencev
(od tega število
študentov)

Študijski programi za izpopolnjevanje

/

/

/

/

Program nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju

/

/

/

/

Poletne/ zimske šole

1

12

2

50 (50)

Tečaji, seminarji, delavnice

4

1243

4

45 (15)

Predavanja in druge javne prireditve

18

np

20

80

Konference

3

135 (37 UP FM)

4

180

26

1390

30

355

Tabori
SKUPAJ

Opomba: *Podrobnejši opis aktivnosti se nahaja v prilogi Kazalniki VŽU.

Kazalniki: Kazalniki dejavnosti s področja vseživljenjskega učenja na UP so podrobneje predstavljeni
v prilogah (Excel tabele).

Kratkoročni letni cilj
za leto 2015
Okrepitev vloge
diplomantov kot
ambasadorjev
univerze

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika
Število članov Alumni
kluba članice UP

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

__

__

Komentar
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7.3 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Dvig odličnosti
rezultatov
znanstvenoraziskoval
ne dejavnosti

Povečanje števila
vrhunskih znanstvenih
objav

Razvijanje človeških
virov za podporo
raziskovanju in
znanosti

Spodbujanje
vključevanja
raziskovalcev v
programe izmenjave

Spodbujanje
prijavljanja
raziskovalcev UP in iz
tujine v okviru
programa »Marie
Skłodowska-Curie
Actions” in drugih
štipendijskih shem
Izboljšanje uspešnosti
pridobivanja projektov
in sredstev ARRS

Povečanje uspešnosti
črpanja evropskih
sredstev za
raziskovalno-razvojno
dejavnost

Povečanje
financiranja
raziskovalne
dejavnosti iz sredstev
ARRS

Spodbujanje
prijavljanja na
mednarodne
znanstvenoraziskovalne in
razvojne projekte

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Število znanstvenih
objav s podpisom UP
v WoS

2014: 29 objav po
WoS

2015: 29 objav po
WoS

Število tujih gostujočih
raziskovalcev, ki bodo
prišli raziskovat

2

2

Število raziskovalcev,
ki bodo odšli
raziskovat na
visokošolski zavod v
tujino

2

4

Število štipendij
»Marie SkłodowskaCurie Actions”

1

1

Število drugih štipendij

0

2

Število projektov
ARRS

Skupaj 18, od tega:

Skupaj 17, od tega:

Programi: 2

Programi: 2

Temeljni: 2

Temeljni: 1

Aplikativni: 0

Aplikativni: 0

Podoktorski: 1

Podoktorski: 1

CRP: 1

CRP: 1

MR: 9

MR: 8

Bilaterale: 3

Bilaterale: 4

Promocije: 0

Promocije: 0

Število pridobljenih
projektov v okviru EU
Obzorje 2020

- ˂ 1.000.000 EUR: 0

- ˂ 1.000.000 EUR: 0
najmanj

Višina sredstev
pridobljenih projektov
v okviru EU Obzorje
2020

0 EUR

0 EUR

Število pridobljenih
projektov v okviru
operativnih programov
in drugih programov
EU

Vodilni partner: 1
Projektni partner: 3

Vodilni partner: 0
Projektni partner: 2

Sredstva iz
pridobljenih projektov
v okviru operativnih
programov in drugih
programov EU

179.635,63 EUR

230.000,00 EUR

Število projektnih
prijav, ki niso bila
sprejeta v financiranje
in dosegajo več kot
polovico največjega
možnega števila točk
v posameznem
recenzijskem
postopku

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 2

UP v partnerstvu nad
150.000 EUR: 3

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 0

UP kot vodilni partner
nad 350.000 EUR v
vseh mednarodnih
projektih: 0

- ˃ 1.000.000 EUR: 0

- ˃ 1.000.000 EUR: 0
najmanj
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Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povečanje uspešnosti
upravljanja pravic
intelektualne lastnine,
znanja in inovacij

Povečanje prenosa
znanja in inovacij

Povečanje prihodkov
od sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
in pravic intelektualne
lastnine

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Število vloženih
nacionalnih in
mednarodnih
patentnih prijav na
patentni urad, ki so
opravili popoln
preizkus patente
prijave

