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1. POROČILO DEKANJE 

1. POROČILO DEKANJE 
 
 

Leto 2012 smo na fakulteti, kljub težavnim finančnim razmeram v visokošolskem prostoru, ki so z 

znižanjem financiranja programov prizadele tudi UP FAMNIT, dosegli in na nekaterih področjih tudi 

presegli načrtovane cilje. Na splošno leto 2012 po izidih ocenjujemo kot zelo uspešno leto. 

 

Izobraževalna dejavnost 

Fakulteta je v študijskem letu 2011/12 izvajala 14 študijskih programov (8 dodiplomskih, 3 magistrske in 

3 doktorske), v študijskem letu 2012/13 pa je prvič razpisala magistrski študijski program Varstvo 

narave, ki predstavlja nadgradnjo prvostopenjskega študijskega programa Biodiverziteta. V študijskem 

letu 2012/13 UP FAMNIT izvaja 15 študijskih programov, na fakulteto pa je vpisanih 700 študentov – 589 

dodiplomskih, 79 magistrskih in 32 doktorskih. Skupno število diplomantov na dan 31.12.2012 je 78. 

 

Na področju izobraževanja bi izpostavila zlasti izboljševanje vpisa na nekaterih študijskih programih, vpis 

tujih študentov z odličnimi srednješolskimi dosežki na področju matematike, pripravo in akreditacijo 

novih magistrskih programov (akreditacija programa Matematika s finančnim inženiringom, v zaključni 

fazi akreditacije je tudi študijski program Biopsihologija), uspešno izpeljavo novih letnikov v 2012/13 

(prva izvedba 3. letnika dodiplomskega programa Biopsihologija in 1. letnika magistrskega študijskega 

programa Varstvo narave) ter priznanja in nagrade, ki so jih za svoje delo prejeli naši učitelji, študenti in 

diplomanti. Oblikovane in akreditirane so bile tudi nekatere manjše in večje spremembe posameznih 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov ter pripravljena vsa potrebna gradiva in aktivnosti v 

postopku podaljšanja akreditacije šestih študijskih programov UP FAMNIT; odločbo NAKVIS pričakujemo 

v februarju 2013. Prav tako smo naredili nekaj pozitivnih premikov pri e-podpori izobraževalnemu 

procesu, kar smo podrobneje opisali v poročilu. 

 

Nekaj ciljev je ostalo tudi nerealiziranih. Kljub vloženemu trudu ostaja nerealizirana širitev fakultete na 

področje družboslovja (ISCED 31), za vpis v novi magistrski študijski program Matematika s finančnim 

inženiringom pa ni bilo dovolj interesentov, ki bi lahko finančno upravičili začetek izvajanja študijskega 

programa. Vpis si želimo izboljšati tudi na nekaterih drugih dodiplomskih in podiplomskih študijskih 

programih. Posebej veliko časa smo skupaj z rektoratom UP in sodelavci Aplikativne kineziologije 

posvetili iskanju rešitev za izvajanje programov Aplikativne kineziologije, a dolgoročna rešitev v začetku 

leta 2013 še ni znana.  

 

Raziskovanje in mednarodno sodelovanje 

Leto 2012 je bilo uspešno tudi na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja.  

 

UP FAMNIT in UP IAM sta tudi v letu 2012 nadaljevali uspešno medsebojno povezovanje na področju 

raziskovalne dejavnosti na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega 

interesa iz leta 2008. Poleg temeljnih in drugih projektov, ki jih izvajamo na UP FAMNIT, so naši učitelji in 

raziskovalci vključeni v večino projektov, ki se izvajajo na inštitutu.  

 

Med pomembnejšimi uspehi bi izpostavila zlasti viden napredek fakultete pri kazalnikih uspešnosti 

raziskovalne dejavnosti, priznanja in nagrade našim učiteljem in raziskovalcem (med temi velja še posebej 

izpostaviti Zoisovo priznanje našemu profesorju in raziskovalcu izr. prof. dr. Štefku Miklaviču), 

koordinacijo projekta GreGAS (projekt je sicer matičen na UP IAM, a so vanj vključeni naši učitelji in 

raziskovalci), izvedbo sedmih odmevnih mednarodnih znanstvenih srečanj (konference CSD6 se je kot 

gost udeležil  Nobelov nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto), gostovanja uglednih tujih profesorjev 

in raziskovalcev ter gostovanja naših profesorjev in raziskovalcev na uglednih tujih univerzah. Prav tako 

je za razvoj fakultete pomembno soizdajateljstvo revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki je od 

leta 2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI), medtem ko se je revija BILTEN: Ekonomika, 

organizacija in informatika v zdravstvu v letu 2012 uvrstila na seznam revij, ki niso vključene v 
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mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ARRS. 

V letu 2012  smo se tudi prvič vključili v program CEEPUS.  

 

Z našimi mednarodnimi aktivnostmi smo glas o fakulteti in univerzi na najboljši možen način ponesli v kar 

36 držav sveta, med katerimi so poleg 20 evropskih držav še Argentina, Avstralija, Čile, Indija, Iran, Izrael, 

Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Malezija, Mehika, Nova Zelandija, Rusija in ZDA. 

 

Postopoma se izboljšujejo tudi podatki za mobilnost, čeprav so ti še vedno preskromni in jih bo potrebno v 

prihodnjem letu izboljšati.  

 

Fakulteta je v letu 2012 izvedla številne aktivnosti za promocijo fakultete, študijskih programov in 

raziskovalnega dela. Na prenovljeni spletni strani smo pregledno predstavili izobraževalno dejavnost, 

mednarodno vpetost, raziskovalne projekte, konference in druga znanstvena srečanja, pa tudi raznolike 

aktivnosti, ki jih izvajamo za srednješolce (delavnice, poletne šole, poletni tabori) in širšo javnost 

(Famnitovi izleti v matematično vesolje in Famnitovi biološki večeri…). Prav tako je fakulteta v letu 2012 

uspešno nadgradila raznolike aktivnosti za popularizacijo naravoslovja med mladimi.  

 

Dolgo pričakovane pozitivne premike je leto 2012 prineslo tudi na področju reševanja prostorske 

problematike. Upravni odbor UP je v novembru sprejel dokumenta identifikacije investicijskega projekta 

za dve stavbi v centru Kopra, v katerih trenutno deluje UP FAMNIT. To sicer ni rešilo trenutne prostorske 

stiske fakultete, pomeni pa začetek procesa, s katerim smo korak bližje k trajni rešitvi prostorske stiske. 

Tako smo lahko ob pričetku leta 2013 optimistični – ocenjujemo, da bo prostorska problematika fakultete 

trajno rešena v dveh do treh letih.  

 

Leto 2012 se je odvijalo v znamenju volitev – fakulteta je v marcu 2012 izpeljala volitve dekana, kmalu 

zatem imenovala nova prodekana ter v septembru izvedla tudi redne volitve predstojnikov oddelkov. 

 

Fakulteta je tudi leto 2012, tako kot pretekla leta, zaključila s pozitivnim poslovnim izidom, kar je 

posledica premišljenih dodatnih racionalizacijskih ukrepov, ki jih je UP FAMNIT podrobneje predstavila v 

dokumentu Načrt racionalizacije poslovanja, sprejetem v marcu 2012.  

 

 

 

 

 

Doc. dr. Klavdija Kutnar, 

dekanja UP FAMNIT 
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2. VIZIJA  
 
Vizija UP FAMNIT v skladu z Srednjeročno razvojno strategijo UP do leta 2013 je, da se fakulteta prebije v 

svetovni vrh z nišo v vsaj še eni samostojni stroki (poleg matematike, tudi informacijsko komunikacijske 

tehnologije in temu doda eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo (bioinformatika, e-

zdravje, biopsihologija, suicidologija).  

 

V ta namen bo skušala doseči približno 100 SCI, SSCI in AH objav letno, in imeti eno do dve objavi v revijah 

Science in/ali Nature. S tem bi se uvrstili med 1000 na šanghajski lestvici. 

 

Pomemben del vizije UP FAMNIT je postati regionalno, nacionalno in globalno središče za nekatera 

področja naravoslovja in tehnike ter vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in z njim 

vzpostaviti skupni tehnološko-razvojni park. 

 

UP FAMNIT bo pripravljala nove študijske programe iz naravoslovja in tehnologije. 

 

Del vizije predstavlja tudi cilj, da se izvede zunanja evalvacija, primerjalno s podobnimi institucijami na 

zahodu. 

 
(UP FAMNIT bo v prvi polovici leta 2013 pripravila prenovljeno poslanstvo in vizijo fakultete.)  
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3. POSLANSTVO IN VREDNOTE  
 
Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v letu 2006 je Univerza 

na Primorskem (v nadaljevanju UP) pridobila svoje naravoslovno uravnoteženje. 

 

Študijski programi, ki jih izvaja in razvija fakulteta s svojo komplementarnostjo stremijo k vzpostavitvi 

prostora, kjer bo, ob uporabi univerzalnega znanstvenega jezika (matematika) v optimalnem 

komunikacijskem polju (računalništvo), mogoče soustvarjati integrirano znanost, s ciljem izobraziti 

študente in diplomante s kakovostnim interdisciplinarnim znanjem, ki bodo zmožni suvereno uporabljati 

miselne aparate več različnih znanstvenih disciplin.  

 

Razvoj fakultete sloni na visoko kvalitetnih mono- in interdisciplinarnih študijskih programih matematike, 

računalništva in informatike ter naravoslovja in tehnike v navezavi na druge znanosti.  

 

Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja, podprtimi z informacijsko tehnologijo. Učni in študijski 

proces temeljita na proaktivnih metodah, ki študente spodbujajo h kritičnemu vrednotenju pridobljenega 

znanja in veščin.  Fakulteta je posebej usmerjena v povezovanje izobraževanja in raziskovanja ter študente 

vključuje v raziskovalne dejavnosti na fakulteti in na UP IAM.  

 

Pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič (UP 

IAM); skupaj na UP razvijata naravoslovje in tehniko s ciljem biti v svetovnem vrhu. To pa danes ne 

pomeni biti le v vrhu znotraj neke stroke, temveč predvsem interdisciplinarno. Temeljna vprašanja, ki si 

jih že postavlja človeštvo in si jih bo moralo tudi v bodoče, so preveč kompleksna, da bi odgovore nanje 

lahko iskali samo z orodjem ene stroke. 

 

Fakulteta tudi živi – ne da bi to posebej poudarjala - tisto, kar bi moralo biti samodejno vgrajeno v vsako 

univerzo, v kolikor se ta zaveda, da je njena dejavnost v osnovi univerzalna in mora zato presegati 

vsakršne meje: spolne, rasne, etnične in kulturne. Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu je 

zato izrazito mednarodno: naši raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Madžarske, Bosne in 

Hercegovine, Švedske in Italije, doktorski študenti pa poleg domačih tudi iz Srbije, Kitajske, ZDA in Bosne 

in Hercegovine. UP FAMNIT ima tudi raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, 

Avstralijo, Novo Zelandijo, Španijo, Rusijo, Izraelom in drugimi državami. 

 
(UP FAMNIT bo v prvi polovici leta 2013 pripravila prenovljeno poslanstvo in vizijo fakultete.)  
 
 
 
 

http://www.famnit.upr.si/sl/studij
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4. PREDSTAVITEV UP FAMNIT 
 

4.1 ORGANIZIRANOST 
 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper je bila 

ustanovljena s spremembo Odloka o ustanovitvi UP dne 27.12.2006 (Uradni list RS, št. 137/06).  

 

Fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva po načelu avtonomije stroke in po načelu matičnosti, 

ki izhaja iz registrirane dejavnosti fakultete. UP FAMNIT je visokošolski zavod, ki opravlja izobraževalno 

dejavnost na študijskih področjih, razvrščenih v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997): 

(42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (62) 

kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (81) osebne storitve, (85) varstvo okolja. 

 

Za izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa 

pridobiva fakulteta finančna sredstva prek računa UP, v skladu z veljavnimi predpisi ter v okviru 

sprejetega programa dela in finančnega načrta. Fakulteta lahko pridobiva finančna sredstva v skladu z 

veljavnimi predpisi tudi iz drugih virov (npr. programi financiranja Evropske unije in druga sredstva).  

 

Fakulteta je zavod brez lastnosti pravne osebe, kadar v imenu in za račun univerze izvaja dejavnosti v 

okviru nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalno-razvojnega progama, za 

katere sredstva zagotavlja Republika Slovenija; v tem primeru nastopa v pravnem prometu s pooblastili, 

ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun UP. Kot pravna oseba nastopa 

v pravnem prometu pri izvajanju dejavnosti na podlagi 24. člena Statuta UP in Pravil o organizaciji in 

delovanju UP FAMNIT. 

 

Skupno število vseh zaposlenih na dan 31.12.2012, ki so matični na UP FAMNIT, je 69, in sicer 27 

visokošolskih učiteljev (plačna skupina D), 26 visokošolskih sodelavcev (plačna skupina D), 3 raziskovalci 

(plačna skupina H) ter 13 nepedagoških delavcev (plačna skupina J).  

Če upoštevamo vse zaposlene na UP FAMNIT, ne glede na matičnost, so bile na dan 31.12.2012 na fakulteti 

zaposlene 103 osebe, in sicer 44 visokošolskih učiteljev, 35 visokošolskih sodelavcev, 10 raziskovalcev ter 

14 nepedagoških delavcev.   

Podatki o zaposlitvah v FTE, kjer so zajeti vsi zaposleni ne glede na matičnost in upoštevaje medsebojne 

sporazume med članicami UP, je skupni obseg zaposlitev v FTEjih 47,46 FTE, in sicer visokošolski učitelji 

17,38 FTE, visokošolski sodelavci 12,98 FTE, raziskovalci 4,25 FTE in nepedagoški delavci 12,85 FTE.  

 

VODSTVO UP FAMNIT  

TABELA 1: VODSTVO UP FAMNIT 

Vodstvo  

Dekan  doc. dr. Klavdija Kutnar 

Prodekani  
doc. dr. Martin Milanič, prodekan za študijske zadeve  

doc. dr. Marko Orel, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo 

Predstojniki 
oddelkov 

doc. dr. Dunja Bandelj, Oddelek za aplikativno naravoslovje 

izr. prof. dr. Bojan Kuzma, Oddelek za matematiko 

prof. Diego de Leo, DSc, Oddelek za psihologijo 

doc. dr. Elena Varljen Bužan, Oddelek za biodiverziteto  

doc. dr. Janez Žibert, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologijo   

Namestniki 
predstojnikov 

doc. dr. Katarina Babnik, Oddelek za psihologijo  
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4. PREDSTAVITEV UP FAMNIT 

4.1 ORGANIZIRANOST 

Vodstvo  

oddelkov dr. Jure Pražnikar, Oddelek za aplikativno naravoslovje  

Tajnik Nataša Vraneš 

 
ORGANI UP FAMNIT IN NJIHOVA DELOVNA TELESA 
 

Organi fakultete so dekan, senat, akademski zbor in študentski svet, ki naloge opravljajo v skladu z določili 

in pristojnostmi določenimi s Statutom UP ter Pravili o organizaciji in delovanju UP FAMNIT. Upravno-

administrativne in strokovno-tehnične naloge koordinira in opravlja tajništvo fakultete, v okviru katerega 

delujejo naslednje organizacijske enote: 

- Tajništvo dekanata, 

- Kadrovska služba, 

- Finančno-računovodska služba, 

- Služba za izobraževanje, 

- Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, 

- Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije, 

- Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje. 

 

Pristojnosti oddelkov in organizacijskih enot tajništva fakultete so opredeljene v Pravilih o organizaciji in 

delovanju UP FAMNIT ter v Pravilih o notranji organiziranosti UP FAMNIT. 

 

TABELA 2: ORGANI UP FAMNIT 

Organi 

Dekan  doc. dr. Klavdija KUTNAR 

Senat  

doc. dr. Klavdija Kutnar, predsednica senata 

doc. dr. Dunja Bandelj, doc. dr. Branko Kavšek (namestnik predsednice), doc. dr. Petra Košir, izr. prof. dr. 

Bojan Kuzma, doc. dr. Martin Milanič, doc. dr. Andraž Teršek, doc. dr. Elena Varljen Bužan, doc. dr. Vito 

Vitrih, doc. dr. Boris Zgrablić, doc. dr. Janez Žibert predstavnik Oddelka za psihologijo (v postopku 

volitev) 

predstavniki študentov - Gregor Benko, Olga Kaliada, Aleksandar Tošić 

Akademski zbor  

Akademski zbor UP FAMNIT sestavljajo zaposleni visokošolski učitelji, sodelavci in raziskovalci, ki 

opravljajo pedagoško in/ali raziskovalno delo na članici v posameznem študijskem letu ter predstavniki 

študentov. Akademski zbor v študijskem letu 2012/13 šteje 91 učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev ter 

16 študentov.  

Študentski svet 

Olga Kaliada, predsednica 

Gregor Benko, Neva Černelič Mlač, Mitja Črne, Emina Glavaš, Aleš Horvat, Julija Podbevšek, Tomaž 

Tomažinčič, Aleksandar Tošić 

 

TABELA 3: KOMISIJE ORGANOV UP FAMNIT  

Komisija Senata  Predsednik 

Komisija za izvolitve v nazive prof. dr. Andrej Brodnik 

Komisija za študijske in študentske zadeve doc. dr. Martin Milanič 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (predsednik še ni imenovan) 

Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega 
dela 

doc. dr. Branko Kavšek 

http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/dunja.bandelj/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/branko.kavsek/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/petra.kosir/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/bojan.kuzma/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/bojan.kuzma/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/martin.milanic/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/andraz.tersek/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/elena.varljen/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/vito.vitrih/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/vito.vitrih/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/boris.zgrablic/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/janez.zibert/
http://www.famnit.upr.si/sl/zaposleni-in-sodelavci/
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4.1 ORGANIZIRANOST 

Druge komisije Predsednik 

Disciplinska komisija doc. dr. Andraž Teršek 

Komisija za izbor študentov za Erasmus izmenjave doc. dr. Martin Milanič 

Komisija za založniško dejavnost (predsednik še ni imenovan) 

 
ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE  UP FAMNIT  

TABELA 4: ORGANIZACIJSKE / INFRASTRUKTURNE ENOTE  UP FAMNIT 

Organizacijska / infrastrukturna enota   Predstojnik / vodja 

Oddelek za matematiko izr. prof. dr. Bojan Kuzma, predstojnik 

Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije doc. dr. Janez Žibert, predstojnik 

Oddelek za biodiverziteto 
doc. dr. Elena Varljen Bužan, 
predstojnica  

Oddelek za aplikativno naravoslovje doc. dr. Dunja Bandelj, predstojnica  

Oddelek za psihologijo prof. Diego de Leo, DSc, predstojnik 

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (Knjižnica TeMeNa) mag. Petruša Miholič, vodja 

 
 
ZAPOSLENI 

TABELA 5: 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   0 0 1 1 0 0 

Visokošolski učitelji in sodelavci – D   8 19 22 33 49 53 

Raziskovalci – H   0 0 0 3 5 3 

Administrativno in tehnično osebje – J   1 4 11 10 14 13 

SKUPAJ  9 23 34 47 68 69 

* Upoštevani so le matično zaposleni na UP FAMNIT. 
 
 

TABELA 6: PREGLED ZAPOSLENIH (V FTE) V OBDOBJU OD 2006-2012 

Delovno mesto oz. plačna podskupina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vodstvena delovna mesta – B   0 0 0,1 0,1 0 0,95 

Visokošolski učitelji in sodelavci – D   5,94 15,2 19,11 25,8 30,54 29,41 

Raziskovalci – H   0 0 0,25 2,8 4,70 4,25 

Administrativno in tehnično osebje – J   1 4,5 11,4 9,9 14,10 12,85 

SKUPAJ  6,94 19,7 30,86 38,5 49,34 47,46 

* Upoštevani so vsi zaposleni na UP FAMNIT, ne glede na matičnost. 
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 
 

4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
UP FAMNIT je prvo generacijo študentov vpisala v študijskem letu 2007/08, pod okriljem UP PEF pa so se 

že v študijskem letu 2006/07 izvajali podiplomski študijski programi Matematične znanosti in 

Računalništvo in informatika (magistrska in doktorska študijska programa). 

 

V študijskem letu 20112/13 izvaja fakulteta osem dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov, štiri 

magistrske in tri doktorske študijske programe. Vsi študijski programi so oblikovani v skladu z bolonjsko 

deklaracijo. V navedenih podatkih so upoštevani tudi študijski programi 1., 2. in 3. stopnje Aplikativna 

kineziologija, ki so sicer akreditirani v sklopu UP FAMNIT, a se načrtuje skorajšnjo selitev študijskih 

programov na novoustanovljeno Fakulteto ergonomske in kineziološke študije (UP FENIKS). 

 
Vsi študijski programi se izvajajo v Kopru. 
 
 
Študijski programi za pridobitev izobrazbe 

TABELA 7: ŠTEVILO AKREDITIRANIH DODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
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* Upoštevana sta tudi študijski program Aplikativna kineziologija (UP Feniks – v ustanavljanju) in študijski program Mehatronski in 
adaptronski sistemi in tehnologije. 

 

TABELA 8: ŠTEVILO AKREDITIRANIH PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

SPEC 

(nebolonjski) 
MAG (nebolonjski) DR (nebolonjski) MAG, 2. stopnja DR, 3. stopnja SKUPAJ 
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- - - - - - 7 4 3 3 10 7 

* Upoštevani so tudi študijski programi Aplikativne kineziologije (UP Feniks – v ustanavljanju). 
 
Opomba: AKREDITIRANI (31.12.2012) =  število vseh akreditiranih študijskih programov na dan 31.12.2012. 

 
 
Strategija fakultete na področju izobraževanja je, da vse prvostopenjske programe nadgradi s študijskimi 

programi na 2. in 3. bolonjski stopnji, ki predstavljajo nadgradnjo znanj iz 1. stopnje. Tako je fakulteta že 

akreditirala magistrska študijska programa 2. stopnje Sredozemsko kmetijstvo in Matematika s finančnim 

inženiringom. Magistrski študijski program Varstvo narave se prvič izvaja v študijskem letu 2012/13. V 

letu 2013 je načrtovana akreditacija novega magistrskega študijskega programa Biopsihologija, ki ga 

bomo pričeli izvajati predvidoma v študijskem letu 2013/14. 
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

 
Študenti in diplomanti 
 

TABELA 9: ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV  V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 

 
Redni Izredni Skupaj 

 
Vsi vpisani 

Vsi brez 
absolventov 

Vsi vpisani 
Vsi brez 

absolventov 
Vsi vpisani 

Vsi brez 
absolventov 

SKUPAJ VPISANI 665 599 35 29 700 628 

Dodiplomski programi 589 532 0 0 589 532 

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

- - - - - - 

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

- - - - - - 

visokošolski strokovni študijski 
programi 1. stopnje 

- - - - - - 

univerzitetni študijski programi 1. 
stopnje 

589 532 - - 589 532 

Podiplomski programi 76 67 35 29 111 96 

Magistrski programi 76 67 3 0 79 67 

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

- - - - - -  

magistrski študijski programi 2. 
stopnje 

76 67 3 0 79 67 

Doktorski programi - - 32 29 32 29 

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

- - - - - - 

doktorski študijski programi 3. 
stopnje 

- - 32 29 32 29 

* Upoštevani so tudi študijski programi Aplikativna kineziologija (UP Feniks – v ustanavljanju) na 1., 2. in 3. stopnji. 

 

TABELA 10: ŠTEVILO DIPLOMANTOV V LETU 2012 

Skupaj 
dodiplomski 

študijski programi 

magistrski 
študijski programi 2. 

stopnje 

magistrski 
študijski programi, 

sprejeti pred 
11.6.2004 

doktorski 
študijski programi 3. 
stopnje in doktorski 
študijski programi, 

sprejeti pred 11.6.2004 

43 30 12 - 1 

* Upoštevani so tudi študijski programi Aplikativna kineziologija (UP Feniks – v ustanavljanju) na 1., 2. in 3. stopnji. 

 
V študijskem letu je na fakulteti vpisanih 700 študentov, od tega 589 na dodiplomskem in 111 na 
podiplomskem študiju. 
 
Do 31.12.2012 je študij na fakulteti zaključilo skupaj 78 študentov (53 dodiplomskih, 22 magistrskih in 3 

doktorski). 

 
 

Programi vseživljenjskega učenja 

 
Študijski programi za izpopolnjevanje in deli študijskih programov 
 
V letu 2012 ni bilo aktivnosti na tem področju. 
 
Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja delavcev v vzgoji in izobraževanju 
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4.2 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

V letu 2012 ni bilo aktivnosti na tem področju. 
 
Poletne šole in poletni tabori 
 
V letu 2012 so bile izvedene tri poletne šole in poletni tabor, in sicer: 
- Poletna šola za doktorske študente na Rogli,  
- dve poleti šoli za srednješolce v Kopru – Poletna šola iz finančne matematike in Poletna šola 

Matematika je kul, 
- Naravoslovni tabor za srednješolce. 
 
Tečaji, seminarji, konference in druge oblike izobraževanja 
 
UP FAMNIT je tudi v letu 2012 izvedla več različnih aktivnosti na področju vseživljenjskega izobraževanja 

(ciklusi predavanj za širšo javnost, poletne tabore, delavnice in drugo). 
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4.3 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT, na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju 

na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM, podpisanega dne 2.12.2008, tesno sodeluje z 

UP IAM, kjer opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po 

internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM se večina aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  

drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Navedeno je tudi razlog dejstvu, da so na UP 

FAMNIT na dan 31.12.2013 v plačni skupini H (raziskovalci) zaposleni le trije matično zaposleni oziroma 

skupaj 4,25 FTE (upoštevani matično in nematično zaposleni v plačni skupini H). 

 

Nekateri visokošolski učitelji raziskujejo tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na 

Primorskem (UP ZRS) in Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM). 

 

Raziskovalne skupine in njihova raziskovalna področja 

TABELA 11: RAZISKOVALNA SKUPINA UP FAMNIT 

Šifra 
ARRS 

Ime raziskovalne skupine Raziskovalna področja 

Število 
registriranih 
raziskovalcev

(na dan 31. 
12. 2012) 

2790 Raziskovalna skupina UP FAMNIT 
1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika  
2.07.00 – Tehniške vede / Računalništvo in informatika 

71 

 

Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008. Raziskovalci raziskovalne skupine UP 

FAMNIT raziskujejo v širšem smislu na področju matematike in računalništva in informatike, in sicer s 

področja algebre, kombinatorike s teorijo grafov in verjetnostnega računa, kot tudi podatkovnih struktur, 

podatkovnega rudarjenja in velikih porazdeljenih GRID arhitektur. Raziskovalno delo je vpeto na področje 

matematičnega modeliranja in računalniških simulacij in eksperimentalne ekonomije ter raziskovanja 

socialnih sistemov, posegajo pa tudi na področja elektronske zaščite podatkov – kriptografije, varovanja 

podatkov in računalniške varnosti.  

 

Druga raziskovalna področja, ki prevladujejo pod naravoslovnimi vedami so še: Biotehniške 

vede / Rastlinska produkcija in predelava, Zoologija in zoofiziologija, Biologija / Ekosistemi in Varstvo 

okolja, Botanika, Kemija / Analizna kemija, Biokemija in molekularna biologija. S področja družboslovja 

prevladuje preučevanje na področjih psihologije, ekonomije in prava, s področja medicinskih ved pa 

nevrobiologija, psihiatrija, mikrobiologija in imunologija. 

 

UP FAMNIT bo v februarju 2013 na ARRS vložila vlogo za širitev raziskovanih področij Raziskovalne 

skupine UP FAMNIT, saj se je fakulteta od ustanovitve v letu 2008 razvila in razširila svojo pedagoško in 

raziskovalno dejavnost tudi na druga raziskovalna področja. 

V nadaljevanju navajamo nekatere podatke o raziskovalni uspešnosti Raziskovalne skupine UP FAMNIT: 

(1) izvirni znanstveni članki v letu 2012 (1.1.2012-31.12.2012) (vir: Sicris): 

- SCI Expanded: 89 (32/27/15/15) 

- A&HCI in SSCI: 0 

- Drugo: 6 

- Skupaj: 95 

(2) Povprečno število točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS v letu 2012 = 

60,38 točk. 

(3) Povprečno število normiranih citatov na registriranega raziskovalca (zadnjih 10 let) = 90,48 citatov. 
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Raziskovalni programi in projekti 
 

TABELA 12: RAZISKOVALNI PROGRAMI 

Šifra ARRS Naslov 

Matični raziskovalni programi 

P3-0384 Živ? Živ! Raziskovanje in preprečevanje samomora, vodja: prof. Diego de Leo, DSc 

* Raziskovalni program se izvaja od 1.1.2013. 

 

TABELA 13: NACIONALNI PROJEKTI 

Vrsta raziskovalnega projekta Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

TEMELJNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 3 1 2 

PODOKTORSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI 1* 1 0 

APLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI 0 0 0 

PROJEKTI CRP 0 0 0 

SKUPAJ 4 2 2 

* Zaključen 30.4.2012. 

 

V letu 2013 se bosta pričela izvajati dva nova temeljna projekta, in sicer oba s 1.10.2013 (do 30.9.2016), 

pri katerih je UP FAMNIT sodelujoča partnerica. 

 

Januarja 2012 se je pričelo usposabljanje prvega mladega raziskovalca na UP FAMNIT, prav tako je dobila 

UP FAMNIT v letu 2012 odobrenega še enega mladega raziskovalca, ki bo pričel z usposabljanjem 

predvidoma 1.12.2013. 

 

Poleg navedenih nacionalnih projektov UP FAMNIT izvaja tudi projekt v sodelovanju z lokalno skupnostjo. 

 

TABELA 14: PROJEKTI V SODELOVANJU Z DRUGIMI UPORABNIKI ZNANJA (GOSPODARSTVO, LOKALNE SKUPNOSTI, ITD.) 

Vrsta projekta v sodelovanju z drugimi uporabniki 
(gospodarstvo, lokalne skupnosti, itd.) 

Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

Lokalne skupnosti (Pravna identiteta in razvoj Mestne občine Koper; 
naročnik: Mestna občina Koper) 

1 1 0 

SKUPAJ 1 1 0 

 

TABELA 15: MEDNARODNI PROJEKTI S PODROČJA RAZISKOVANJA 

Vrsta mednarodnega projekta Skupaj leto 2012 Matični Partnerski 

Znanstveno-raziskovalno sodelovanje med RS in Republiko Indijo 
(ARRS) 

1 1 0 

Operativni program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 
2013 

1 0 1 

SKUPAJ 2 1 1 
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Pomembne raziskovalne dosežke smo natančneje predstavili v poglavju 6.2.2. 
 

Fakulteta soorganizira znanstvene konference ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in sodelavcev na 

mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še raziskovalno 

sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete in 

gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča mladim 

sodelavcem (v letih 2011 in 2012 sta bila na nekaj mesečnem usposabljanju na uglednih tujih univerzah 

dva asistenta).  
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4.4 MEDNARODNO IN MEDUNIVERZITETNO SODELOVANJE 
 

Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je že od ustanovitve ena od temeljnih usmeritev 

fakultete. Fakulteta sodeluje v številnih bilateralnih projektih, tako samostojno kot tudi v sodelovanju z 

Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM). 

 

Kot na vsaki fakulteti, ki je vključena v mednarodni izobraževalni prostor, je tudi prek UP FAMNIT 

študentom, diplomantom, učiteljem in raziskovalcem omogočeno vključevanje v evropski visokošolski 

prostor in širše ter povezovanje študijskih programov s programi tujih univerz. 

 

Učno in raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM je  izrazito mednarodno: raziskovalci in 

pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske, Slovaške, Italije, Švedske, 

Nizozemske, Rusije, Kitajske, ZDA in Kanade, študenti na vseh treh stopnjah študija pa iz Hrvaške, Bosne 

in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Makedonije, Italije, Belgije, Poljske, Belorusije, Ukrajine, Rusije in 

Mehike.  

 

Visokošolski učitelji in sodelavci se aktivno udeležujejo mednarodnih znanstvenih konferenc, posvetov in 

poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih konferencah nastopajo tudi kot 

vabljeni (keynote) govorci. Prav tako predavajo na tujih univerzah kot vabljeni gostujoči učitelji. 

 

Fakulteta je vzpostavila tesne raziskovalne povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, 

Novo Zelandijo in z drugimi državami. V zadnjem letu se je pomembno povečalo število tujih študentov na 

dodiplomskem študiju zlasti na študijskih programih Matematika ter Računalništvo in informatika, nekaj 

tujih študentov pa študira tudi na doktorskem študiju, zlasti na programu Matematične znanosti.  

 

Mednarodna vpetost fakultete se kaže tudi v njeni privlačnosti za doktorsko in podoktorsko usposabljanje 

tujcev. V preteklih letih je bilo na UP FAMNIT na podoktorskem usposabljanju več tujih študentov 

(Madžarska, Kitajska, ZDA itd.). V 2012 so bili na UP FAMNIT na podoktorskem usposabljanju štirje 

matematiki – po en iz Kanade in Slovaške ter dva iz Poljske. Več tujih študentov beležimo zlasti na 

dodiplomskem in doktorskem študiju matematike, pa tudi med mladimi raziskovalci – od desetih mladih 

raziskovalcev na UP FAMNIT in UP IAM je šest tujcev (BiH, Mehika, Poljska, Rusija, Slovaška). 

 

Na uspešno mednarodno sodelovanje kažejo tudi številni stiki naših učiteljev in raziskovalcev z 

znanstveniki s prestižnih tujih univerz in njihova gostovanja na UP FAMNIT in UP IAM, ki smo jih 

predstavili tudi na spletni strani fakultete.  

 

Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. 

 

UP FAMNIT ima vzpostavljen program Erasmus, ki je namenjen sodelovanju in izmenjavam študentov ter 

učnega osebja na področju visokošolskega izobraževanja, program CEEPUS srednjeevropski program za 

izmenjavo študentov in profesorjev ter sklenjene bilateralne sporazume z mnogimi tujimi institucijami. 

 

Fakulteta sodeluje tudi s slovenskimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami – z univerzami v 

Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici in z drugimi izobraževalno-raziskovalnimi institucijami ter posredno z 

gospodarstvom. Sodelovanje je vzpostavljeno tudi tujimi izobraževalnimi ustanovami s katerimi ima 

fakulteta sklenjene razne oblike bilateralnih sporazumov. Preko bilateralnih sporazumov je zaposlenim 

omogočena mednarodna mobilnost, za katero je izražen vsako leto večji interes. 

 

Upoštevajoč dejstvo, da fakulteta leta 2013 vstopila v sedmo leto delovanja, je potrebno v naslednjem 

obdobju njeno prepoznavnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju le še okrepiti. 
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4.5 PREMOŽENJE IN NEPREMIČNINE 
 

UP FAMNIT izvaja svojo dejavnost v najetih prostorih. 

 

Sedež fakultete je na Glagoljaški 8 v Kopru, kjer ima fakulteta v uporabi 457,05 kvadratnih metrov. 

Prostori vključujejo tri predavalnice (za 77, 45 in 20 oseb), dve računalnici (s 16 in 17 računalniki) ter 

prostore za upravo in knjižnico. Na Muzejskem trgu 2, kjer je sedež Inštituta Andrej Marušič Univerze na 

Primorskem (UP IAM), imata prostore kadrovska in finančno-računovodska služba, ki delujeta kot skupni 

službi UP FAMNIT in UP IAM.  

 

Poleg prostorov na Glagoljaški 8 fakulteta v študijskem letu 2012/13 najema še predavalnice v Dijaškem 

in študentskem domu Koper (DŠD) in na Srednji tehnični šoli Koper (STŠ), prostore na Kettejevi 1 v 

Kopru, občasno pa najema oz. uporablja še druge prostore za izvajanje študijske dejavnosti (predavalnice 

na UP ZRS in UP FHŠ ter v Središču Rotunda v Kopru). V DŠD fakulteta v študijskem letu 2012/13 najema 

skupaj šest predavalnic.  

 

UP FAMNIT tako v študijskem letu 2012/13 za izvajanje svoje pedagoške in raziskovalne dejavnosti 

uporablja približno 1.800 m2, kar že sedaj ne zadostuje za tekoče izvajanje pedagoškega in raziskovalnega 

dela.  

 

TABELA 16: PREGLED PROSTOROV V UPORABI  

Vrsta prostora Število enot 

Predavalnica 21 

Laboratorij 1 

Kabinet  20 

Knjižnica in čitalnica 1 (knjižnica) 

Računalniška učilnica 4 

Pisarna  9 

Sejna soba 1 

Drugi prostori (hodniki, kleti, parkirni prostori itd.) 1 (klet), 1 (parkirno mesto) 

 

TABELA 17: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA STAVBAH IN DELIH STAVB 

Uporabna 

površina 
Število 

Bruto uporabna površina (v m2) % namenjen 

izvajanju 

študijske 

dejavnosti 

% namenjen 

izvajanju 

raziskovalne 

dejavnosti 
V lasti (v m2) V najemu (v m2) 

Stavbna pravica 

(v m2) 

Stavbe 0 0 0 0 0 0 

Deli stavb (etažna 

lastnina) 
0 0 0 0 0 0 

Deli stavb 

(posamezni 

prostori v kolikor 

ni etažna lastnina)* 

4 0 1.289 0 77 23 
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Uporabna 

površina 
Število 

Bruto uporabna površina (v m2) % namenjen 

izvajanju 

študijske 

dejavnosti 

% namenjen 

izvajanju 

raziskovalne 

dejavnosti V lasti (v m2) V najemu (v m2) 
Stavbna pravica 

(v m2) 

SKUPAJ 8 

0 1.289 0 

77 23 

1.289 

* Upoštevani so najeti prostori na naslednjih lokacijah v Kopru: Glagoljaška 8, Kettejeva 5 in Cankarjeva 5. Poleg navedenih 

prostorov fakulteta najema še predavalnice v Srednji tehniški šoli Koper, v Rotundi, uporablja pa tudi posamezne predavalnice 

drugih članic UP (UP FHŠ, UP ZRS, UP FM).  

 

TABELA 18: PREGLED UPORABNE POVRŠINE NA ZEMLJIŠČIH 

Skupna površina 

Površina (v m2) 

Od tega % v najemu 
Od tega % stavbne 

pravice Stavbno zemljišče (v 
m2) 

Kmetijsko zemljišče 
(v m2) 

Zemljišča 0 0 0 0 

 
 
Ocenjujemo, da bi fakulteta za normalen razvoj v prihodnjih petih letih za izvajanje pedagoške in 

raziskovalne dejavnosti potrebovala prostore v skupni izmeri 3.500 m2.  