0

0

Število inovacij

0

0

(Razvojni) projekti z
gospodarstvom

0

1

Sredstva od
sodelovanja z
gospodarstvom
(raziskovalni projekti)
v vseh prihodkih

0,00 EUR

1.080,00

Ime kazalnika

Komentar
UP FM bo v letu 2015 na področju znanstveno-raziskovalnega dela uresničevala naslednje cilje:
•
Izvajanje vseh aktivnosti tekočih projektov, kar vključuje tudi finančno-administrativno
poročanje po zaključku projektov.
•
Nadaljevanje z aktivnostmi, ki se navezujejo na že obstoječe prijave na nacionalne in
mednarodne programe financiranja.
•
Opredelitev strateških programov financiranja.
•
Oblikovanje modela za spodbujanje prijav na identificirane programe financiranja.
•
Oblikovanje notranjega modela za spremljanje raziskovalne uspešnosti z namenom
povečevanja kakovosti.
•
Razvoj in nadgradnja informacijske podpore za sistematično spremljanje programov
financiranja in prijav ter spremljanje in evidentiranja objav.
•
Iskanje možnosti skupnih prijav na nacionalne in mednarodne projekte znotraj UP in
nadaljevanje sodelovanja s projektno pisarno UP.
•
Gradnja partnerstev in mreženje za namene skupnih prijav na nacionalne in mednarodne
programe financiranja.
•
Organizacija znanstvene konference in zasnova novega koncepta izvedbe znanstvenih
konferenc.
•
Vključevanje študentov v raziskovalno delo preko projektov »Po kreativni poti do praktičnega
znanja« in drugih potencialnih projektov.
Kazalniki prikazujejo načrtovano ohranjanje obsega dejavnosti v letu 2015 kot odraz prehoda
programskih obdobij na nacionalni in mednarodni ravni. Iz tega razloga bistveno povečanje obsega
projekta in/ali sredstev v letu 2015 ni mogoče.
UP FM bo v letu 2015 izvajala dva raziskovalna programa, ki sta bila odobrena za novo programsko
obdobje (nosilni do leta 2018, partnerski pa do leta 2020). Obseg financiranja se je pri obeh programih
povečal. Mehanizem vpetosti EU v letu 2014 , ki bi doprinesel dodatna sredstva raziskovalnemu
programu, katerega nosilka je UP FM, v letu 2015 ni načrtovan.
Na področju raziskovalnih projektov (temeljnih, aplikativnih in podoktorskih) in projektov ciljnoraziskovalnega programa bo UP FM aktivnosti usmerila v prijave na razpis II. faze, ki bo objavljen v
letu 2015, z namenom, da se nadomesti projekte, ki so se zaključili.
UP FM bo v letu 2015 usposabljala 7+1 mladih raziskovalcev. Dodatno načrtuje zaposlitev enega
mladega raziskovalca, a rezultati razpisa še niso znani. V letu 2015 je ARRS namreč spremenila način
izbora mentorjev mladih raziskovalcev. UP FM se je na razpis prijavila kot programska skupina
(raziskovalni program Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja, šifra P5-0049,
nosilec dr. Dušan Lesjak). UP FM načrtuje, da bodo v I. fazi prijave odobreni mentorji mladih
raziskovalcev in prehod v II. fazo prijave, v kateri bo UP FM prijavila točen seznam mentorjev glede na
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odobreno število v I. fazi razpisa. UP FM načrtuje, da bo ARRS potrdila celoten seznam mentorjev
mladih raziskovalcev.
Pri znanstvenih objavah UP FM načrtuje 2-odstotno povečanje vseh kazalnikov kakovosti v letu 2015.
Na področju mednarodnih projektov bo UP FM nadaljevala aktivnosti vsebinskega, finančnega in
administrativnega izvajanja enega projekta 7. OP, enega projekta Čezmejnega sodelovanja Slovenija
- Italija 2007–2013 in enega projekta programov v okviru EU. V letu 2015 UP FM načrtuje pridobitev
dveh projektov v okviru EU programov. Z namenom povečanja prijav na mednarodne aktivnosti bo UP
FM sočasno izvajala aktivnosti na področju opredelitve strateških programov financiranja in razvoja
modela ter infrastrukture za spodbujanje in podporo prijav na programe financiranja.
Kazalniki: Kazalniki znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.4 UMETNIŠKA DEJAVNOST
UP FM ne izvaja umetniške dejavnosti.
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7.5 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Povečanje
mednarodne
mobilnosti zaposlenih
– visokošolski učitelji
in sodelavci in
strokovni sodelavci
(33. ukrep
ReNPVŠ11-20)

Spodbujanje
vključevanja
zaposlenih v
programe izmenjave
(promocija):
- Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje)
- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
zaposlenih v okviru
programa
Erasmus+(Ključni
ukrep 1 – KA1 –
Mobilnost terciarno
izobraževanje)