 

UP FAMNIT je zato v zadnjih treh letih v Programu dela za posamezno leto načrtovala začetek postopkov 

za celovito reševanje prostorske problematike UP FAMNIT v okviru Mestne občine Koper. Navedeno se je 

v letu 2012 tudi realiziralo, saj je rektorat UP pristopil k aktivnostim za odkup dveh stavb v centru Kopra, 

v katerih trenutno deluje UP FAMNIT – stavba Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1 (v 

lasti Mestne občine Koper). Na Upravnem odboru UP dne 26.11.2012 sta bila sprejeta dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za oba omenjena objekta, zato na fakulteti načrtujemo, da bo 

prostorska problematika fakultete urejena v obdobju dveh do treh let.   
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4.6 OKOLJE V KATEREM DELUJE UP FAMNIT 
 
UP FAMNIT deluje v lokalnem in mednarodnem okolju. Sodelovanje v mednarodnem okolju in 

meduniverzitetno sodelovanje smo podrobneje predstavili v poglavju 4.4.  

 

Fakulteta se želi tesneje povezati zlasti z gospodarstvom, saj tovrstno sodelovanje predstavlja eno 

najpomembnejših načel fakultete.  

 

Na področju raziskovalne dejavnosti in sodelovanja z gospodarstvom UP FAMNIT na podlagi 

Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in 

Inštitutom Andrej Marušič (UP IAM), podpisanega dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP IAM, kjer opravlja 

raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med 

UP FAMNIT in UP IAM se večina aplikativnih, temeljnih projektov, programov ter  drugih 

znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. Tako visokošolski učitelji in sodelavci, ki sodelujejo 

pri izvajanju študijskih programov s področja matematike, računalništva in informatike UP FAMNIT, v 

okviru UP IAM trenutno sodelujejo pri izvajanju več aplikativnih projektov in na enem projektu z 

gospodarstvom.  

 

Sodelovanje poteka tudi mimo formalnih projektov. UP FAMNIT ima vzpostavljene ustrezne stike in 

sistem za prenos potrebnega znanja v lokalno in regionalno gospodarstvo na naslednjih področij: 

bančništvo, zavarovalništvo, igralništvo, računalniška varnost, turizem, logistika, okolje, itd. Med našimi 

ključnimi partnerji so: Luka Koper, Mestna občina Koper, Harpha sea d.o.o., Telekom Slovenije, Banka 

Koper, Generali (IT), Cimos, Actual, Trimo Trebnje, Result, Primorska gospodarska zbornica, Svet 

gorenjskih sindikatov, Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper, Vzajemna d.v.z., SRC d.o.o., Marg 

inženiring d.o.o. in drugi.  

 

Prav tako se na fakulteto obračajo podjetja, ki si želijo sodelovanja z našimi študenti. V letu 2012 bi 

posebej omenili sodelovanje z Banko Koper pri mednarodnem natečaju »Customer Satisfaction University 

Award«, kjer so naši študenti dosegli odlične rezultate.   

 

Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi s podjetji, v katerih opravljajo študijsko prakso študenti nekaterih 

študijskih programov fakultete (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo). 

 

Fakulteta načrtuje v prihodnjih letih nadgraditi in razviti zlasti povezave z gospodarstvom in povečati 

število skupnih projektov. 

  

UP FAMNIT se povezuje z drugimi članicami UP pri oblikovanju novih programov in pri izvajanju 

predmetov s svojih strokovnih področij za druge članice UP.  
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4.7 DOGODKI, PUBLIKACIJE IN PROMOCIJA UP FAMNIT  
 
UP FAMNIT izvaja aktivnosti za promocijo študijskih programov in fakultete kot celote. V promocijo so 

vključeni zaposleni, še zlasti aktivno predstojniki in koordinatorji študijskih programov, pa tudi študenti 

fakultete.  

  

Aktivnosti za promocijo so raznolike in vključujejo raznovrstne ciljne skupine: 

- informativni dnevi za dodiplomski in podiplomski študij,  

- udeležba na različnih informativnih dogodkih za predstavitev univerzitetnega študija (npr. 

Informativa ipd.),  

- izvedba ciklusov predavanj z določenega študijskega področja (matematika, biodiverziteta, finančna 

matematika, računalništvo) na srednjih šolah,  

- delavnice za srednješolce, 

- poletni tabori in poletne šole za srednješolce, 

- cikli poljudnih predavanj za dijake in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično vesolje, Famnitovi 

Biološki večeri, Famnitovi izleti v svet naravoslovja), 

- cikli predavanj »Famnitovi izleti v svet znanosti«, ki so namenjeni predvsem osnovnošolcem. 

  

Prav tako je fakulteta leta 2011 pričela sodelovati pri organizaciji državnih tekmovanj za dijake.  Leta 

2011 smo se prvič priključili organizaciji državnih matematičnih tekmovanj za dijake, v letu 2012 pa smo 

sodelovanje še nadgradili – gostili smo državno tekmovanje iz biologije in državno tekmovanje iz 

matematike. Cilj aktivnosti je povečevanje prepoznavnosti fakultete med dijaki, ki dosegajo uspehe na 

državnih tekmovanjih ter povezovanje s srednjimi šolami s ciljem promocije študijskih programov 

fakultete. 

 

Zgoraj naštete promocijske aktivnosti se izvajajo predvsem v Sloveniji, pomemben del promocije pa 

posega tudi na mednarodno področje, in sicer zlasti prek odmevnih znanstvenih konferenc in srečanj v 

organizaciji oziroma soorganizaciji UP FAMNIT. Konference so pregledno predstavljene tudi na spletni 

strani fakultete. S ciljem povečevanja vpisa tujih študentov tudi v dodiplomske programe je fakulteta v 

zadnjih nekaj letih pospešila tudi promocijske aktivnosti v državah nekdanje Jugoslavije. Pozitivni učinki 

so vidni zlasti v študijskem letu 2012/13, ko se je v študijske programe matematike vpisalo 6 tujih 

študentov z odličnimi srednješolskimi rezultati na področju matematike (v študijskem letu 2011/12 smo 

vpisali dva odlična tuja študenta).  

  

Za večino navedenih aktivnosti fakulteta pripravi promocijska gradiva (brošure, plakate, zloženke ipd.), ki 

jih razpošlje ustreznim ciljnim javnostim. Prav tako so na spletni strani fakultete sprotno objavljene 

informacije o dogodkih, fakulteta pa je prisotna tudi v medijih (sprotno obveščanje medijev o dogodkih).  

  

Fakulteta sodeluje s svojim predstavnikom tudi v promocijski skupini UP in se vključuje v skupne 

promocijske aktivnosti univerze.  

  

V letu 2013 načrtujemo nadaljevanje vseh navedenih aktivnosti, predvsem promocije študijskih 

programov med ciljno javnostjo ter medijsko promocijo raziskovalnih dosežkov naših učiteljev in 

raziskovalcev. 
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5.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 
 

UP 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 UP FAMNIT. Pri svojem delovanju pa UP in 

UP FAMNIT 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-I-162/12-5, 

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, 20/2009-

ZZZPF, 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-I-

266/08-12, 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, 2/2004-ZDSS-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 (Ur.l. RS, št. 42/2002, Ur.l. RS, št. 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-

45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit, 83/2009 Odl.US: U-I-284/06-26), 

- 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-I-68/98-42, 

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, 40/2012-ZUJF, 

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) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=1999101&stevilka=4875
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200022&stevilka=976
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200164&stevilka=3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2001101&stevilka=4923
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002108&stevilka=5313
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200314&stevilka=571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200334&stevilka=1435
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200355&stevilka=2749
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200379&stevilka=3742
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003115&stevilka=5027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200565&stevilka=2838
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200598&stevilka=4298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005117&stevilka=5165
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006129&stevilka=5432
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200716&stevilka=718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007101&stevilka=5026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200836&stevilka=1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200922&stevilka=869
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200955&stevilka=2719
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200958&stevilka=2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201016&stevilka=698
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201047&stevilka=2363
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201134&stevilka=1661
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
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- 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) 

- 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 in 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 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
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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, 83/2003-

UPB1, 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) 

- 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.) 
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- 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 

- Srednjeročna razvojna strategija Univerze na Primorskem 2009 – 2013 

 

f) 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 
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- 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 

- 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 
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- 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  

- 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  

 

Članice UP imajo v skladu Statutom in internimi pravni akti tudi svoje interne pravne akte.  
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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 FAMNIT 

- Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP 

IAM  

- Pravilnik o delovnem času zaposlenih nepedagoških delavcev na UP FAMNIT 

- Pravila o organizaciji in delovanju UP FAMNIT 

- Pravila o notranji organiziranosti UP FAMNIT 

- Pravilnik o poslovanju knjižnice Primorskega inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper in 

Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem 

- Pravilnik o izdajanju medija Bilten: ekonomika, organizacija in informatika v zdravstvu 

- Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT  

- Navodila za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT  

- Pravilnik o magistrskem delu v študijskem programu druge stopnje Aplikativna kineziologija 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskih programih prve stopnje Matematika, Računalništvo in 

informatika in Matematika v ekonomiji in financah UP FAMNIT 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskih programih prve stopnje Biodiverziteta in Sredozemsko 

kmetijstvo 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskem programu prve stopnje Bioinformatika 

- Pravilnik o zaključni nalogi na študijskem programu prve stopnje Biopsihologija 

- Navodila za izvajanje postopka priznavanja v tujini opravljenih obveznosti v programu Erasmus na UP 

FAMNIT 

- Pravilnik o kandidiranju in volitvah dekana UP FAMNIT 

- Poslovnik o delu Komisije za študijske in študentske zadeve UP FAMNIT 

 

 

5.2 DOLGOROČNI CILJI 
 
5.2.1 Postati odlična raziskovalna univerza  

Univerza na Primorskem si bo prizadevala za razvoj raziskovalne postati, ki ji bo omogočala  oblikovanje 

centrov odličnosti na posameznih področjih raziskovanja. S tem namenom bo spodbujala zaposlene k 

raziskovalnemu delu in objavljanju mednarodno primerljivih rezultatov svojega dela.  

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Okrepitev raziskovanja v okviru raziskovalne skupine UP FAMNIT ter v sodelovanju z UP IAM, še 

zlasti na področjih tehnike in naravoslovja.  

- Prebiti se v svetovni vrh z nišo v vsaj še eni samostojni stroki (informacijsko komunikacijske 

tehnologije – IKT) in temu dodati eno interdisciplinarno svetovno pomembno strokovno nišo 

(bioinformatika, e-zdravje, biopsihologija, suicidologija) – doseči približno 100 SCI, SSCI in AH objav 

letno. Imeti eno do dve objavi v obdobju v revijah Science in/ali Nature. S tem bi se uvrstili med 1000 

na šanghajski lestvici. 

- Širitev mreže partnerskih inštitucij doma in v tujini.  

- Ustanovitev mednarodnega centra za algebraično teorijo grafov. 

- Ustanovitev mednarodne šole s področja suicidologije. 

- Redna samoevalvacija fakultete ter kontinuirano uvajanje izboljšav v pedagoški proces in druge 

aktivnosti fakultete na podlagi rezultatov samoevalvacije. 
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5.2.2  Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju  

Univerza na Primorskem si prizadeva za odličnost na področju pedagoške dejavnosti. Osnovni cilj je 

zagotoviti pogoje in načine pedagoškega dela, ki bodo prispevali k učinkovitosti in uspešnosti študijske 

poti študentov na vseh stopnjah študija.     

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Oblikovanje in akreditacija študijskih programov vseh treh stopenj na vseh študijskih področjih, za 

katera je registrirana UP FAMNIT.  

- Povečanje števila študentov (domačih in tujih), visokošolskih učiteljev in sodelavcev za izvajanje 

obstoječih in novih študijskih programov. 

- Redna samoevalvacija fakultete ter kontinuirano uvajanje izboljšav v pedagoški proces in druge 

aktivnosti fakultete na podlagi rezultatov samoevalvacije. 

- Izvesti zunanjo evalvacijo – primerjavo s podobnimi institucijami na zahodu. 

 

5.2.3  Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope 

Vpetost Univerze na Primorskem v geografsko-politični prostor Sredozemlja nudi temelje za razvoj 

specifične raziskovalne in pedagoške dejavnosti v sodelovanju z univerzami v tujini. Univerza bo suveren 

partner pri postavljanju smernic raziskovanja in sodelovanja pri produkciji in distribuciji znanja, ki se 

vpenja v prostor Sredozemlja in JV Evrope tako v akademskem kot širšem družbenem prostoru. V ta 

namen si bo prizadevala za sodelovanje na mikro ravni preko izmenjave raziskovalcev in predavateljev z 

drugimi univerzami omenjenega geografskega prostora, ter na makro ravni preko institucionalnega 

povezovanja. 

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Okrepitev mednarodnega sodelovanja in povečanje mednarodne in meduniverzitetne mobilnosti 

študentov, učiteljev in raziskovalcev. 

- Širitev mreže partnerskih inštitucij doma in v tujini.  

- Postati regionalno, nacionalno in globalno pomembno središče za nekatera področja naravoslovja in 

tehnike. 

 

5.2.4  Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Univerza na Primorskem si prizadeva za zagotavljanje primernih delovnih pogojev, materialnih pogojev in 

infrastrukture za zaposlene in študente Univerze na Primorskem, ki bodo primerljivi s tistimi Univerze v 

Ljubljani in Univerze v Mariboru, zato deluje v smeri pridobivanja potrebnih sredstev ter gradnje 

potrebnih univerzitetnih prostorov in prostorov za študente. 

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Vzpostavitev in trajna rešitev prostorskih pogojev za študente in zaposlene, ki bodo omogočili 

kakovostno izvajanje obstoječih in novih študijskih programov ter izvajanje drugih dejavnosti UP 

FAMNIT in celotne UP.  

- Zagotovitev stabilnega financiranja fakultete. 

- Učinkovito upravno-administrativno delovanje fakultete. 

 

5.2.5  Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Univerza na Primorskem bo razvijala model organiziranosti in upravljanja, ki temelji na centralizaciji 

uresničevanja skupnih interesov članic, obenem pa vzpodbuja njihovo avtonomnost pri odločitvah, ki so 

specifične v okviru njihovega delovanja na raziskovalnem in pedagoškem področju.  

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Omogočiti pedagoškim delavcem sodelovanje v pedagoških in drugih raziskovalnih procesih na UP. 

- Nadgraditi model integriranja raziskovalnega in pedagoškega dela med UP FAMNIT in UP IAM. 
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- Ponuditi študentom drugih članic predmete, ki se izvajajo v okviru študijskih programov na UP 

FAMNIT. 

 

5.2.6  Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja 

Poslanstvo Univerze na Primorskem je med drugim močno povezano tudi z vsestranskim razvojem Južno 

Primorske regije. Z namenom, da bi postala prepoznavni dejavnik razvoja na tem geografskem področju 

UP teži k vzpostavitvi vzajemnega sodelovanja s pomembnejšimi regionalnimi akterji. In sicer bo s skupaj 

z gospodarskimi in drugimi subjekti oblikovala študijske programe in s tem tudi ˝zaposljivega 

diplomanta˝. Poleg tega bo vzpostavila pogoje za sodelovanje z lokalno skupnostjo na področju 

raziskovanja.  

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Povečanje prepoznavnosti UP FAMNIT v slovenskem prostoru. 

- Širitev mreže partnerskih inštitucij doma. 

- Vzpostaviti tesno partnersko povezavo z gospodarstvom in z njim skupna vzpostavitev tehnološko-

razvojnega parka. 

- Štipendiranje dodiplomskih in podiplomskih študentov ter aktivno iskanje možnosti za njihov študij, 

raziskovalno delo ali možnosti zaposlitve v tujini. 

 

5.2.7  Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Cilj Univerze na Primorskem je postati nacionalno in mednarodno prepoznavna po kakovostnih študijskih 

programih, kakovostnem delu in kadru, po mednarodni naravnanosti in po uspešnem  povezovanju 

raziskovalnega in izobraževalnega dela; ob tem pa želi gojiti učinkovito komunikacijo z javnostmi ter 

promocijo dela in dosežkov članic ter univerze kot celote.  

 

UP FAMNIT ima za doseganje navedenega dolgoročnega cilja zastavljene naslednje cilje: 

- Povečanje prepoznavnosti UP FAMNIT v mednarodnem prostoru. 

- Krepitev povezanosti pedagoškega in raziskovalnega dela z vključevanjem študentov v raziskovalno 

delo. 

- Širitev mreže partnerskih inštitucij v tujini.  

 
 

5.3 KRATKOROČNI PREDNOSTNI CILJI V LETU 2012 
 
V skladu s Srednjeročno razvojno strategijo UP 2009 – 2013 smo v Letnem programu dela 2012 v poglavju 

3.3 navedli le kratkoročne prednostne cilje po posameznih dejavnostih oz. vsebinskih področjih, v 

poglavjih 4 do 6 pa smo posamezne kratkoročne cilje še podrobneje razdelali (izhodiščna in ciljna 

vrednost kazalnika; ukrepi, potrebni za dosego oz. ohranitev; predvideni viri financiranja). Zato v poglavju 

5.3 Letnega poročila 2012 ne navajamo podatkov o realizaciji posameznih ciljev. Ti so navedeni v poglavju 

6 Letnega poročila 2012. 

 
1. Izobraževalna dejavnost  

- Razvoj novih študijskih programov 

- Kakovostno in učinkovito izvajanje obstoječih študijskih programov 

- Posodobitev obstoječih študijskih programov 

- Preoblikovanje visokošolskega zavoda, širitev študijskih področij 

- Zagotavljanje primernih pogojev za izvajanje študijskega procesa 

- Povečati prepoznavnost univerze v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

 

2. Raziskovalna in razvojna dejavnost 

- Vzpostavitev mednarodnih standardov za umeščanje mladih v znanstveno-raziskovalno delo UP 

- Doseganje ustreznega statusa in motiviranje uveljavljenih raziskovalcev 
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- Povečanje števila mladih raziskovalcev 

- Prispevek k spremembi zakonodaje na področju znanstveno-raziskovalnega dela 

- Doseganje postavljenih meril in strateških ciljev UP za obdobje 2009-2013 

- Povečanje kakovosti in spodbujanje znanstvene odličnosti visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UP 

- Povečanje števila prijav na razpise ARRS ter na druge nacionalne znanstveno raziskovalne razpise 

- Uveljavitev dobrih praks na področju znanstveno-raziskovalnega dela 

- Povečanje števila znanstvenih objav sodelavcev 

- Vključenost podiplomskih študentov v raziskovalne projekte 

- Implementacija in izvajanje nove sheme financiranja doktorskega študija 

- Večja vertikalna mobilnost med raziskovalci in visokošolskimi učitelji s ciljem prepletanja 

raziskovalnega in pedagoškega dela 

- Povečati  število bilateralnih sodelovanj 

- Okrepiti dejavnost raziskovalnih inštitutov in razširitev umestitve raziskovalnih vsebin v geografski 

prostor 

- Doseči povečanje rednega javnega financiranja raziskovalne dejavnosti 

- Izboljšanje postopkov glede vodenja projektov 

- Vključevanje lokalnega gospodarstva v aktivnosti UP 

- Okrepitev sistemske komunikacije z gospodarstvom in drugimi potencialnimi uporabniki znanja UP 

- Promocija znanstvenih rezultatov in dvig prepoznavnosti UP 

- Internacionalizacija raziskovalnega dela 

 

3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

- Uveljaviti se kot priznan akter mednarodnega sodelovanja  

- Povečati mednarodno mobilnost kadra in študentov 

- Razširitev mreže partnerjev v tujino 

- Promocija fakultete in študijskih programov v tujini 

- Oblikovanje skupnega študijskega programa z univerzami iz tujine 

- Zagotoviti podporno službo za uresničevanje ciljev in nalog na področju mednarodnega sodelovanja  

- Izboljšati organizacijo in kakovost dela na področju mednarodnih izmenjav (študentov in učiteljev)   

- Elektronizacija dela na področju mednarodne mobilnosti 

 

4. Knjižnična dejavnost   

- Vzpostaviti uporabnikom prijazen, kakovosten in kompetenten knjižnično informacijski sistem UP 

- Bibliografska obdelava knjižničnega gradiva 

- Vnos in priprava bibliografij raziskovalcev 

- Prijava na razpis ARRS za sofinanciranje tuje znanstvene literature in baz podatkov 

- Tehnološka prenova in prehod na platformo COBISS 3 

- Vpis novih uporabnikov in izposoja gradiva 

- Medknjižnična izposoja 

- Kadrovska okrepitev strokovnih delavcev knjižnice 

- Omogočanje dostopa do obstoječih elektronskih revij in podatkovnih baz 

- Omogočiti iskanje po vseh dostopnih elektronskih virih preko ene vstopne točke (metaiskalnik) 

- Omogočiti oddaljen dostop do elektronskih informacijskih virov 

- Vzpostaviti uporabnikom prijazen, kakovosten in kompetenten knjižnično informacijski sistem UP 

- Zagotavljanje, spremljanje in izboljševanje kakovosti dela v knjižnici 

- Skrb za prirast relevantnega knjižničnega gradiva 

- Izobraževanje uporabnikov za samostojno delo v knjižnici 

- Zagotovitev dodatnih prostorov knjižnice 

- Oblikovanje in dopolnjevanje vsebine za vzpostavitev virtualne knjižnice 

- Razširitev dostopa do elektronskih revij in baz podatkov  

- Razširitev založniške dejavnosti 
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5. Upravne naloge članice 

- Priprava internih pravnih aktov po posameznih področjih dela 

- Učinkovito izvajanje notranjega nadzora 

- Izboljšati informacijsko podporo delu na fakulteti 

- Skrb za kakovostno informacijsko podporo študijskemu procesu 

- Sodelovanje pri skupnih aktivnostih za poenotenje dela na kadrovskem področju na vseh članicah  

- Zagotoviti boljše pogoje dela  

- Učinkovita organizacija, vodenje, usklajevanje in koordinacija nalog 

- Promocijske aktivnosti fakultete  

 

6. Interesna dejavnost študentov 

- Izboljšati kakovost študentskega življenja in povezanosti med študenti in zaposlenimi z vključevanjem 

študentov v interesne dejavnosti 

- Prispevati k promociji fakultete in študentov   

 

7. Druga dejavnost članice 

- Promocija znanstvenih rezultatov in dvig prepoznavnosti UP 

 

8. Investicije in investicijsko vzdrževanje 

- Zagotavljanje pogojev za kakovostno in učinkovito izvajanje vseh dejavnosti fakultete 

 

9. Skrb za kakovost 

- Kakovostno in učinkovito izvajanje obstoječih študijskih programov 

- Kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti fakultete 

 

 

10. Kadrovski načrt in kadrovska politika 

- Integracija pedagoškega in raziskovalnega dela učiteljev in sodelavcev  

- Zagotovitev kadrovskih pogojev za tekoče in kakovostno izvajanje pedagoškega procesa 

- Povečati število priznanih tujih in domačih gostujočih učiteljev 

- Zaposlovanje novih delavcev na spremljajočih delovnih mestih za izvajanje vseh nalog tajništva 

fakultete, ki izhajajo z povečanega obsega dela na vseh področjih dela fakultete 

- Racionalizacija delovnih procesov in zmanjševanje stroškov za izvajanje dejavnosti  

- Strokovni razvoj in izpopolnjevanje zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih 

- Skrb za zadovoljstvo zaposlenih  
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6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH 
CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012 
 
 

6.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
 
 

6.1.1 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Dolgoročni cilj 2: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Razvoj novih študijskih 

programov 

Idejna zasnova študijskega 

programa 1. stopnje 

Upravljanje in treniranje v 

izbranih športnih disciplinah, 

smeri košarka in atletika 

Zaključen postopek 

akreditacije programa na 

NAKVIS 

Nerealizirano 

Obrazložitev: cilj se prenese v 
leto 2013, vendar v 
modificirani obliki (priprava 
vsebinskih izhodišč za 
program). 

Razvoj novih študijskih 

programov 

Posredovana vloga za 

akreditacijo študijskega 

programa 2. stopnje 

Matematika s finančnim 

inženiringom na NAKVIS 

Zaključen postopek 

akreditacije programa na 

NAKVIS in razpis programa 

za vpis v študijskem letu 

2012/13 

Realizirano 

 

Razvoj novih študijskih 

programov 

Vloga za akreditacijo 

študijskega programa 2. 

stopnje Bioinformatika 

Zaključen postopek 

akreditacije programa na 

NAKVIS 

Nerealizirano 

Obrazložitev: cilj se prenese v 
leto 2013, vendar v 
modificirani obliki (priprava 
vsebinskih izhodišč za 
program). 

Razvoj novih študijskih 

programov 

Idejna zasnova študijskega 

programa 2. stopnje 

Biopsihologija 

Zaključen postopek 

akreditacije programa na 

NAKVIS 

Delno realizirano 

Obrazložitev: vloga je v 
obravnavi na NAKVIS-u. 

Razvoj novih študijskih 

programov 

Potreba po nadgradnji znanj 

bodočih diplomantov 

programa 1. stopnje 

Biopsihologija na 2. in 3. 

stopnji  

Idejna zasnova študijskega 

programa 3. stopnje 

Biopsihologija 

Nerealizirano 

Obrazložitev: cilj se prenese v 
leto 2013, vendar v 
modificirani obliki (priprava 
vsebinskih izhodišč za 
program). 

Podaljšanje akreditacije 

študijskim programom  

Potek akreditacije šestim 

študijskim programom: 1. 

stopnja – Matematika, 

Računalništvo in informatika; 

2. in 3. stopnja – Matematične 

znanosti, Računalništvo in 

informatika 

Zaključen postopek 

podaljšanja akreditacije 

študijskih programov na 

NAKVIS 

Delno realizirano 

Obrazložitev: izvedeni so vsi 
postopki, fakulteta pričakuje 
zaključno mnenje oz. odločbo 
NAKVIS glede podaljšanja 
akreditacije. 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Organizirana in tekoča 

izpeljava študijskega procesa 

v vseh letnikih vseh 

razpisanih študijskih 

programov v študijskem letu 

2011/12 

Organizirana in tekoča 

izpeljava študijskega procesa 

v vseh letnikih vseh 

razpisanih študijskih 

programov v študijskih letih 

2011/12 in 2012/13 

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito Izvajanje 4. letnika Znižanje primanjkljaja na UP Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

štiriletnega univerzitetnega 

študijskega programa 

Matematika in računalništvo 

v sodelovanju z UP PEF 

(program je akreditiran pri 

UP PEF) 

PEF na področju izvajanja 

študijske dejavnosti 
 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Prvi študenti, vpisani v 3., 

zaključni letnik študijskega 

programa Biopsihologija v 

študijskem letu 2012/13 

Predlog pravilnika o zaključni 

nalogi na 1. stopnji za 

študijskega programa 

Biopsihologija 

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

14 diplomantov študijskih 

programov 1. in 2. stopnje 

(do 30.11.2011) 

Izvedena druga podelitev 

diplom za diplomante 

študijskih programov 1., 2. in 

3. stopnje 

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Delujoč Študentski 

informacijski sistem za 

podporo študijskemu procesu 

Izboljšan študentski 

informacijski sistem za 

študente ter visokošolske 

učitelje in sodelavce za boljšo 

podporo študijskemu procesu 

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Delujoč program za urnike za 

podporo študijskemu procesu 

Izboljšan program za urnike Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Delujoča e-učilnica za objavo 

študijskih gradiv, različnih 

informacij v zvezi z izvedbo 

predmeta in komunikacijo 

med študenti in 

visokošolskimi učitelji in 

sodelavci 

Večje število študentov in 

visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, ki uporabljajo e-

učilnico 

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Izvedba študijskih programov 

1., 2. in 3. stopnje Aplikativna 

kineziologija na UP FAMNIT v 

študijskem letu 2011/12 

Izvedba študijskih programov 

1., 2. in 3. stopnje Aplikativna 

kineziologija na 

novoustanovljeni UP FENIKS 

v študijskem letu 2012/13 

Nerealizirano 

Obrazložitev: odločitev o 
ustanovitvi nove fakultete je v 
pristojnosti univerzitetnih 
organov. Študijski programi 
Aplikativne kineziologije se v 
študijskem letu 2012/13 
formalno izvajajo na UP 
FAMNIT. 

Posodobitev obstoječih 

študijskih programov 

Nova Merila za prehode med 

študijskimi programi 

Zaključen postopek 

akreditacije sprememb 

programov na NAKVIS 

Realizirano 

 

Posodobitev obstoječih 

študijskih programov 

Predlog sprememb študijskih 

programov 1. stopnje 

Matematika, Računalništvo in 

informatika ter 

Bioinformatika 

Zaključen postopek 

akreditacije sprememb 

programov na NAKVIS 

Nerealizirano 

Obrazložitev: priprava 
predloga sprememb 
študijskih programov se 
prenese v leto 2013. 

Posodobitev obstoječih 

študijskih programov 

 

 

Predlog sprememb  študijskih 

programov 2. stopnje 

študijskih programov 2. 

stopnje Matematične znanosti 

ter Računalništvo in 

informatika 

Zaključen postopek 

akreditacije sprememb 

programov na NAKVIS 

Nerealizirano 

Obrazložitev: priprava 
predloga sprememb 
študijskih programov se 
prenese v leto 2013. 

Posodobitev obstoječih Predlog sprememb Zaključen postopek Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

študijskih programov študijskega programa 2. 

stopnje Varstvo narave 

akreditacije sprememb 

programa na NAKVIS in 

razpis spremenjenega 

programa za vpis v 

študijskem letu 2012/13 

 

Preoblikovanje 

visokošolskega zavoda, 

širitev študijskega področja 

Idejna zasnova širitve 

študijskih področij na 

področje (31) družbene vede 

(psihologija) 

Zaključen postopek 

akreditacije novega 

študijskega področja na 

NAKVIS 

Delno realizirano 

Obrazložitev: vloga je v 
obravnavi na NAKVIS-u. 

 
 

Dolgoročni cilj 4: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Zagotavljanje primernih 

pogojev za izvajanje 

študijskega procesa 

Potreba po izboljšanju 

prostorskih pogojev za 

izvajanje študijske dejavnosti 

Ustrezno povečano število 

predavalnic in kabinetov za 

kakovostno izvajanje 

študijskega procesa 

Delno realizirano 

Obrazložitev: UP FAMNIT je 
pričakovala sklenitev 
pogodbe o najemu prostorov 
v Koloseju Koper, ki pa ni bila 
realizirana (sklenitev 
pogodbe je v pristojnosti 
rektorata UP), zato je UP 
FAMNIT pridobila v uporabo 
prostore na drugih članicah 
UP (zlasti UP FHŠ in delno UP 
FM).  

 

Dolgoročni cilj 5: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Razvoj interdisciplinarnih 

študijskih programov z 

drugimi članicami univerze 

Idejna zasnova pedagoških 

programov 2. stopnje s 

področja matematike ter 

računalništva in informatike 

(Matematika v izobraževanju, 

Računalništvo v 

izobraževanju) v sodelovanju 

z UP PEF 

Vlogi za akreditacijo 

programov 

Delno realizirano 

Obrazložitev: vloga za 
akreditacijo pedagoškega 
programa s področja 
matematika je vsebinsko 
usklajena, za obravnavo na 
pristojnih organih pa bo 
pripravljena v letu 2013. 

 

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru  

Načrt aktivnosti za promocijo 

študijskih programov za vpis 

v študijskem letu 2012/13 

Prepoznavni študijski 

programi med srednješolci za 

vpis v študijskem letu 

2012/13 

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Načrt aktivnosti za promocijo 

študijskih programov za vpis 

v študijskem letu 2012/13 

Prepoznavni študijski 

programi med kandidati za 

vpis v študijske programe 2. 

in 3. stopnje v študijskem letu 

Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

2012/13 

 
 
 
6.1.1.1 Realizacija vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 
2012/2013 
 

TABELA 19: RAZLIKE V PREDVIDENEM ŠTEVILU RAZPISNIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2012/2013 GLEDE NA ŠTEVILO 
RAZPISNIH MEST V ŠTUDIJSKEM LETU 2011/2012 IN REALIZACIJA NAČRTOVANEGA 

Članica 
Ime novega študijskega 

programa 
Ime opuščenega 

študijskega programa 

NAČRT razlike v 
predvidenem številu 

razpisanih mest v 
2012/2013 (v 
primerjavi s 

študijskim letom 
2011/2012) 

REALIZACIJA 

razpisanih mest v 
2012/2013 v 
primerjavi z 
2011/2012 

Redni Izredni Redni Izredni 

1. stopnja 

UP FAMNIT 

Biodiverziteta (UN) - - 10 - 35 - 

Bioinformatika (UN) - -15 - 30 - 

Matematika (UN) - - 5 - 40 - 

Matematika v ekonomiji in 
financah (UN) 

- - 15 - 30 - 

Računalništvo in informatika 
(UN) 

- - 25 - 50 - 

Sredozemsko kmetijstvo (UN) - -15 - 30 - 

2. stopnja 

UP FAMNIT 

Matematika s finančnim 
inženiringom1 

- + 45 - 45 - 

Varstvo narave - + 45 - 45 - 
 
Opomba k tabeli: 
1 Študijski program je v postopku akreditacije. Razpisan bo, če bo Sveta NAKVIS pravočasno podelil akreditacijo študijskemu programu. 
2 Študijski program je bil že razpisan za študijsko leto 2011/2012, a ga fakulteta zaradi premalo interesa za vpis ne izvaja. 

 
Obrazložitev realizacije vpisa v študijskem letu 2012/2013: 
 

V študijskem letu 2012/13 je UP FAMNIT razpisala sedem dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje. 

Vsi študijski programi so se izvajali že v študijskem letu 2011/12 in so: 

- Matematika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08), 

- Računalništvo in informatika (prva izvedba v študijskem letu 2007/08), 

- Biodiverziteta (prva izvedba v študijskem letu 2008/09), 

- Sredozemsko kmetijstvo (prva izvedba v študijskem letu 2008/09), 

- Bioinformatika (prva izvedba v študijskem letu 2009/10), 

- Matematika v ekonomiji in financah (prva izvedba v študijskem letu 2009/10), 

- Biopsihologija (prva izvedba v študijskem letu 2010/11). 

 

Vsi razpisani študijski programi se v študijskem letu 2012/13 tudi izvajajo. Število vpisanih študentov je 

nekoliko manjše od pričakovanega, razen v študijskem programu Biopsihologija, kjer so bila zasedena vsa 

razpisana mesta. 

 

Vzrok za manjše število vpisanih v študijske programe je gotovo tudi dejstvo, da UP FAMNIT deluje šele 

šesto študijsko leto in v slovenskem visokošolskem prostoru ni še dovolj prepoznavna. Prav zato smo na 
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fakulteti v preteklih letih pristopili k sistematični promociji študijskih programov, ki bo povečala 

prepoznavnost fakultete in posledično tudi vpis v študijske programe. Naše promocijske aktivnosti smo še 

razširili in nadgradili, pri tem smo se usmerili predvsem na srednje in osnovne šole. Promocijo smo tako 

zastavili dolgoročno, zato pričakujemo, da bodo učinki promocijskih aktivnosti vidni šele v prihodnjih 

študijskih letih. 

 

Podiplomski študij 

V študijskem letu 2012/13 je UP FAMNIT prvič razpisala dva nova magistrska študijska program 2. 

stopnje (poleg programov Matematične znanosti ter Računalništvo in informatika, ki se izvajata že od 

študijskega leta 2006/07 dalje), in sicer Matematika s finančnim inženiringom in Varstvo narave. 

Magistrski program Varstvo narave se v študijskem letu 2012/13 tudi izvaja, medtem ko se program 

Matematika s finančnim inženiringom ne izvaja zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. 

 

Načrtovan je bil tudi razpis dveh doktorskih študijskih programov 3. stopnje Matematične znanosti ter 

Računalništvo in informatika, ki se ravno tako izvajata že od študijskega leta 2006/07 dalje. Oba 

doktorska študijska programa se v študijskem letu 2012/13 tudi izvajata. 

 

V razpisanih podiplomskih programih niso bila zasedena vsa prosta mesta, vendar ocenjujemo, da je 

število vpisanih študentov dobro. 
 
 

6.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti 
 
Realizacija izobraževalne dejavnosti na vseh stopnjah študija ostaja v študijskem letu 2012/13 v okviru 

načrtovanih vrednosti. V nadaljevanju podajamo kratko obrazložitev vrednosti posameznih kazalnikov.  

 

Podatki o prehodnosti študentov v študijskem letu 2012/2013 za univerzitetne študijske programe 1. 

stopnje kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik glede na pretekla študijska leta nekoliko znižala, 

saj v študijskem letu 2012/13 znašala 60,9 % (v letu 2011/12 je znaša 70,1 %, medtem ko je v študijskem 

letu 2009/10 znašala 61,3 %). Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je prehodnost iz 1. 

v 2. letnik manjša od načrtovane le v treh študijskih programih (Računalništvo in informatika, Matematika 

v ekonomiji in financah, Biopsihologija), medtem ko se je v ostalih študijskih programih večja od 

načrtovane oz. enaka načrtovani. Kazalnik prehodnosti za program Bioinformatika je enak 0 %, saj se v 

študijskem letu 2012/13 ne izvaja 2. letnik, zaradi prehoda študenta, vpisanega v študijskem letu 2011/12 

v 1. letnik, v program Računalništvo in informatika v študijskem letu 2012/13. V magistrskih študijskih 

programih 2. stopnje se je prehodnost v študijskem letu 2012/13 nekoliko nižja od načrtovane, in sicer le 

na programu Računalništvo in informatika.  

 

Podatki o trajanju študija v študijskem letu 2012/2013 za univerzitetne študijske programe 1. stopnje 

kažejo, da je skupno trajanje študija v okviru načrtovanih vrednosti (znaša 3,75 let). Pregled po 

posameznih študijskih programih 1. stopnje kaže, da je trajanje študija daljše od načrtovanega na 

univerzitetnem študijskem programu Računalništvo in informatika, kar je med drugim tudi posledica 

dejstva, da je veliko študentov 3. letnika in absolventov zaposlenih. Nadalje, v študijskih programih 

Matematika v ekonomiji in financah ter Bioinformatika ni bilo diplomantov (načrtovani so bili prvi 

diplomanti obeh programov), saj so se po zaključenem 3. letniku študenti odločili za vpis v dodatno leto 

(absolventski staž). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje pa je trajanje študija bilo krajše od 

načrtovanega in je znašalo 2,64 let.  

 

Podatki o številu diplomantov v študijskem letu 2012/2013 kažejo, da je diplomiralo manj študentov od 

načrtovanega, saj se je večina študentov po zaključenem zadnjem letniku odloča za vpis v dodatno leto 

(absolventski staž).  
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Podatki o številu študentov v študijskem letu 2012/2013 kažejo nižjo realizacijo od načrtovane. Pregled po 

posameznih študijskih programih kaže, da je na 1. stopnji manj vpisanih študentov od načrtovanega 

predvsem v študijskem programu Sredozemsko kmetijstvo (60 % realizacija načrtovanega števila 

študentov). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je manjše število študentov od načrtovanega, saj 

se v študijskem letu 2012/13 ne izvaja program Matematika s finančnim inženiringom, zaradi 

premajhnega števila prijavljenih kandidatov. Magistrski študijski program Varstvo narave se v študijskem 

letu 2012/13 izvaja prvič, zato predvidevamo da se bo vpis v prihodnji letih povečal (ter je zato v 2012/13 

nekoliko nižji od načrtovanega). Med razloge za nižji vpis v magistrski študijski program Računalništvo in 

informatika v študijskem letu 2012/13 lahko navedemo tudi dejstvo, da se večina študentov zadnjega 

letnika 1. stopnje odloča za vpis v dodatno leto (absolventski staž) ter ne nadaljujejo študija na 2. stopnji.  