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 14,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 16,
od tega

- VŽU-Erasmus: 12

- Erasmus+: 12

- CEEPUS: 0

- CEEPUS:0

- Drugi programi: 2

- Drugi programi: 4

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 12,
od tega

Študijsko leto
2014/2015skupaj __,
od tega

- VŽU-Erasmus: 7

- Erasmus+: 2

- CEEPUS: 0

- CEEPUS:

- Drugi programi: 5

- Drugi programi: 1

Število tujih strokovnih
sodelavcev na
izmenjavah na UP

Študijsko leto
2013/2014: 1

Študijsko leto
2014/2015: 1

Število strokovnih
sodelavcev UP na
izmenjavah v tujini

Študijsko leto
2013/2014: 4

Študijsko leto
2014/2015: 2

Število študentov,
vključenih v izmenjave
v tujini

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 13,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 15,
od tega

- VŽU-Erasmus: 11

- Erasmus+: 14

- CEEPUS: 0

- CEEPUS: 0

- Drugi programi: 2

- Drugi programi: 1

Študijsko leto
2013/2014 skupaj 70,
od tega

Študijsko leto
2014/2015 skupaj 29,
od tega

- VŽU-Erasmus: 56

- Erasmus+: 26

- CEEPUS: 2

- CEEPUS: 2

- Drugi programi: 12

- Drugi programi: 1

Študijsko leto
2014/2015: 3

Študijsko leto
2015/2016: 136

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

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

- Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti
Povečanje
mednarodne
mobilnosti študentov

Spodbujanje
vključevanja
študentov v programe
izmenjave
(promocija):
- Podaljšanje starih in
sklenitev novih
sporazumov za
izmenjave v okviru
programa –Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje)

Število tujih študentov,
ki opravijo del študija
na UP

- Širitev sodelovanja v
druge programe in
oblike mednarodne
mobilnosti
- Razpis za mobilnost
študentov v okviru
programa Erasmus+
(Ključni ukrep 1 – KA1
–Mobilnost terciarno
izobraževanje) ter za
sredstva Javnega
sklada RS
- Vzpostavitev
spletnega portala enotne baze
mobilnosti
Povečanje števila tujih
študentov, vpisanih za
celotno obdobje
študija na UP

Promocija študija na
UP za tuje študente:
- Oblikovanje
strategije promocije v
tujini,

Število tujih študentov,
vpisanih za celotno
obdobje študija na UP

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

26

Obrazec LPD 2015 članica
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Ime kazalnika

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

- Posodobitev spletne
strani z ažuriranimi
vsebinami v tujem
jeziku
Povečanje izvedbe
študijskih vsebin, ki se
izvajajo v tujem jeziku

Izvedba predmetov v
tujem jeziku

Število predmetov, ki
se izvajajo v tujem
jeziku

Študijsko leto
2013/2014: 12

Študijsko leto
2014/2015: 5

Izvajanje
visokošolskega
transnacionalnega
izobraževanja (VTI)

Priprava in izvedba
študijskih vsebin v
obliki VTI

Št. študijskih
programov (in delov
študijskih programov)
v drugi državi glede
na obliko izvedbe VTI

Študijsko leto
2014/2015: /

Študijsko leto
2015/2016: 1

Komentar
Mobilnost učiteljev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev smo v študijskem letu 2014/2015 glede na
prejšnje študijsko leto zmanjšali za 1. Vzrok je v glavnem omejeno število mest in sredstev za
mobilnost na ravni univerze saj je bilo prijav več kot je bilo odobrenih izmenjav za UP FM.
Število študentov UP FM, ki je odšlo v tujino v okviru programov mobilnosti, se je v študijskem letu
2014/2015 glede na prejšnje študijsko leto povečalo za 12, kar je 44% povečanje. Hkrati pa se je
bistveno zmanjšalo število študentov mobilnosti iz tujine zaradi zmanjšanja števila predmetov
izvedenih v tujem jeziku v študijskem letu 2014/2015 saj fakulteta ne dobi sredstev za izvedbo
predmetov v okviru mobilnosti.
Ker želimo pridobiti tuje študente, ki hkrati plačajo šolnino in s tem tržna sredstva smo v fazi sklepanja
pogodbe VTI za izvedbo študijskega programa v Prištini na Kosovu. V študijskem letu 2015/2016
načrtujemo vpis vsaj ene skupine tujih študentov.
Za študijsko leto 2015/2016 smo ponovno razpisali izredni študij v angleškem jeziku tako na prvi kot
na drugi stopnji študija mesta. Intenzivno delamo na trženju študijskih programov v tujini v Turčiji,
Rusiji, na Kitajskem in drugje.
Kazalniki: Kazalniki mednarodne mobilnosti s področja izobraževanja so podrobneje predstavljeni v
prilogah (Excel tabele).
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7.6 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Tabela 28: Uporabniki knjižnice
Uporabniki