 

Podatki o številu vpisanih tujih študentov v študijskem letu 2012/2013 kažejo, da se število in delež vpisanih 

tujih študentov na vseh stopnjah narašča, s čimer fakulteta uresničuje zastavljanje cilje na tem področju.  

 
 
Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP 
 
V študijskem letu 2011/12 so trije študenti UP FAMNIT v okviru izbirnosti med članicami UP opravljali 
predmete na drugih članicah (skupaj 18 KT, od tega je bilo 12 KT pridobljenih). Študenti drugih članic UP 
niso opravljali obveznosti na UP FAMNIT. 
 
V okviru meduniverzitetne mobilnosti je en študent opravljal predmet na UP FAMNIT (pridobljenih 9 KT), 
medtem ko študenti UP FAMNIT niso opravljali obveznosti na drugih univerzah. 
 
 

6.1.2 PROGRAMI VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA  
 
 
6.1.2.1 Študijski programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov 
 

V letu 2012 ni bilo predvidenih in izvedenih aktivnosti na tem področju. 
 
 
6.1.2.2 Ostali programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju 
 
V letu 2012 ni bilo predvidenih in izvedenih aktivnosti na tem področju. 
 

6.1.2.3 Oblike neformalnega učenja 
 

Dolgoročni cilj 7: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Potreba po informatizaciji 

postopkov za programe 

vseživljenjskega učenja 

Nadgrajen Študentski 

informacijski sistem z 

modulom za podporo 

programom vseživljenjskega 

učenja 

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Pričetek študija nove 

generacije brucev v 

študijskem letu 2012/13 

Izvedene uvodne delavnice za 

bruce v septembru 2012 

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost Poletna šola iz finančne Izvedena Poletna šola iz Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

matematike v 2012 finančne matematike v 

avgustu 2012 
 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Poletna šola Matematika je 

kul za dijake srednjih šol in 

učence osnovnih šol v 2012 

Izvedena Poletna šola 

Matematika je kul v avgustu 

2012 

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Poletni tabor iz logike v 2012 Izveden Poletni tabor iz 

logike v 2012 (UP FAMNIT je 

gostila tabor, izvajalec je 

ZOTKS – Zveza za tehnično 

kulturo Slovenije) 

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Idejna zasnova delavnice na 

temo varstvene biologije 

Izvedena delavnica na temo 

varstvene biologije 

Nerealizirano 

Obrazložitev: namesto 
načrtovane izvedbe delavnice 
na temo varstvene biologije je 
bil izveden Naravoslovni 
tabor v Rakitovcu v juliju 
2012. 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Idejna zasnova 

Naravoslovnega dneva v 

slovenski Istri za srednje šole 

(pomlad 2012) 

Izvedeni trije naravoslovni 

dnevi  

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Računalniške delavnice Orada 

2012 

Izvedene računalniške 

delavnice Orada v avgustu in 

oktobru 2012 

Delno realizirano 

Obrazložitev: delavnice so 
bile izvedene le v oktobru 
2012. 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Delujoča spletna stran 

skupine za biodiverziteto 

Balkanskega polotoka 

Dodane študijske vsebine, 

učna gradiva in povezave na 

spletni strani skupine za 

biodiverziteto Balkanskega 

polotoka 

Nerealizirano 

Obrazložitev: naloga je 
prenesena v leto 2013. 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Objavljanje poljudnih člankov 

v letu 2012 

Objavljeni poljudni članki na 

temo sredozemskega 

kmetijstva v lokalnih 

časopisih (Oljka – priloga 

Primorskih novic) 

Realizirano 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Ustanovljeno Društvo 

varstvenih biologov 

Pomoč novoustanovljenemu 

Društvu varstvenih biologov  

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Načrt izvedbe filmskih 

večerov na temo specifičnih 

psiholoških problemov, 

obdelanih v filmih 

Izvedeni filmski večeri Realizirano 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Napoved izvedbe 

tradicionalnega 

izobraževalnega dogodka 

»Študent je car«, ki jo 

organizira Microsoft Slovenija 

za študente tehničnih 

znanosti 

Izvedba dogodka Realizirano 

Obrazložitev: dogodek je bil 
realiziran že  v decembru 
2011. 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Tekmovanje Univerzitetni 

programerski maraton za 

študente v organizaciji ACM 

Slovenija v letu 2012 

Izvedeno predtekmovanje na 

UP FAMNIT in sodelovanje 

ekipe študentov 

dodiplomskega študijskega 

programa Računalništvo in 

informatika  

Realizirano 

 

Povečati prepoznavnost 

univerze v slovenskem, 

sredozemskem in širšem 

prostoru 

Državno tekmovanje iz 

matematike za dijake 

srednjih šol v 2012 

Izvedeno Državno 

tekmovanje iz matematike v 

2012 

Realizirano 

Obrazložitev: poleg 
državnega tekmovanja z 
matematike je UP FAMNIT 
gostila tudi Državno 
tekmovanje iz biologije. 

 
Poleg aktivnosti, načrtovanih v Letnem programu dela za leto 2012, smo izvedli še naslednje aktivnosti: 
- ciklus predavanj za širšo javnost Izleti v matematično vesolje (7 predavanj), 
- ciklus predavanj za širšo javnost Biološki večeri (8 predavanj), 
- delavnico »Računanje ogljičnega odtisa izdelkov po standardu PAS2050 in ogljičnega odtisa 

organizacij po standardu ISO14064«, ki je potekala 18.6.2012, 
- Raziskovalni dnevi iz matematike (v sodelovanju z DMFA Slovenije in UP PEF) v avgustu in septembru 

2012, 
- delavnico »Figa – starodavni sadež« v avgustu 2012. 
 
 

6.1.3 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
Ocenjujemo, da je bilo leto 2012 na področju izobraževalne dejavnosti uspešno.  

 

Fakulteta je v študijskem letu 2011/12 izvajala 14 študijskih programov (8 dodiplomskih, 3 magistrske in 

3 doktorske), v študijskem letu 2012/13 pa je prvič razpisala magistrski študijski program Varstvo 

narave, ki predstavlja nadgradnjo prvostopenjskega študijskega programa Biodiverziteta. V študijskem 

letu 2012/13 UP FAMNIT izvaja 15 študijskih programov, na fakulteto pa je vpisanih 700 študentov – 589 

dodiplomskih, 79 magistrskih in 32 doktorskih. Skupno število diplomantov na dan 31.12.2012 je 78 (53 

dodiplomskih, 22 magistrskih in 3 doktorski). 

 

Med pozitivnimi rezultati bi izpostavili zlasti pripravo in akreditacijo novih magistrskih programov 

(akreditacija programa Matematika s finančnim inženiringom, v zaključni fazi akreditacije je tudi študijski 

program Biopsihologija), začetek izvajanja novega magistrskega programa Varstvo narave, uspešno 

izpeljavo novih letnikov v 2012/13 (prva izvedba 3. letnika dodiplomskega programa Biopsihologija in 1. 

letnika magistrskega programa Varstvo narave), izboljševanje vpisa na nekaterih študijskih programih 

(Biodiverziteta, Računalništvo in informatika), nagrade našim učiteljem in diplomantom, vključevanje 

odličnih tujih študentov za vpis v dodiplomske programe s področja matematike ter nadgradnjo 

Študentskega informacijskega sistema (ŠIS) za vodenje podatkov o osebah, ki se vključujejo v študijske 

programe kot »občani« (vseživljenjsko izobraževanje). Prav tako so bile oblikovane in akreditirane 

nekatere manjše in večje spremembe posameznih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov 

ter pripravljena vsa potrebna gradiva in aktivnosti v postopku podaljšanja akreditacije šestih študijskih 

programov UP FAMNIT; odločbo NAKVIS pričakujemo v februarju 2013. 

 

Kot smo zapisali, je bila UP FAMNIT uspešna pri pridobivanju odličnih tujih študentov za vpis v 

dodiplomske programe – v študijskem letu 2012/13 se je v dodiplomske študijske programe s področja 

matematike (Matematika, Matematika v ekonomiji in financah) vpisalo šest študentov tujcev z odličnimi 

srednješolskimi rezultati na področju matematike (v študijskem letu 2011/12 dva tuja študenta z 
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odličnimi srednješolskimi rezultati na področju matematike). S strategijo privabljanja odličnih tujih 

študentov bo fakulteta nadaljevala tudi v prihodnjem študijskem letu. 

 

Med pomembne dosežke na področju izobraževanja uvrščamo tudi vse prejete nagrade in priznanja našim 

učiteljem, študentom in diplomantom. V letu 2012 bi posebej izpostavili naslednje nagrade in priznanja:  

- nagrado Republike Slovenije na področju šolstva za izjemne dosežke na področju izobraževanja je v 

letu 2012 prejel naš profesor in raziskovalec prof. dr. Andrej Brodnik,  

- nagradi Sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem sta prejela dva učitelja UP FAMNIT – 

doc. dr. Branko Kavšek in asist. mag. Boštjan Frelih,  

- univerzitetno nagrado »Srečko Kosovel« je za odlično zaključno nalogo z naslovom »Rubikova kocka« 

prejela Nastja Cepak, diplomantka dodiplomskega programa Matematika,  

- diplomant dodiplomskega programa Računalništvo in informatika Irman Abdić je prejel Trimovo 

raziskovalno nagrado za zaključno delo "Izvedba postopka za sprotno prikazovanje spektrograma v 

odprtokodnem sistemu Sphinx-4". Gre za pomemben dosežek, saj gre pri Trimovih raziskovalnih 

nagradah za mednarodni razpis uglednega slovenskega podjetja, ki že vrsto let nagrajuje najboljša 

diplomska, specialistična, magistrska dela in doktorske disertacije. 

 

Prav tako bi na tem mestu izpostavili vpis našega diplomanta prve in druge bolonjske stopnje Petra 

Muršiča na doktorski študij matematike na prestižno Rutgers University. Peter Muršič je diplomant prve 

generacije dodiplomskih študentov Matematike na UP FAMNIT, ki je po zaključenem študiju prve stopnje 

leta 2010 nadaljeval študij na magistrskem študijskem programu Matematičnih znanosti na UP FAMNIT in 

ga leta 2012 tudi uspešno zaključil, nato pa uspešno konkuriral za štipendijo na omenjeni ameriški 

univerzi, ki je v letu 2012 uvrščena na odlično 61. mesto na Šangajski lestvici najboljših svetovnih univerz. 

 

Med cilji, ki niso bili doseženi in so vplivali na delo na fakulteti, bi izpostavili nerealizirano širitev 

fakultete na področje družboslovja, prostorsko stisko ob pričetku študijskega leta, premajhen interes za 

vpis v novi magistrski študijski program Matematika s finančnim inženiringom ter nerešeno situacijo 

glede prenosa izvajanja študijskih programov Aplikativne kineziologije na UP FENIKS.  

 

Za akreditacijo magistrskega programa Psihologija, ki bi nudil možnost nadaljevanja študija za diplomante 

programa prve stopnje Biopsihologija, mora UP FAMNIT najprej akreditirati novo študijsko področje 

ISCED 31 (področje družboslovja, znotraj družboslovja pa področje psihologije). Vloga za širitev 

dejavnosti je bila poslana na NAKVIS že aprila 2012, v maju pa je bil na Senatu UP sprejet magistrski 

program Psihologija, ki pa je bil zadržan na univerzi do prejema pozitivne ocene NAKVIS za širitev 

študijskih področij. Na odgovor NAKVIS smo čakali do 18.1.2013. Ker bo morala fakulteta za širitev na 

področje ISCED 31, skladno z mnenjem recenzentov, izkazati dodatne pogoje, študijski program ne bo 

razpisan v študijskem letu 2013/14. UP FAMNIT se je zato odločila poslati v akreditacijo magistrski 

program Biopsihologije, ki sodi v že akreditirano področje ISCED. Načrtujemo, da bo študijski program 

razpisan za vpis v študijsko leto 2013/14 in bo tako omogočeno nadaljevanje študija na drugi bolonjski 

stopnji prvim diplomantom dodiplomskega programa Biopsihologija. 

 

UP FAMNIT je pričakovala, da bo, v skladu z dogovori, ki so potekali v prvi polovici leta 2012, univerza s 

1.10.2013 sklenila pogodbo za prostore v Koloseju v Kopru, kar bi omogočilo nemoteno izvajanje 3. 

letnika Biopsihologije, vendar je bila ob začetku študijskega leta soočena z dejstvom, da prostori ne bodo 

na razpolago in je morala v zadnjem hipu iskati alternativne rešitve, ki jih je, s pomočjo ostalih članic, 

zlasti UP FHŠ, tudi našla, čeprav je ta rešitev zgolj začasna. Načrtujemo, da bo najem Koloseja realiziran v 

spomladanskem semestru 2012/13. Najem Koloseja bi hkrati omogočil vzpostavitev študijske sobe za 

študente – cilj, ki si ga je fakulteta zastavila že v preteklih letih, a ga zaradi prostorske stiske ni uspela 

realizirati. 
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Prenos študijskih programov na samostojno fakulteto, ki ga tako UP FAMNIT kot tudi sodelavci UP 

FENIKS – v ustanavljanju, načrtujemo že dve leti (2011, 2012), še ni realiziran, kar povzroča operativne 

težave tako fakulteti kot tudi študentom in sodelavcem na študijskih programih Aplikativne kineziologije. 

V začetku leta 2013 je bil podpisan nov dogovor, ki je opredelil razmerja UP FAMNIT in UP FENIKS – v 

ustanavljanju za študijsko leto 2012/13, vendar dogovor sam ne daje trajnih rešitev, ki pa so nujne za 

kakovostno izvedbo študija na omenjenih študijskih programih.  

 

Poleg navedenih nerealiziranih ciljev je fakulteta v leto 2013 prenesla še nekatere cilje na področju 

priprave in akreditacije novih študijskih programov ter povečanja vpisa v posamezne programe (zlasti v 

dodiplomski program Bioinformatika, pa tudi v druge programe, kjer je vpis še vedno nezadovoljiv).
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6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 
 
 

6.2.1 KAZALNIKI RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
 

Dolgoročni cilj: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vzpostavitev mednarodnih 

standardov za umeščanje 

mladih v znanstveno-

raziskovalno delo UP 

- Število MR jev (1) 

- Število doktorskih 

študentov (od tega 15 

študentov Aplikativne 

kineziologije, ki s študijskim 

letom 2012/13 prehajajo na 

UP FENIKS) 

- Organizacija delavnic in 

poletnih šol (4) 

- Število MR jev (1) 

- Število doktorskih 

študentov (26) 

- Organizacija delavnic in 

poletnih šol (5) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: skupno število 

doktorskih študentov je 32, 

od tega jih je 16 vpisanih v 

študijski progam Aplikativna 

kineziologija, ki v študijskem 

letu 2012/13 še vedno deluje 

pod okriljem UP FAMNIT. 

Izvedenih je bilo 6 konferenc 

in znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

Doseganje ustreznega statusa 

in motiviranje uveljavljenih 

raziskovalcev 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih 

mednarodnih projektov v 

okviru EU (0) 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih 

mednarodnih projektov v 

okviru EU (1) 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

Povečanje števila mladih 

raziskovalcev 

Delež mladih raziskovalcev 

(1) in podoktorskih 

raziskovalcev (1) 

 

Delež mladih raziskovalcev 

(1) in podoktorskih 

raziskovalcev (1) 

 

Realizirano 

Prispevek k spremembi 

zakonodaje na področju 

znanstveno-raziskovalnega 

dela 

Predlogi in pripombe na 

Raziskovalno in inovacijsko 

strategijo Slovenije 2011-

2020  

Upoštevanje  predlogov in 

pripomb na Raziskovalno in 

inovacijsko strategijo 

Slovenije 2011-2020 ter 

njihova implementacija 

Realizirano 

Doseganje postavljenih meril 

in strateških ciljev UP za 

obdobje 2009-2013 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012 41 

 

 
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012 

6.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 
 
 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih 

mednarodnih projektov v 

okviru EU (0) 

- število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih 

mednarodnih projektov v 

okviru EU (1) 

Povečanje kakovosti in 

spodbujanje znanstvene 

odličnosti visokošolskih 

učiteljev in raziskovalcev UP 

- Povprečno število točk po 
metodologiji SICRIS na 
registriranega raziskovalca 
pri ARRS (za leto 2011=36,4) 
- Uspešnost po metodologiji 

ARWU - število objav 

raziskovalcev v revijah, ki so 

indeksirane v podatkovnih 

zbirkah SCI, SSCI in AHCI (za 

leto 2011=67)  

- Povprečno število citatov 

na registriranega 

raziskovalca (zadnjih 10 let) 

=76,34 

- Povečanje števila točk za 

3% 

- Povečanje števila objav za 

3% 

- Povečanje števila citatov na 

registriranega raziskovalca 

za 3% 

Realizirano 

 
Obrazložitev:  
- povprečno število točk po 
metodologiji SICRIS na 
registriranega raziskovalca 
pri ARRS za leto 2012=60,38; 
- uspešnost po metodologiji 

ARWU - število objav 

raziskovalcev v revijah, ki so 

indeksirane v podatkovnih 

zbirkah SCI, SSCI in AHCI za 

leto 2012=89;  

- povprečno število citatov na 

registriranega raziskovalca 

(zadnjih 10 let) =90,48.  

Povečanje števila prijav na 

razpise ARRS ter na druge 

nacionalne znanstveno 

raziskovalne razpise 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (0) 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (1) 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

Uveljavitev dobrih praks na 

področju znanstveno-

raziskovalnega dela 

Implementacija 

anglosaksonskega in drugih 

dobrih praks, pristopov k 

raziskovanju 

Strategija povečanja 

implementacije 

anglosaksonskega in drugih 

dobrih praks, pristopov k 

raziskovanju 

Realizirano 

 

Povečanje števila znanstvenih 

objav sodelavcev 

- Povprečno število točk po 
metodologiji SICRIS na 
registriranega raziskovalca 
pri ARRS (za leto 2011=36,4) 
- Uspešnost po metodologiji 

ARWU - število objav 

raziskovalcev v revijah, ki so 

indeksirane v podatkovnih 

zbirkah SCI, SSCI in AHCI (za 

leto 2011=67)  

- Povprečno število citatov na 

registriranega raziskovalca 

(zadnjih 10 let) =76,34 

- Povečanje števila točk za 3% 

- Povečanje števila objav za 

3% 

- Povečanje števila citatov na 

registriranega raziskovalca za 

3% 

Realizirano 

 
Obrazložitev:  
- povprečno število točk po 
metodologiji SICRIS na 
registriranega raziskovalca 
pri ARRS za leto 2012=60,38; 
- uspešnost po metodologiji 

ARWU - število objav 

raziskovalcev v revijah, ki so 

indeksirane v podatkovnih 

zbirkah SCI, SSCI in AHCI za 

leto 2012=89;  

- povprečno število citatov na 

registriranega raziskovalca 

(zadnjih 10 let) =90,48.  
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Dolgoročni cilj: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vključenost podiplomskih 

študentov v raziskovalne 

projekte 

Število podoktorskih 

projektov, posebej tistih, kjer 

je univerza nosilec in tistih, 

kjer le sodeluje (1) 

Število podoktorskih 

projektov, posebej tistih, kjer 

je univerza nosilec in tistih, 

kjer le sodeluje (1) 

Realizirano 

Implementacija in izvajanje 

nove sheme financiranja 

doktorskega študija 

Število doktorskih študentov, 

ki imajo sofinanciran 

doktorski študij na podlagi 

nove sheme financiranja 

doktorskega študija (1) 

Število doktorskih študentov, 

ki imajo sofinanciran 

doktorski študij na podlagi 

nove sheme financiranja 

doktorskega študija (2) 

Nerealizirano 

Obrazložitev: razpis za 

2012/13 bo objavljen šele v 

februarju 2013. 