Število v letu 2014

Načrtovano število za leto 2015

Študenti – dodiplomski, redni

3345

3400

Študenti – dodiplomski, izredni

901

910

Študenti – podiplomski

1556

1600

Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

1

1

679

680

4

4

2

2

135

140

Komentar
Knjižnice UP, ki so samostojno delovale do 31. 10. 2013 (UP ZRS, UP FHŠ, UP FM in PEF, UP FVZ,
UP TEMENA, UP FTŠ), so se združile v UP UK. Po združitvi je prišlo do enotne baze tako
uporabnikov, kot gradiva, zato podatki pri uporabnikih odstopajo do leta 2013 in se jih mora z letom
2014 navajati enotno in skupno v okviru UP UK.
Knjižnična dejavnost Skupne visokošolske knjižnice UP FM in 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.
Iz knjižnice je omogočen dostop do različnih baz podatkov in drugih elektronskih virov. Nabavo
knjižničnega gradiva ter podatkovnih zbirk s področja študijskih in raziskovalnih programov Skupna
knjižnica UP FM in UP PEF načrtuje in izvaja v dogovoru s predlagatelji nakupa – visokošolskimi
učitelji in sodelavci ob odobritvi predstojnikov oddelka, dekana 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. Svojim
obiskovalcem knjižnica nudi prosti pristop do potrebnega študijskega gradiva ter ostale knjižnične
storitve.
Knjižnica je odprta 43 ur tedensko, in sicer ob ponedeljkih in torkih od 8.00 do 16.00 ter ob sredah,
četrtkih in petkih od 8.00 do 17.00 ure.
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7.7 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV
UP FM se ne ukvarja z dejavnostjo Študentskih domov.
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7.8 NACIONALNO POMEBNE NALOGE
7.8.1 SKRB ZA RAZVOJ IN UČENJE SLOVENŠČINE
7.8.2 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE
UP FM nima pisarne za študentske domove.
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7.9 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST
7.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
Letni program interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem UP FM za leto 2015 je bil
sprejet 43. dopisni seji Študentskega sveta Fakultete za Management 27.01. 2015.

Letni program je sestavna priloga letnega programa dela članice.

7.9.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
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7.10 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Tabela 29: Načrt izdaj publikacij v tiskani in elektronski obliki

Vrsta
publikacije

Število izdaj v letu
2014
Tiskana
izdaja

E-izdaja

Število načrtovanih
izdaj v letu 2015
Tiskana
izdaja

Izdajatelj

E-izdaja

Založba UP

Zunanji založnik

Založba UP: 0
Znanstvene
monografije

0

6

3

5

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 8
]
Založba UP: 0

Znanstvene
revije

0

2 reviji
(8 številk)

0

2 reviji
(8 številk)

Založba ANNALES: 0
Založba UP FM: 2 (8
številk)

0

]
Založba UP: 0
Zborniki
znanstvenih
konferenc

0

0

0

1

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 1
]
Založba UP: 0

Druge
znanstvene
publikacije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 0
]
Založba UP: 0

Strokovne
monografije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 0
]
Založba UP: 0

Strokovne revije

0

0

0

0

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 0
]
Založba UP: 0

Zborniki
strokovnih
konferenc

0

1

0

1

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 1
]
Založba UP: 0

Druge strokovne
publikacije

0

1

0

0

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 0
]
Založba UP: 0

Učbeniki

0

1

0

1

Založba ANNALES: 0

0

Založba UP FM: 1
]
Založba UP: 0

Druga študijska
gradiva

0

1

0

1

Založba ANNALES: 0

1

Založba UP FM: 1
]

7. KRATKOROČNI CILJI PO DEJAVNOSTIH

UP – LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2015

32

Obrazec LPD 2015 članica

7.11 RAZVOJ IN SKRB ZA KAKOVOST
Pregled kratkoročnih ciljev
Kratkoročni letni cilj
za leto 2015

Ukrepi (naloge) za
dosego oz. ohranitev

Večja uspešnost
študija

Povečanje oziroma
ohranitev deleža
prehodnosti
Spodbujanje
dokončanja študija v
času trajanja
študijskega programa.