Večja vertikalna mobilnost 

med raziskovalci in 

visokošolskimi učitelji s 

ciljem prepletanja 

raziskovalnega in 

pedagoškega dela 

Vertikalna mobilnost med 

raziskovalci in visokošolskimi 

učitelji s ciljem prepletanja 

raziskovalnega in 

pedagoškega dela z UP IAM 

(54 visokošolskih sodelavcev 

in raziskovalcev) 

Vertikalna mobilnost med 

raziskovalci in visokošolskimi 

učitelji s ciljem prepletanja 

raziskovalnega in 

pedagoškega dela z UP IAM 

(71 visokošolskih sodelavcev 

in raziskovalcev) 

Realizirano 

Obrazložitev: v letu 2012 se 

je nadaljevalo uspešno 

sodelovanje med UP FAMNIT 

in UP IAM na podlagi 

sprejetega Memoranduma o 

medsebojnem sodelovanju na 

področju skupnega interesa  

 

Dolgoročni cilj: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Povečati  število bilateralnih 

sodelovanj 

Število bilateralnih 

sodelovanj (3) 

Število bilateralnih 

sodelovanj (1) 

Realizirano 

 

Okrepiti dejavnost 

raziskovalnih inštitutov in 

razširitev umestitve 

raziskovalnih vsebin v 

geografski prostor 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (0) 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (1) 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Doseči povečanje rednega 

javnega financiranja 

raziskovalne dejavnosti 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

- Število pogodbenih 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih 

mednarodnih projektov v 

okviru EU (0) 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (1) 

 

Dolgoročni cilj: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Izboljšanje postopkov glede 

vodenja projektov 

Pregled in analiza 

obstoječega stanja vodenja 

projektov 

Informacijska rešitev za 

vodenje projektov 

Delno realizirano 

Obrazložitev: v sodelovanju z 

oddelkoma za informacijske 

znanosti in tehnologije UP 

FAMNIT in UP IAM je bil 

vzpostavljen programsko 

podprt sistem vodenja 

časovnic. 

 

Dolgoročni cilj: Postati prepoznaven dejavnik lokalnega okolja 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vključevanje lokalnega 

gospodarstva v aktivnosti UP 

Število projektov, v katerih se 

sodeluje z gospodarstvom oz. 

drugimi uporabniki znanja in 

so daljši od enega leta (1) 

Število projektov, v katerih se 

sodeluje z gospodarstvom oz. 

drugimi uporabniki znanja in 

so daljši od enega leta (1) 

Realizirano 

 

Dolgoročni cilj: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Okrepitev sistemske 

komunikacije z 

gospodarstvom in drugimi 

potencialnimi uporabniki 

znanja UP 

Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki 

znanja in so daljši od enega 

leta (1) 

Število projektov, v katerih se 

sodeluje z gospodarstvom oz. 

drugimi uporabniki znanja in 

so daljši od enega leta (1) 

Realizirano 

Promocija znanstvenih 

rezultatov in dvig 

prepoznavnosti UP 

Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

Internacionalizacija 

raziskovalnega dela 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (3) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

- Število znanstvenih 

sestankov, konferenc, ki jih 

organizira univerza (4) 

- Število projektov, v katerih 

se sodeluje z gospodarstvom 

oz. drugimi uporabniki znanja 

Realizirano 

Obrazložitev: izvedenih je 

bilo 6 konferenc in 

znanstvenih srečanj ter 1 

doktorska poletna šola v 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (4) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (0) 

in so daljši od enega leta (1) 

- Število drugih projektov (3) 

- Število pogodbenih 

partnerstev v 7. okvirnem 

programu (0) 

- Število drugih mednarodnih 

projektov v okviru EU (1) 

(so)organizaciji UP FAMNIT, 

kar pomeni, da so načrti na 

tem področju preseženi.   

 
 
 

6.2.2 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 

Leto 2012 je bilo na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja za UP FAMNIT izjemno uspešno. 

Fakulteta je uspešno razvijala in nadgradila rezultate iz preteklih let in nadaljevala svoje uveljavljanje na 

področju raziskovanja in mednarodne vpetosti. 

 

Uvodoma velja omeniti, da na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje z Inštitutom 

Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM) na podlagi Memoranduma o medsebojnem 

sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM podpisanega dne 2.12.2008. Na 

UP IAM opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete, prav tako 

se po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM večina temeljnih in aplikativnih projektov, 

programov ter  drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. V te projekte fakulteta 

vključuje tudi študente. 

 

Med pomembnejšimi uspehi v letu 2012, ki posegajo (tudi) na področje raziskovalne dejavnosti, bi 

izpostavili zlasti naslednje: 

- viden napredek fakultete pri raziskovalnih kazalnikih, kar smo podrobneje predstavili v nadaljevanju;  

- Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke v matematiki je prejel naš visokošolski učitelj in 

raziskovalec ter prorektor za znanstveno-raziskovalno delo Univerze na Primorskem izr. prof. dr. 

Štefko Miklavič; 

- univerzitetno priznanje Zlata plaketa Univerze na Primorskem je prejel izr. prof. dr. Bojan Kuzma, 

predstojnik Oddelka za matematiko na UP FAMNIT; 

- univerzitetno nagrado Sklada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem je prejel naš 

visokošolski učitelj in raziskovalec ter prodekan za študijske zadeve UP FAMNIT doc. dr. Martin 

Milanič; 

- koordinacija projekta GreGAS, prvega evropskega matematičnega projekta, ki je koordiniran iz 

Slovenije in združuje 16 projektov. Nosilna organizacija projekta je UP IAM, UP FAMNIT pa v projektu 

sodeluje prek svojih sodelavcev; 

- izvedenih je bilo sedem mednarodnih raziskovalnih dogodkov v organizaciji oz. soorganizaciji UP 

FAMNIT, in sicer tri konference (3rd Triple I: Intuition, Imagination and Innovation in Suicidiology, 

Symmetries of Graphs and Networks III – SYGN III, Computers in Scientific Discovery 6 – CSD 6), dva 

seminarja (Graph Theory Semester, Ljubljana – Leoben Seminar), eno delavnico (Workshop on 

Combinatorial Algorithms in Bioinformatics) in eno doktorsko poletno šolo PhD Summer School in 

Discrete Mathematics). Posebej bi izpostavili konferenco CSD6, katere se je udeležil tudi Nobelov 

nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto; 

- tudi v letu 2012 sta UP FAMNIT in UP IAM gostila veliko uglednih tujih profesorjev in raziskovalcev, ki 

so sodelovali pri izvedbi študijskih programov (izvedba sklopov predavanj, zlasti na podiplomskih 

programih) ter na konferencah in znanstvenih sestankih, vključevali pa so se tudi v znanstveno-

raziskovalno delo na fakulteti in inštitutu. Vsa gostovanja smo predstavili tudi na spletni strani 

fakultete (na vstopni strani rubrika: Gostujoči profesorji);  
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- omeniti velja tudi izdajanje revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki jo fakulteta izdaja v 

sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA). Revija je bila v letu 

2011 uvrščena na seznam Science Citation Index (SCI), kar je zgodovinski dogodek slovenske 

matematike na nacionalni ravni. Glavna urednika revije sta naša profesorja in raziskovalca prof. dr. 

Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski. 

 

Raziskovalna skupina UP FAMNIT je bila ustanovljena leta 2008 in po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti 

Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) raziskuje na področju naravoslovno-matematičnih 

ved (1.01.00), in sicer na področju matematike (1.01.00) in fizike (1.02.00). V februarju 2013 bo fakulteta 

vložila vlogo za širitev raziskovalnih področij, saj se je v zadnjih treh letih pedagoška in raziskovalna 

dejavnost fakultete razvila tudi na drugih področij ARRS (zlasti računalništvo in informatika, biologija, 

varstvo okolja, javno zdravstvo, psihiatrija, biotehnika in interdisciplinarne raziskave). 

 

Po vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti Raziskovalna skupina UP FAMNIT na dan 

31.12.2012 izkazuje naslednje kazalce, ki, v primerjavi z letom poprej, kažejo bistveno rast: 

- število registriranih raziskovalcev: 71, od tega 1 s statusom mladega raziskovalca (leto 2011: 70); 

- povprečno število točk po metodologiji SICRIS na registriranega raziskovalca pri ARRS v letu 2012 = 
60,38 točk (leto 2011: 36,4); 

- uspešnost po metodologiji ARWU - število objav raziskovalcev v revijah, ki so indeksirane v 
podatkovnih zbirkah SCI, SSCI in AHCI v letu 2012 = 89 objav (leto 2011 = 76,34); 

- povprečno število normiranih citatov na registriranega raziskovalca (zadnjih 10 let) = 90,48 citatov 
(leto 2011 = 70). 

 
Fakulteta je v letu 2012 izvajala 3 nacionalne temeljne projekte (ARRS), od katerih je pri enem nosilna 

institucija, 1 podoktorski projekt (zaključil se je 30.4.2012), 1 projekt znanstveno-raziskovalnega 

sodelovanja (Slovenija – Republika Indija), 1 projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega 

sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013, 1 projekt z lokalno skupnostjo (Mestna občina Koper). Prav 

tako se je na fakulteti usposablja 1 mladi raziskovalec. 

 

UP FAMNIT je bila v letu 2012 aktivna tudi pri prijavi na razpise za pridobitev novih projektov. Uspešno se 

je zaključila prijava na raziskovalni program ARRS, ki se je začel izvajati 1.1.2013, ki je hkrati prvi 

raziskovalni program UP FAMNIT (UP FAMNIT je nosilna institucija), v letu 2013 (1.10.2013) pa se bosta 

pričela izvajati še dva temeljna projekta ARRS, pri katerih je UP FAMNIT sodelujoča institucija. Prav tako 

je bil UP FAMNIT odobren mladi raziskovalec, ki bo z usposabljanjem pričel predvidoma 1.1.2014. UP 

FAMNIT bo v letu 2013 pričela sodelovati tudi pri mednarodnem projektu, ki ga vodi Center odličnosti 

Vesolje, znanost in tehnologije (CO Vesolje-Si).  

 

Kot smo že zapisali, je fakulteta soorganizatorica odmevnih znanstvenih konferenc ter spodbuja aktivno 

udeležbo učiteljev in sodelavcev na mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost 

nasploh, zlasti še raziskovalno sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in 

raziskovalnem procesu fakultete in gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno 

pozornost posveča mladim sodelavcem (v letu 2011 in 2012 sta bila na nekaj mesečnem usposabljanju na 

uglednih tujih univerzah dva asistenta). Gostovanja tujih profesorjev in raziskovalcev je fakulteta 

predstavila tudi na spletni strani fakultete.  

 

Tudi v prihodnje bodo v ospredju prijave na nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne razpise, 

ob tem pa načrtujemo tudi tesnejše povezovanje z gospodarskimi subjekti na lokalni, nacionalni in 

mednarodni ravni.  

 

Zaradi povečevanja števila raziskovalnih projektov in programov postaja vse pomembnejši vidik tekoče 

spremljanje projektov z vidika finančnih virov. Za ustrezno ureditev tega področja bi bilo potrebno 

oblikovati ustrezen informacijski sistem.  
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6.3 UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
/ 
 
 

6.4 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH 
 

 

6.4.1 PROGRAMI MOBILNOSTI 
 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Povečati mobilnost kadra in 

študentov 

Mednarodna mobilnost 

poteka le preko programa 

Erasmus 

Odhod študentov v tujino v 

okviru drugih programov 

mobilnosti (CEEPUS) 

 

Delno realizirano 

Obrazložitev: fakulteta je 

vzpostavila sodelovanje v 

mreži znotraj programa 

CEEPUS, ni pa še prišlo do 

dejanskih izmenjav 

(outgoingi zaradi 

pomanjkanja finančnih virov, 

incomingi zaradi še 

nepotrjenega termina izvedbe 

dogodka)   

Izboljšati organizacijo in 

kakovost dela na področju 

mednarodnih izmenjav 

(študentov in učiteljev)   

Študentski informacijski 

sistem za študente in učitelje 

dostopen le v slovenskem 

jeziku (navodila, meniji ipd.) 

Študentski informacijski 

sistem za študente in učitelje 

dostopen tudi v angleški 

različici (navodila, meniji 

ipd.) 

Realizirano 

 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Zagotoviti kader in 

infrastrukturo za 

uresničevanje ciljev in nalog 

Programa 

internacionalizacije UP  

Fakulteta nima strokovne 

službe za področje 

mednarodnega sodelovanja 

in mobilnosti 

Vzpostavitev ustrezne službe 

za področje mednarodnega 

sodelovanja in zaposlitev  

strokovnega sodelavca za 

področje mednarodnega 

sodelovanja in mobilnosti 

Realizirano 

Elektronizacija dela na 

področju mednarodne 

mobilnosti 

Dokumenti in evidence o 

študentih na izmenjavah se 

vodijo le v papirni obliki  

Vodenje podatkov in evidenca 

mobilnosti prek Študentskega 

informacijskega sistema (ŠIS)   

Realizirano 

 

Dolgoročni cilj: Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Povečati mednarodno 5 študentov na izmenjavi v 10 študentov na izmenjavi v Delno realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

mobilnost kadra in študentov tujini in 5 tujih študentov na 

izmenjavi na fakulteti 

(podatka veljata za študijsko 

leto 2011/12) 

tujini in 6 tujih študentov na 

izmenjavi na fakulteti 
Obrazložitev: v tujino je odšlo 

na mobilnost le 5 študentov 

od 10 načrtovanih in na 

fakulteti so bili le 4 študenti 

na izmenjavi. 

Povečati mednarodno 

mobilnost kadra in študentov 

2 pedagoška delavca, ki 

sodelujeta pri pedagoškem 

procesu v tujini kot gostujoči 

profesor (velja za študijsko 

leto 2011/12) 

6 pedagoških delavcev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem 

procesu v tujini kot gostujoči 

profesorji  

Realizirano 

Razširitev mreže partnerjev v 

tujino 

24 bilateralnih sporazumov 

sklenjenih v okviru programa 

Erasmus s tujimi univerzami 

Sklenitev 3 bilateralnih 

sporazumov v okviru 

programa Erasmus, 

predvsem za nove študijske 

programe 

Realizirano 

Obrazložitev: 6 sklenjenih 

novih sporazumov (in 5 

podaljšanih sporazumov).  

Promocija fakultete in 

študijskih programov 

Promocijski material v 

angleškem jeziku 

Pripravljen in distribuiran 

promocijski material v 

angleškem jeziku  

Realizirano  

 

Komentar:  

V okviru Erasmus programa mobilnosti se je v študijskem letu 2011/12 študentskih izmenjav v tujino 

udeležilo 5 od načrtovanih 10 študentov UP FAMNIT. Na UP FAMNIT so bili na izmenjavi 4 od načrtovanih 

6 študentov. 

 

Od načrtovanih 6 pedagoških delavcev, ki so sodelovali pri pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči 

profesorji, se jih je Erasmus izmenjave v tujini udeležilo prav toliko, torej ravno 6 pedagoških delavcev. 

  

V letu 2012 je prišlo do razširitve mreže partnerjev v tujini, saj je fakulteta sklenila 6 novih Erasmus 

bilateralnih sporazumov in podaljšala veljavnost 5 sporazumov, ki so bili prvotno sklenjeni do leta 2013. 

 

Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences 

znotraj programa CEEPUS. V mreži UP FAMNIT sodeluje z načrtovano organizacijo Poletne doktorske šole 

Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki bo predvidoma trajala od 1.6. do 

30.6.2013. Iz tega razloga znotraj programa mobilnosti CEEPUS v letu 2012 še ni prišlo do dejanskih 

izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.   

 

V študijskem letu 2011/12 se je 5 študentov UP FAMNIT udeležilo mednarodnih poletnih šol v tujini. 

Študent 2. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Bioinformatika na UP FAMNIT, se je v 

času od 27. do 31. avgusta 2012 udeležil Mednarodne poletne šole Metode v bioinformatiki v Tarragoni, 

Španija. Dva študenta 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Matematika na UP FAMNIT, sta se v 

času od 15.9. do 29.9.2012 udeležila gostovanja na University of the Basque country v Španiji, z namenom 

izobraževanja pri prof. dr. Luis Martinezu Fernandezu na temo »Uporaba algebraičnih konceptov v 

kombinatoriki«. Dve študentki 2. letnika magistrskega študijskega programa Matematičnih znanosti na UP 

FAMNIT, sta se v času od 15.9. do 15.10.2012 udeležili gostovanja na University of the Basque Country v 

Španiji z namenom izobraževanja pri prof. dr. Luis Martinezu Fernandezu na temo »Uporaba algebraičnih 

konceptov v kombinatoriki«. 
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6.4.2 EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
 
Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences 

znotraj programa CEEPUS. V mreži UP FAMNIT sodeluje z načrtovano organizacijo Poletne doktorske šole 

Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki bo predvidoma trajala od 1.6. do 

30.6.2013. Iz tega razloga znotraj programa mobilnosti CEEPUS v letu 2012 še ni prišlo do dejanskih 

izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.   

 

Posamezni visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo tudi v projektih, ki jih izvaja UP IAM. Sodelovanje 

med članicama UP poteka na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih interesa 

UP FAMNIT in UP IAM, podpisanega 2.12.2008. 

 

 

6.4.3 EVROPSKI IN DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI NA PODROČJU ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNEGA DELA 
 
UP FAMNIT je leta 2012 pričela izvajati projekt Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija 
– Italija 2007-2013 »Mreža virtuoznih živih laboratorijev za varčno rabo energije in razvoj obnovljivih 
virov energije« (EnergyViLLab). Nosilna institucija je Unione Regionale delle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, Italija, kot partnerske institucije pa poleg UP FAMNIT 
sodelujejo še 4 partnerji iz Slovenije ter 10 partnerjev iz Italije. 
 
Prav tako smo v letu 2012 nadaljevali z izvajanjem znanstveno-raziskovalnega sodelovanja (bilaterala 
ARRS) med RS in Republiko Indijo. Nosilec projekta je doc. dr. Enes Pašalić, naslov projekta pa 
Kriptografsko pomembne Boolove funkcije z aplikacijo v točkovnih in bločnih šifrah.  
 
Poleg navedenih aktivnosti posamezni visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo v projektih, ki jih izvaja 

UP IAM. Sodelovanje med članicama UP poteka na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na 

področjih interesa UP FAMNIT in UP IAM, podpisanega 2.12.2008. 

 

 

6.4.4 DRUGI MEDNARODNI PROJEKTI IN AKTIVNOSTI  
 

Dolgoročni cilj:  Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru  

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Uveljaviti se kot priznan akter 

mednarodnega sodelovanja  

Soorganizacija mednarodnih 

konferenc (2) in  poletnih šol 

(1) 

 

 

Soorganizacija konferenc (4), 

mednarodnih konferenc in 

poletnih šol (1)  

 

Realizirano 

Obrazložitev: realiziranih je 

bilo 6 mednarodnih 

konferenc in znanstvenih 

srečanj ter 1 mednarodna 

doktorska poletna šola v 

organizaciji oz. soorganizaciji 

UP FAMNIT. 

Uveljaviti se kot priznan akter 

mednarodnega sodelovanja 

Udeležba učiteljev in 

sodelavcev na mednarodnih 

konferencah, kongresih, 

poletnih šolah 

Udeležba več učiteljev in 

sodelavcev na mednarodnih 

konferencah, kongresih, 

poletnih šolah 

Realizirano 

Uveljaviti se kot priznan akter 

mednarodnega sodelovanja 

11 tujih gostujočih 

predavateljev 

Povečati število tujih 

gostujočih predavateljev 

Realizirano 

Obrazložitev: poleg realizacije 
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Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

navedenega cilja smo na 

fakulteti v letu 2012 

pripravili tudi aplikacijo za 

spremljanje gostovanj tujih 

visokošolskih učiteljev in 

raziskovalcev ter vsa 

gostovanja predstavili tudi na 

spletni strani fakultete. 

 

Komentar:  

Fakulteta soorganizira znanstvene konference ter spodbuja aktivno udeležbo učiteljev in sodelavcev na 

mednarodnih znanstvenih konferencah ter mednarodno vpetost nasploh, zlasti še raziskovalno 

sodelovanje s tujci, krajša gostovanja tujcev v izobraževalnem in raziskovalnem procesu fakultete in 

gostovanja zaposlenih na uglednih tujih univerzah. Pri tem posebno pozornost posveča mladim 

sodelavcem.  

 

 

6.4.5 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je ena od temeljnih usmeritev UP FAMNIT. Učno in 

raziskovalno osebje na fakulteti in inštitutu UP IAM, s katerim fakulteta tesno sodeluje, je izrazito 

mednarodno: raziskovalci in pedagogi prihajajo iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Madžarske, Poljske, 

Slovaške, Italije, Švedske, Nizozemske, Rusije, Kitajske, ZDA in Kanade. Fakulteta ima tudi raziskovalne 

povezave s Kitajsko, Južno Korejo, ZDA, Kanado, Avstralijo, Novo Zelandijo in z drugimi državami.  

 

V zadnjih letih se povečuje število tujih študentov, vpisanih v študijske programe fakultete. V študijskem 

letu 2012/13 je v študijske programe UP FAMNIT vpisanih skupaj 30 tujih študentov (oz. 4,3% vseh 

vpisanih študentov), od tega 18 dodiplomskih, 5 magistrskih in 7 doktorskih. Dodiplomski študenti 

prihajajo iz Belorusije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije, Makedonije, Črne gore, Ukrajine, magistrski 

študenti iz Hrvaške in Srbije ter doktorski iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Mehike, Poljske in 

Rusije.  

 

Prav tako fakulteta postopoma povečuje tudi število Erasmus študentov. Fakulteta sodeluje v številnih  

bilateralnih projektih (tudi v sodelovanju z UP IAM). 

 

Visokošolski učitelji in sodelavci so se tudi v letu 2012 aktivno udeleževali mednarodnih znanstvenih 

konferenc in posvetov in poletnih šol s svojega znanstvenega področja. Na več mednarodnih konferencah 

so nastopili tudi kot vabljeni (keynote) govorci. Prav tako so predavali na tujih univerzah kot vabljeni 

gostujoči učitelji.  

 

Predvsem na Oddelku za matematiko je v letu 2012 gostovalo večje število tujih predavateljev, tako jih je 

bilo kar 24 (UP FAMNIT in UP IAM).  

 

Fakulteta je organizatorica in soorganizatorica odmevnih mednarodnih konferenc. V letu 2012 je UP 

FAMNIT organiziral ali soorganiziral  sedem pomembnejših mednarodnih dogodkov: 

- maja 2012 je fakulteta skupaj z UP IAM soorganizirala tretjo mednarodno konferenco Triple I – 

intuition, imagination, innovation, ki je potekala 10. in 11. maja na Debelem Rtiču v Ankaranu. Priznani 

strokovnjaki s področja suicidologije so spregovorili o raziskovanju in preventivi samomorilnosti pri 

nas in v svetu; 
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- maja in junija 2012 je UP FAMNIT skupaj z UP IAM organizirala mednarodno znanstveno srečanje 

Semester teorije Grafov (Graph Theory Semester). Predavanj so se udeležili študenti podiplomskih 

magistrskih in doktorskih študijskih programov s področja matematike na UP FAMNIT in na drugih 

slovenskih univerzah ter tudi raziskovalci s področja matematike, predvsem tisti, ki se raziskovalno 

ukvarjajo s področjem kombinatorike oz. teorije grafov. Semester teorije grafov je vseboval štiri 

vsebinske sklope, ki so jih izvajali vrhunski, v svetovnih krogih priznani visokošolski učitelji in 

raziskovalci s področja teorije grafov;   

- od 24. do 30. junija 2012 je fakulteta skupaj z UP IAM soorganizirala dvojni mednarodni dogodek na 

Rogli – Poletno šolo iz diskretne matematike za doktorske študente (PhD Summer School in Discrete 

Mathematics in SYGN III) in mednarodno konferenco Symmetries of Graphs and Networks III. 

Doktorske poletne šole se je udeležilo 69 raziskovalcev, predvsem mlajših, iz 22 držav (Slovenija, 

Bosna in Hercegovina, Madžarska, Avstrija, Italija, Nemčija, Španija, Velika Britanija, Slovaška, Rusija, 

Iran, Pakistan, Izrael, Etiopija, J. Afrika, Avstralija, Nova Zelandija, J. Koreja, Kanada, ZDA, Mehika, 

Argentina). Predavatelji na Poletni šoli diskretne matematike na Rogli so bili vrhunski mednarodni 

strokovnjaki; 

- v letu 2012 bi posebej izpostavili soorganizacijo mednarodne znanstvene konference CSD6: 

Računalniki v znanstvenem odkrivanju 6 (Computers in Scientific Discovery 6), ki se je odvijala od 21. 

do 25. avgusta v Portorožu. Konferenca, ki jo je organiziral Inštitut Andrej Marušič UP v sodelovanju z 

UP FAMNIT in UP FTŠ, ter z zunanjimi soizvajalci – FMF UL in IMFM, je gostila najuglednejše tuje 

raziskovalce s področij kemije, biologije, računalništva in matematike. Konference se je udeležilo 67 

raziskovalcev iz 17 ih držav (Avstralija, Avstrija, Belgija, Kanada, Hrvaška,  Nemčija, Madžarska, Izrael, 

Japonska, Nigerija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA). Med njimi 

velja posebej izpostaviti britanskega nobelovega nagrajenca za kemijo, prof. Sira Harolda Krota, PhD, 

ki je zadnji dan predaval tudi za širšo javnost; 

- 13. in 14. septembra 2012 je UP FAMNIT organizirala mednarodno znanstveno konferenco 

Kombinatorični algoritmi v bioinformatiki (Workshop on Combinatorial Algorithms in Bioinformatics), 

na kateri so udeleženci imeli priložnost prisluhniti številnim domačim in tujim predavateljem, ki so 

predstavili svoje raziskovalne rezultate na področju uporabe kombinatoričnih algoritmov v 

bioinformatiki in sorodnih področjih;  

- od 20. do 22. septembra 2012 je v Bovcu skupaj z UL in University of Leoben in UP IAM,  UP FAMNIT 

prvič sodelovala pri organizaciji mednarodnega seminarja  "Ljubljana-Leoben seminar".    

 

Fakulteta prek svojih učiteljev in raziskovalcev aktivno sodeluje na različnih področjih, vezanih na 

mednarodno okolje: kot soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica 

Contemporanea«, ki je v letu 2011 dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI.  

 

Na razpisu za Erasmus mobilnost za leto 2012/13 je fakulteta uspela k prijavi privabiti več študentov in 

učiteljev ter administrativnega osebja kot v preteklih letih. 

 

Fakulteta postopoma povečuje tudi število visokošolskih institucij v tujini, s katerimi sodeluje v programu 

Erasmus, saj je v letu 2012 sklenila 4 nove bilateralne sporazume, 5 sporazumov pa je podaljšala, v 

prihodnje pa namerava tovrsten sporazume sklepati predvsem za študijska področja, za katera le-teh še 

primanjkuje. 

 

Fakulteta je v letu 2012 vzpostavila sodelovanje v mreži SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences 

znotraj programa CEEPUS. V mreži UP FAMNIT sodeluje z načrtovano organizacijo Poletne doktorske šole 

Course on Algebraic Combinatorics, Computability and Complexity, ki bo predvidoma trajala od 1.6. do 

30.6.2013. Iz tega razloga znotraj programa mobilnosti CEEPUS v letu 2012 še ni prišlo do dejanskih 

izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.   
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V letu 2012 je fakulteta vzpostavila Službo za mednarodno sodelovanje ter nadgradila Študentski 

informacijski sistem za vodenje mobilnosti in za pregled menijev v angleškem jeziku, kar gostujočim 

učiteljem in Erasmus študentom omogoča boljše pogoje dela in študija na fakulteti. Prav tako je fakulteta v 

letu 2012 na prenovljeni spletni strani predstavila tuje gostujoče profesorje in raziskovalce, ki so v 

preteklih letih gostovali na UP FAMNIT in UP IAM ter pripravila aplikacijo za spremljanje gostovanj tujih 

profesorjev in raziskovalcev. Ta omogoča tekoče obveščanje ključnih oseb na fakulteti glede obiska ter 

avtomatizirano pošiljanje pozdravnega e-sporočila z osnovnimi informacijami o fakulteti in inštitutu 

prihajajočemu gostujočemu učitelju oz. raziskovalcu.  

 

Fakulteta načrtuje nadaljevati z aktivnostmi na področju mednarodnega uveljavljanja in sodelovanja in s 

tem še okrepiti mednarodne povezave in prepoznavnost fakultete v mednarodnem okolju. Še bolj kot v 

preteklih letih bomo spodbujali izmenjave študentov, učiteljev in strokovnega osebja, saj je število 

izmenjav, zlasti pri študentih, še vedno nizko.  
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6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 
 

Dolgoročni cilj: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vnos in priprava bibliografij 
raziskovalcev 

Vnos in redakcija 198 zapisov Vnos in redakcija približno 
200 zapisov 

Realizirano 

 

Oblikovanje in dopolnjevanje 
vsebine za vzpostavitev 
virtualne knjižnice 

 

Delovanje virtualne knjižnice 
ni vzpostavljeno 

Vzpostavitev vsebine za 
delovanje virtualne knjižnice 

Realizirano 

 

Razširitev dostopa do 
elektronskih revij in baz 
podatkov  
 

Zakupljenih ali nabavljenih 
elektronskih enot: 2 

Prirast zakupljenih ali 
nabavljenih elektronskih 
enot: 1  

 

Realizirano 

 

Razširitev založniške 
dejavnosti  

Zasnova za vzpostavitev 
izdajanja skripta, učbenikov 
in drugih strokovnih 
publikacij 

Izdane skripta, učbeniki in 
publikacije 

Realizirano 

 

 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vzpostaviti uporabnikom 
prijazen, kakovosten in 
kompetenten knjižnično 
informacijski sistem UP 

- 860 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 860 aktivnih uporabnikov iz 
visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

158 naslovov / 335 izvodov 

elektronsko gradivo: 

2 (baza MathSciNet; Journal 
Citation Reports) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ni podatka, leto še ni 
zaključeno 

- 0 računalnikov, preko 
katerih uporabniki v knjižnici 
imajo dostop do informacij 

- 0 organiziranih izobraževanj 
za uporabnike 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
iz visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

150 naslovov 

elektronsko gradivo: 

1 (baza MathSciNet) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ker ni podatka, (leto še ni 
zaključeno) zato le napoved: 
10 % povečanje pregledanega 
gradiva v elektronski obliki   

- 4 računalniki, preko katerih 
uporabniki v knjižnici imajo 
dostop do informacij 

- 4 organizirana 
izobraževanja za uporabnike 

Delno realizirano 

Obrazložitev: posledica ZUJF 
je bilo tudi zmanjšanje 
nakupa gradiva v tiskani 
obliki, prav tako prostorska 
stiska fakultete ostaja, zato ni 
bilo realizirano dodatno 
število računalnikov in 
organiziranih izobraževanj za 
uporabnike.   

Zagotavljanje, spremljanje in 
izboljševanje kakovosti dela v 
knjižnici 

- 860 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 860 aktivnih uporabnikov iz 
visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
iz visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: posledica ZUJF 
je bilo tudi zmanjšanje 
nakupa gradiva v tiskani 
obliki  ter prostorska stiska 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

158 naslovov / 335 izvodov 

elektronsko gradivo: 

2 (baza MathSciNet; Journal 
Citation Reports) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ni podatka, leto še ni 
zaključeno 

- 0 računalnikov, preko 
katerih uporabniki v knjižnici 
imajo dostop do informacij 

- 0 organiziranih izobraževanj 
za uporabnike 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

150 naslovov 

elektronsko gradivo: 

1 (baza MathSciNet) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ker ni podatka, (leto še ni 
zaključeno) zato le napoved: 
10 % povečanje pregledanega 
gradiva v elektronski obliki   

- 4 računalniki, preko katerih 
uporabniki v knjižnici imajo 
dostop do informacij 

- 4 organizirana 
izobraževanja za uporabnike 

fakultete ostaja, zato ni bilo 
realizirano dodatno število 
računalnikov in organiziranih 
izobraževanj za uporabnike.  

Skrb za prirast relevantnega 
knjižničnega gradiva 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva (158 enot) in število 
zakupljenih ali nabavljenih 
elektronskih enot (2 enoti) 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva (150 enot) in število 
zakupljenih ali nabavljenih 
elektronskih enot (1 enoti) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: posledica ZUJF 
je bilo tudi zmanjšanje 
nakupa gradiva v tiskani 
obliki  

Izobraževanje uporabnikov 
za samostojno delo v knjižnici 

0 organiziranih izobraževanj 
za uporabnike 

4 organizirana izobraževanja 
za uporabnike 

Nerealizirano 

Obrazložitev: prostorska 
stiska fakultete ostaja, zato ni 
bilo realizirano dodatno 
število računalnikov in 
posledično organiziranih 
izobraževanj za uporabnike. 

Bibliografska obdelava 
knjižničnega gradiva 

 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva (158 naslovov / 335 
izvodov) in zakupljenih ali 
nabavljenih 2 elektronskih 
enot (baza MathSciNet; 
Journal Citation Reports) 

 

Obdelano in razvrščeno 
gradivo 

Večji pregled na knjižničnem 
gradivom 

Realizirano 

 

Vnos in priprava bibliografij 
raziskovalcev 

Vnos in redakcija 198 zapisov Vnos in redakcija približno 
200 zapisov 

Realizirano 

 

Medknjižnična izposoja 

 

Vzpostavitev dostopa do 
gradiva, ki ga knjižnica nima 

18 posredovanj gradiva 
drugim knjižnicam 

Dostop do gradiva, ki ga 
knjižnica nima in 20 
posredovanj gradiva 
knjižnicam, ki ga potrebujejo 

Delno realizirano 

Obrazložitev: število 
posredovanj knjižnic je bilo 
nižje od planiranega za 30 %. 

Omogočanje dostopa do 
obstoječih elektronskih revij 
in podatkovnih baz 

 

Število pregledanega gradiva 
v elektronski obliki  

(ni podatka, leto še ni 
zaključeno) 

10 % povečanje pregledanega 
gradiva v elektronski obliki 

Realizirano 

 

Zagotovitev dodatnih 
prostorov knjižnice 

 

Prostor knjižnice v 2010: 14 
m2 

Čitalnica: 0 m2 

Št. računalniških mest: 0 

Prostor knjižnice v 2011: 100 
m2 

Čitalnica: 20 m2 

Št. računalniških mest: 4 

Nerealizirano 

Obrazložitev: prostorska 
stiska celotne fakultete, zato 
tudi samih knjižničnih 
prostorov;  v e-točki fakultete 
je dostop do računalnikov. 

 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012 54 

 

 
6. POROČILO IN OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH LETNIH CILJEV PO DEJAVNOSTIH V LETU 2012 

6.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 
 
 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Vzpostaviti uporabnikom 
prijazen, kakovosten in 
kompetenten knjižnično 
informacijski sistem UP 

- 860 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 860 aktivnih uporabnikov iz 
visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

158 naslovov / 335 izvodov 

elektronsko gradivo: 

2 (baza MathSciNet; Journal 
Citation Reports) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ni podatka, leto še ni 
zaključeno 

- 0 računalnikov, preko 
katerih uporabniki v knjižnici 
imajo dostop do informacij 

- 0 organiziranih izobraževanj 
za uporabnike 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
iz visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- Letni prirast tiskano 

gradivo: 

150 naslovov 

elektronsko gradivo: 

1 (baza MathSciNet) 

- Število pregledanega 
gradiva v elektronski obliki * 
ker ni podatka, (leto še ni 
zaključeno) zato le napoved: 
10 % povečanje pregledanega 
gradiva v elektronski obliki   

- 4 računalniki, preko katerih 
uporabniki v knjižnici imajo 
dostop do informacij 

- 4 organizirana 
izobraževanja za uporabnike 

Delno realizirano 

Obrazložitev: posledica ZUJF 
je bilo tudi zmanjšanje 
nakupa gradiva v tiskani 
obliki  ter prostorska stiska 
fakultete ostaja, zato ni bilo 
realizirano dodatno število 
računalnikov in organiziranih 
izobraževanj za uporabnike.  

Bibliografska obdelava 
knjižničnega gradiva 

 

Letni prirast tiskanih enot 
gradiva (158 naslovov / 335 
izvodov) in zakupljenih ali 
nabavljenih 2 elektronskih 
enot (baza MathSciNet; 
Journal Citation Reports) 

 

Obdelano in razvrščeno 

gradivo 

Večji pregled na knjižničnem 
gradivom 

Realizirano 

 

Vnos in priprava bibliografij 
raziskovalcev 

Vnos in redakcija 198 zapisov Vnos in redakcija približno 
200 zapisov 

Realizirano 

 

Prijava na razpis ARRS za 
sofinanciranje tuje 
znanstvene literature in baz 
podatkov 

Zakupljene ali nabavljene 
elektronskih enot: 2 

Pridobitev sredstev za prirast  
zakupljenih ali nabavljenih 
elektronskih enot: 1 

Realizirano 

 

Tehnološka prenova in 
prehod na platformo COBISS 
3 

Uporaba COBISS3 segmenta v 
izposoji in zalogi gradiva 

Uporaba COBISS3 segmenta v 
katalogizaciji,  izposoji in 
zalogi gradiva 

Delno realizirano 

Obrazložitev: segment za 
izposojo s strani IZUMa še ni 
bil nadgrajen. 

Vpis novih uporabnikov in 
izposoja gradiva 

 

- 860 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 860 aktivnih uporabnikov iz 
visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
knjižnice 

- 1000 aktivnih uporabnikov 
iz visokošolskih zavodov 
(zaposleni in študenti) 

Realizirano 

 

Medknjižnična izposoja 

 

Vzpostavitev dostopa do 
gradiva, ki ga knjižnica nima 

18 posredovanj gradiva 
drugim knjižnicam 

Dostop do gradiva, ki ga 
knjižnica nima in 20 
posredovanj gradiva 
knjižnicam, ki ga potrebujejo 

Delno realizirano 

Obrazložitev: število 
posredovanj knjižnic je bilo 
nižje od planiranega za 30 %. 