Izboljšanje kakovosti
študijskega procesa

Povečati odzivnost
študentov na
anketiranje

Ime kazalnika
Prehodnost po
stopnjah študija

Trajanje študija po
stopnjah študija

Odzivnost študentov
na anketiranje

Izhodiščna vrednost
kazalnika v letu 2014

Ciljna vrednost
kazalnika v letu 2015

1. stopnja: 43,73 %

1. stopnja: 48 %

2. stopnja: 57,07 %

2. stopnja: 60 %

3. stopnja: 85,71%

3. stopnja: 100%

1. stopnja: 5,0 let

1. stopnja: 5,1 let

2. stopnja: 3,7 let

2. stopnja: 3,5 let

3. stopnja: 6,2 let

3. stopnja: 5.25 let

Skupaj 61%, od tega:

Skupaj 65%, od tega:

- 1. stopnja: 62%

- 1. stopnja: 65%

- 2. stopnja: 60%

- 2. stopnja: 63%

- 3. stopnja: 67%

- 3. stopnja: 69%

Število tutorjev
učiteljev

16

16

Število tutorjev
študentov

18

18

Anketiranje
diplomantov ter
priprava analize
zaposlenosti in
zaposljivosti
diplomantov.

Analiza zaposlenosti
in zaposljivosti
diplomantov

__

__

Spodbujanje kulture
kakovosti

Organizacija posveta
in delavnic s področja
kakovosti.

Število konferenc,
posvetov in delavnic,
okroglih miz in drugih
dogodkov s področja
kakovosti

2 posveta

Spodbujanje razvoja
zaposlenih

Spodbujanje
kariernega razvoja
zaposlenih

Število zaposlenih
vključenih v dodatno
izobraževanje in
usposabljanje

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 11,

Pridobivanje formalne
izobrazbe: 2,

Strokovno
usposabljanje: 10

Strokovno
usposabljanje: 5

Krajša usposabljanja
in tečaji: 5

Krajša usposabljanja
in tečaji: 2

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 0

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini: 3

Sobotno leto: 1

Sobotno leto: __

Spodbujanje tutorstva
med učitelji in študenti

2 posveta
1 delavnica
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8. KADROVSKI NAČRT
Število redno zaposlenih in število pogodbenih sodelavcev v letu 2014 in načrt za leto 2015

V letu 2015 se na UP FM planira znižanje števila zaposlenih v primerjavi s preteklim leto. Število vseh
zaposlenih na dan 31. 12. 2014 je bilo 93 oseb oziroma 82,8 FTE, na dan 31. 12. 2015 pa se planira
znižanje na 92 oseb, kar je znižanje za 1,1%, oziroma 86,20 FTE. V to število so vštete tudi dalj časa
trajajoče bolniške odsotnosti in porodniški ter starševski dopust, ki pa dejansko ne predstavlja stroška
del.
V letu 2015 se na UP FM v plačni skupini D načrtuje povečanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini D na dan 31. 12. 2014 je bilo 51 oseb oziroma
43,4 FTE, na dan 31. 12. 2015 pa se planira povišanje na 56 oseb, kar je povišanje za 9,8%, oziroma
na 51 FTE, kar je povišanje za 17,5% FTE.
V letu 2015 se na UP FM v plačni skupini H načrtuje znižanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini H na dan 31. 12. 2014 je bilo 11 oseb oziroma
10,3 FTE, na dan 31. 12. 2015 pa se planira znižanje na 8 oseb, kar je znižanje za 27,27%, oziroma
na 8,1 FTE, kar je znižanje za 21,36% FTE.
V letu 2015 se na UP FM v plačni skupini J načrtuje znižanje števila zaposlenih v primerjavi s
preteklim letom. Število zaposlenih v plačni skupini J na dan 31. 12. 2014 je bilo 30 oseb oziroma 28,5
FTE, na dan 31. 12. 2015 pa se planira znižanje na 27 oseb, kar je znižanje za 10%, oziroma na 26,4
FTE, kar je znižanje za 7,37% FTE.

Pogodbenih izvajalcih študijskih programov
UP FM načrtuje v letu 2015 sklenitev pogodb s 16 zunanjimi sodelavci zaradi nemotene izvedbe
študijskega procesa. Ocenjena skupna vrednost pogodb na rednem študiju znaša 29.500 EUR in se
bo v primerjavi z letom 2014 (28.114,77 EUR) povečala za 1.385,23 EUR, oziroma 4,93 %.

Načrtovane upokojitve in odpuščanja iz poslovnih razlogov (presežni delavci)
V letu 2015 ne načrtujemo upokojitev.
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9. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
9.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN
9.1.1 GRADNJA, OBNOVA IN REKONSTRUKCIJA NEPREMIČNIN
UP FM načrtuje leta 2015 selitev v novo stavbo. V ta namen je leta 2014 izdelala:
- DIIP: dokument identifikacije investicijskega projekta (JHP projektne rešitve d.o.o.)
- projekt prostorskih zahtev s tehničnimi karakteristikami po standardih javne univerze (Fin Ars
d.o.o.),
- Izdelava investicijske dokumentacije za projekt "Pridobitev lastniških prostorov za UP FM":
predinvesticijska zasnova in investicijski program za projekt lastnih prostorov za UP FM (JHP
projektne rešitve d.o.o.).
Leta 2015 načrtujemo izvesti proces pridobitve novih prostorov na podlagi usklajevanj z Univerzo na
Primorskem, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvom za finance.

9.1.2 NAKUP ALI ODPRODAJA NEPREMIČNIN
UP FM bo prostore na Cankarjevi 5 predala v uporabo UP PEF. Najete prostore na Trgu Brolo 12 bo
ponudila rektoratu UP in drugim članicam, ki imajo prostorsko stisko, sicer pa bo odpovedala pogodbo
o najemu.

9.2 NAKUP OPREME
Po pregledu računalniške preme na UP Fakulteti za management ugotavljamo, da stanje ni optimalno.
Predvsem je stanje računalniške opreme zaskrbljujoče v stavbi IB, na trgu Brolo 12, kjer so locirani
visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci. Njihova računalniška oprema je stara 8 let, je
tehnološko zastarela in za delo popolnoma neuporabna. Na sedežu fakultete je stanje boljše, kljub
temu treba nekaterim strokovnim delavcem zamenjati opremo. Da lahko zaposlenim omogočimo
nemoteno opravljanje dela, potrebujemo:
‐ IB stavba, kabineti VU, VS in raziskovalcev.: 29 računalnikov in monitorjev,
‐ IB stavba, RU: 16 prenosnikov + 1 računalnik,
‐ IB stavba, učilnice: 7 računalnikov,
‐ UP FM stavba, velika predavalnica: 1 računalnik ter računalniška učilnica: 1 računalnik,
‐ UP FM strokovni delavci: 7 računalnikov.
*Študentski računalniki v knjižnici (8 računalnikov) so tudi v zelo slabem stanju. Oprema knjižnice sodi
pod okrilje UP FM, UP PEF in Univerzitetne knjižnice. Vsekakor pa je mogoče nadomestiti najbolj
dotrajane računalnike z boljšimi, rabljenimi, računalniki, ko bomo nabavili nove.
Strežniki UP FM so še dovolj zanesljivi in v dobrem stanju, da bodo zdržali breme do prenove
organiziranosti informatike na UP. Velika večina aktivnosti (aplikacij) se bo selila na strežnike UP.
Na podlagi zgoraj navedenega fakulteta potrebuje 46 računalniških kompletov in 16 prenosnikov.

9.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
UP FM leta 2015 ne bo pridobila sredstev za investicijsko vzdrževanje.

9.4 NEPREMIČNINE, NAJEMI
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UP FM bo tudi leta 2015 najemala prostore za izvedbo izobraževalne dejavnosti. V Kopru, na lokaciji
Trg Brolo 12, bo najemala prostore za kabinete visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev
do selitve v nove prostore. Takrat bo najemno pogodbo bodisi odpovedala bodisi bo UP prostore
namenila za pisarne ali predavalnice drugim članicam UP. Še naprej bo UP FM najemala prostore v
Celju na lokaciji Ljubljanska cesta 5a in tudi v Škofji Loki v okviru pogodbe z Ljudsko univerzo. UP FM
si bo leta 2015 prizadevala znižati najemnine na lokacijah ali pa povečati obseg vključitve v regijo, ki bi
doprinesel nova finančna sredstva.
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10. FINANČNI NAČRT
(Opomba: Navodila za pripravo finančnega načrta bodo posredovana ločeno.)
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11. PRILOGE
Kazalniki in podatki
Kadrovski načrt
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Finančni načrt
Letni program dela interesnih dejavnosti študentov Univerze na Primorskem [članica]
Letni program dela interesnih dejavnosti študentov, ki bivajo v študentskih domovih
Organigram

11. PRILOGE