Kadrovska okrepitev 
strokovnih delavcev knjižnice 

 

Vzpostavitev boljše 
organizacije dela in 
kakovostne knjižnične 
dejavnosti 

Boljša organizacija dela in 
kakovostna knjižnična 
dejavnost 

Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Omogočanje dostopa do 
obstoječih elektronskih revij 
in podatkovnih baz 

 

Število pregledanega gradiva 
v elektronski obliki  

(ni podatka, leto še ni 
zaključeno) 

10 % povečanje pregledanega 
gradiva v elektronski obliki 

Realizirano 

 

Omogočiti iskanje po vseh 
dostopnih elektronskih virih 
preko ene vstopne točke 
(metaiskalnik) 

 

Ni dostopa do elektronskih 
virov preko metaiskalnika 

Dostop do gradiva preko 
metaiskalnika 

Realizirano 

 

Omogočiti oddaljen dostop do 
elektronskih informacijskih 
virov 

 

Vzpostavitev oddaljenega 
dostopa do elektronskih 
informacijskih virov 

Oddaljen dostop do 
elektronskih informacijskih 
virov 

Realizirano 

 

 

TABELA 20: UPORABNIKI KNJIŽNICE 

Kategorije uporabnikov Leto 2011 Načrt za leto 2012 Realizacija 2012 

Študenti – dodiplomski, redni 754 880 1.019 

Študenti – dodiplomski, 
izredni 

0 0 3 

Študenti – podiplomski 2 10 16 

Srednješolci 0 0 1 

Zaposleni 92 95 121 

Upokojenci 0 0 0 

Tuji državljani 0 0 0 

Drugi uporabniki 12 12 19 

 

 

6.5.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 

Knjižnica TeMeNa je namenjena zadovoljevanju informacijskih, izobraževalnih in znanstveno-

raziskovalnih potreb študentov, visokošolskih učiteljev ter ostalih zaposlenih na UP FAMNIT in UP IAM. 

Odprta je tudi za vse zunanje zainteresirane uporabnike. Knjižnično dejavnost izvajamo v skladu z 

Zakonom o knjižničarstvu ter ustreznimi podzakonskimi akti. Knjižnica nabavlja, obdeluje in izposoja 

gradivo predvsem s področij naravoslovja, tehnike, medicine ter psihologije. 

 

Knjižnica vodi izposojo gradiva v sistemu COBISS3. V knjižnico se je vpisalo 1038 študentov in 121 

zaposlenih, skupaj 1159 aktivnih uporabnikov. Za potrebe medknjižnične izposoje se je vpisalo tudi 19 

pravnih oseb. Za potrebe raziskovanja in izvedbo študijskih programov je bilo v letu 2012 nakupljenih 61 

enot gradiva (117 izvodov) in omogočen elektronski dostop do MathSciNet ter do Journal Citation 

Reports. Za potrebe bibliografije raziskovalcev (vrednotenja znanstveno-raziskovalne uspešnosti 

sodelavcev) je bilo vneseno 404 zapisov. V zvezi s tem knjižnica redno sodeluje s področnimi OSIC-i.  

 

Knjižnica bo tudi v prihodnje podpirala študijski in raziskovalni proces, tako da bo izvaja svojo dejavnost 

predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur bo 

omogočen dostop do osnovnih storitev. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij 
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in usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice. V okviru knjižnice se bo tudi v prihodnje opravljalo v 

sistemu COBISS vodenje bibliografij za visokošolske učitelje, sodelavce in raziskovalce. 

 

V 2012 so se pričele aktivnosti delovanja UP UK in knjižnica TEMENA je organizacijsko, del UP UK. Tako je 

bilo s strani UP UK in pod okriljem IZUMa na UP FAMNIT organizirano izobraževanje za vse strokovne 

delavce knjižnic UP, za COBISS3/Katalogizacijo in v novembru 2012 je prišlo do prehoda v segmentu 

katalogizacije v vseh knjižnicah UP. V sklopu delovanja UP UK je bil tudi omogočen testni dostop do zbirke 

e-knjig Ebrary, ki vključuje 77.000 e-knjig. Z ebrary sodeluje že več kot 500 založnikov s celega sveta, od 

tega več kot 120 univerzitetnih založb. Med drugimi so v ebrary tudi založbe kot so Elsevier Science, 

Harvard University Press, Karger Publishers, MIT Press, Wiley, Taylor & Frances, Oxford University Press, 

Cambridge University Press in druge. Testni dostop do obsežne zbirke e-knjig je prinesel dodatno 

strokovno in znanstveno literaturo za uporabnike knjižnice. 
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6.6 DEJAVNOST ŠTUDENTSKIH DOMOV 
 
/ 
 

6.6.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
/ 
 
 

6.7 UPRAVNE NALOGE ČLANICE  
 
 

6.7.1 UPRAVNE NALOGE KABINETA DEKANA 
 

Dolgoročni cilj: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Učinkovita organizacija, 
vodenje, usklajevanje in 
koordinacija nalog 

Strokovna in administrativna 
podpora pri izvajanju nalog 
v.d. dekana kot strokovnega 
vodje fakultete v skladu s 
pristojnostmi na temelju 
zakona, Statuta UP, drugih 
internih aktov ter pooblastil 
rektorja UP za doseganje 
strateških ciljev fakultete 

- Nadaljnja učinkovita 

strokovna in administrativna 

podpora pri izvajanju nalog  

dekana kot strokovnega vodje 

fakultete v skladu s 

pristojnostmi na temelju 

zakona, Statuta UP, drugih 

internih aktov ter pooblastil 

rektorja UP za doseganje 

strateških ciljev fakultete 

- Izpeljava postopka volitev 
dekana 

Realizirano 

Učinkovita organizacija, 

vodenje, usklajevanje in 

koordinacija nalog 

Potreba po novih zaposlitvah 

za učinkovito izvajanje vseh 

nalog tajništva fakultete v 

skladu s pristojnostmi na 

temelju zakona, statuta UP, 

drugih internih aktov za 

doseganje strateških ciljev 

fakultete 

Kadrovska okrepitev za 

učinkovito izvajanje vseh 

nalog tajništva fakultete v 

skladu s pristojnostmi na 

temelju zakona, statuta UP, 

drugih internih aktov za 

doseganje strateških ciljev 

fakultete 

Delno realizirano  

Obrazložitev: zaradi finančnih 
in zakonskih omejitev smo na 
fakulteti realizirali le del 
načrtovanih zaposlitev v 
plačni skupini J.  

Promocijske aktivnosti 

fakultete  

Načrt aktivnosti za promocijo 

fakultete 

Izvedena poljudna 

predavanja s področja 

matematike, računalništva, 

naravoslovja in biopsihologije 

skladno s sprejetim načrtom 

promocije: 

- Organizacija predavanj 

(Izleti v matematično vesolje, 

Biološki večeri) 

- Priprava in izid 

promocijskih gradiv (brošure, 

plakati, kartice,…) 

- Posredovanje promocijskih 

gradiv zainteresirani javnosti 

Realizirano 

Promocijske aktivnosti 

fakultete  

Spletna stran fakultete v 

slovenščini in angleščini 

Vsebinsko in oblikovano 

izboljšana spletna stran 

fakultete: 

- Oblikovna prenova spletnih 

strani 

Realizirano 
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

- Vsebinska prenova in 

dopolnitev spletnih strani 

- Določitev administratorja 

spletne strani 

- Ažurno objavljanje 

informacij o dejavnostih 

fakultete 

 
 

6.7.2 UPRAVNE NALOGE KADROVSKEGA PODROČJA 
 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Sodelovanje pri skupnih 

aktivnostih za poenotenje 

dela na kadrovskem področju 

na vseh članicah  

Sodelovanje pri skupnih 

aktivnostih za informatizacijo 

univerze na kadrovskem in 

računovodskem področju 

Poenotenje in poenostavitev 

poslovanja ter racionalizacija 

dela in povečanje 

učinkovitosti strokovnih 

služb 

  

Delno realizirano 

Obrazložitev: fakulteta izvaja 

racionalizacijo dela tako, da 

ima nekatere skupne 

strokovne službe s članico UP 

IAM (kadrovska služba, 

služba za mednarodno in 

meduniverzitetno 

sodelovanje, IKT služba, 

finančno-računovodska 

služba). V letu 2012 ni prišlo 

do izboljšave oziroma 

nadgradnje  informacijskega 

sistema Propis, tako se 

zaposleni v strokovnih 

službah niso udeležili 

predvidenih usposabljanj za 

njegovo uporabo. 

Zagotoviti boljše pogoje dela  Kadrovska nepokritost 

določenih vsebinskih področij 

delovanja fakultete 

Kakovostno izvajanje 

upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih nalog na 

kadrovskem področju v 

skladu z zakonodajo in 

navodili organov UP in UP 

FAMNIT  

Delno realizirano 

Obrazložitev: Kadrovska 

služba in vse ostale službe na 

fakulteti izvajajo svoje naloge 

v skladu z veljavno 

zakonodajo na ravni države 

in notranjimi navodili UP. V 

letu 2012 je prišlo do 

realizacije dveh novih 

zaposlitev, in sicer v službi za 

mednarodno in 

meduniverzitetno 

sodelovanje ter v tajništvu 

dekanata fakultete. Navedeni 

novi zaposlitvi sta bili nujni 

za zagotovitev normalnega 

potek dela na fakulteti. V 

decembru 2012 je prišlo do 

reorganizacije dela znotraj 

članice. 
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6.7.3 UPRAVNE NALOGE INFORMATIKE 

 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Informatizacija dela na 

univerzi in članicah 

Sodelovanje pri skupnih 

aktivnostih za informatizacijo 

univerze 

Sodelovanje pri skupnih 

aktivnostih za informatizacijo 

univerze 

Realizirano 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Potreba po izboljšavi 

zanesljivosti  strežnikov  

Sekundarni strežniki (poštni 

strežnik, AD strežnik), 

koledarski in imeniški 

strežniki, študentski strežnik 

in sekundarni študentski 

strežnik 

Delno realizirano 

Obrazložitev: sekundarni 
študentski strežnik je bil 
nabavljen v decembru 2012 
in še ni bil dan v produkcijo. 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Varnostne kopije niso 

dostopne zaposlenim 

Urejen dostop do varnostnih 

kopij za zaposlene – volume 

shadow copy 

Realizirano 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Obstoječi dokumentacijski 

sistem  

Nadgrajen dokumentacijski 

sistem 

Realizirano 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Sistem za sledenje napakam Nadgrajen sistem za sledenje 

napakam 

Realizirano 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Uporaba starejše različice 

Windows v upravi 

Priprava na migracijo 

Windows 7 

Delno realizirano 

Obrazložitev: programska 
oprema je pripravljena na 
migracijo, potrebna je še 
nadgraditi nekatere strojne 
opreme. 

Izboljšati informacijsko 

podporo delu na fakulteti 

Mrežni dostop do datotek Varnejši, zanesljivejši in 

hitrejši mrežni dostop do 

datotek 

Realizirano 

Skrb za kakovostno 

informacijsko podporo 

študijskemu procesu 

Obstoječa programska 

oprema v računalniških 

učilnicah 

Nadgrajena programska 

oprema v računalniških 

učilnicah 

Realizirano 

Skrb za kakovostno 

informacijsko podporo 

študijskemu procesu 

Delujoča e-učilnica Nadgradnja e-učilnice Realizirano 

 

 
 

6.7.4 UPRAVNE NALOGE NOTRANJEGA NADZORA (TUDI UPRAVLJANJE S TVEGANJI, 
NOTRANJE KONTROLE TER NOTRANJI NADZOR) 
 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Učinkovito izvajanje 

notranjega nadzora 

Vzpostavitev pogojev za 

izvajanje Pravilnika za 

upravljanje s tveganji in 

vzpostavitev notranjih 

kontrol na UP 

Izvajanje Pravilnika za 

upravljanje s tveganji in 

vzpostavitev notranjih 

kontrol na UP: 

- Priprava internih aktov, 

programov in vsebin s 

Delno realizirano 

Obrazložitev: sprejet je bil 
centralni register tveganj UP 
FAMNIT.  
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Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

področja notranjega nadzora, 

tveganj in notranjih kontrol v 

skladu s Pravilnikom za 

upravljanje s tveganji in 

vzpostavitev notranjih 

kontrol na UP  

- Uvedba notranjih kontrol 

ter drugih ukrepov s katerimi 

se zagotovi obvladovanje 

tveganj  

- Vzpostavitev registra 

tveganj UP FAMNIT 

 
 

6.7.5 UPRAVNE NALOGE PRAVNEGA PODROČJA 
 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Priprava internih pravnih 

aktov po posameznih 

področjih dela  

Potreba po regulaciji 

nekaterih področij delovanja 

fakultete z ustreznimi 

pravnimi podlagami  

Sprejeti nekateri manjkajoči 

pravni akti za posamezna 

področja delovanja fakultete 

ter spremembe in dopolnitve 

obstoječih pravnih aktov:  

- pravilnik o upravljanju in  

hrambi dokumentarnega 

gradiva 

- pravilnik o uporabi in 

varovanju prostorov, ključev, 

pečatov fakultete 

- spremembe in dopolnitve 

Pravil o organizaciji 

delovanju UP FAMNIT 

- pravilnik oz. navodila o 

krogotoku knjigovodskih 

listin 

- drugi pravni akti s 

posameznih vsebinskih 

področij 

Delno realizirano 

Obrazložitev: sprejeti so bili 
nekateri novi pravilniki s 
področja izobraževanja, 
priprava ostalih pravnih 
podlag pa zaradi drugih 
nujnih aktivnosti ni bila 
realizirana in je prenesena v 
leto 2013. 

 

 
6.7.6 OCENA REALIZACIJE NA PODROČJU VARČEVALNIH IN PROTIKRIZNIH UKREPOV 
 
Ocenjujemo, da je fakulteta uspešno realizirala zastavljene cilje na večini področij upravnih nalog, zlasti 

tiste, ki jih je lahko izvedla samostojno. Nerealizirani cilji so predvsem posledica majhnega števila 

zaposlenih v strokovnih službah.  

 

Fakulteta je tudi v letu 2012, tako kot v preteklih letih, izvajala varčevalne ukrepe v skladu s sklepi Vlade 

RS in Upravnega odbora UP na ravni izvajanja študijskih programov. Na ravni izvedbe ti ukrepi vključujejo 

racionalizacijo izvajanja študijskih programov, znižanje urnih postavk za delo po podjemnih in avtorskih 

pogodbah in drugi ukrepi, ki jih je fakulteta predstavila v sanacijskem načrtu za leto 2012.  
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Pri stroških dela upravno-administrativnih služb je fakulteta tudi v letu 2012 izvedla le del predvidenih 

zaposlitev. Kljub temu, da ima fakulteta, v primerjavi z ostalimi članicami UP, najmanjše število zaposlenih 

v upravi, je pravočasno izvedla vse nujne postopke in sprejela nove pravilnike in akte ter spremembe in 

dopolnitve nekaterih pravilnikov. Fakulteta znižuje stroške tudi z oblikovanjem skupnih služb UP FAMNIT 

in UP IAM – kot skupne službe delujejo kadrovska in finančno-računovodska služba ter strokovne službe 

na področju raziskovanja, mednarodnega sodelovanja in IKT.  

 

UP FAMNIT nima službenih avtomobilov, prav tako nima posebej organiziranega varovanja objektov; 

slednje je urejeno posredno preko najemodajalca.  

 

Večje izdatke predstavljajo stroški najema prostorov, ki jih fakulteta nujno potrebuje za izvajanje 

pedagoškega in raziskovalnega procesa.   

 

 

6.8 NACIONALNO POMEMBNE NALOGE 
 
 

6.8.1 SKRB ZA SLOVENŠČINO 
 
/ 
 

6.8.2 PISARNA ZA ŠTUDENTSKE DOMOVE 
 

/ 
 

6.8.3 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
/ 
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6.9 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 
 

6.9.1 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV NA ČLANICI 
 

Dolgoročni cilj: Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja 

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Izboljšati kakovost 
študentskega življenja in 
povezanosti med študenti in 
zaposlenimi z vključevanjem 
študentov v interesne 
dejavnosti 

Izvedeni dogodki v 
študijskem letu 2010/11 

Izvedba dogodkov v skladu s 

programov dela za leto 2012:  

- Izvedba brucovanja  

- Izvedba aerobike za 

študente 

- Udeležba na mednarodnem 

tekmovanju iz znanja 

Primatijada 

- Organizacija in izvedba 

zaključnega druženja 

- Organizacija in izvedba 

zaključnega izleta 

- Izvedba drugih aktivnosti za 
študente v skladu s sklepom 
Študentskega sveta UP 
FAMNIT 

Delno realizirano 

Obrazložitev: zaradi majhne 
udeležbe, se je med letom 
prekinila izvedba aerobike 

 

Prispevati k promociji 
fakultete in študentov   

Izvedeni dogodki v 
študijskem letu 2010/11 

Izvedba dogodkov v skladu s 
programov dela za leto 2012: 
- Udeležba in soorganizacija 

fakultetnih tekmovanj 

- Izvedba drugih aktivnosti za 
študente v skladu s sklepom 
Študentskega sveta UP 
FAMNIT 

Delno realizirano 

Obrazložitev: ni se izvedlo 
fakultetno tekmovanje, saj ni 
bilo večjega zanimanja s 
strani študentov. 

 

 
 

6.9.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 

Program interesnih dejavnosti Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS) za leto 2012 je bil sprejet na 4. redni 

seji dne 12.12.2011. Program je bil izveden v celoti. Podobno kot v preteklih letih, je ŠS finančno podprl 

tudi udeležbo študentov na mednarodnih tekmovanjih (Primatijada 2012), organiziral skupna druženja 

študentov ipd. Tudi v prihodnje bo ŠS organiziral interesne dejavnosti študentov in sodeloval pri 

organizaciji dogodkov fakultete, ki bodo namenjeni predvsem študentom.  

 

 

6.9.2 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV, KI BIVAJO V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH 
 
/ 
 

6.10 UNIVERZITETNI ŠPORT 
 
/ 
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6.11 DRUGA DEJAVNOST ČLANICE 
 

 

6.11.1 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Dolgoročni cilj: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Promocija znanstvenih 
rezultatov in dvig 
prepoznavnosti UP 

Izdajateljstvo revije »BILTEN: 

Ekonomika, organizacija in 

informatika v zdravstvu« 

 

2 izdani številki letno Realizirano 

 

Promocija znanstvenih 
rezultatov in dvig 
prepoznavnosti UP 

Soizdajateljstvo mednarodne 

matematične SCI revije »Ars 

Mathematica 

Contemporanea« 

2 izdani številki revije 

Začetne dejavnosti za 

uvrstitev revije v tretjo 

četrtino SCI revij na področju  

v letu 2013 

Realizirano 

 

 
 

6.11.2 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
UP FAMNIT je v letu 2012 realizirala vse zastavljene cilje na področju izdajanja revij. Fakulteta je 

soizdajateljica mednarodne matematične revije »Ars Mathematica Contemporanea«, ki je v letu 2011 

dosegla izjemen uspeh, saj je uvrščena v SCI. V letu 2012 pa je bil dosežen uspeh tudi pri uvrstitvi Biltena, 

ki ga UP FAMNIT izdaja samostojno; revija se je uvrstila na seznam revij, ki niso vključene v mednarodne 

bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij ARRS. 
 

UP FAMNIT bo tudi v prihodnje nadaljevala s soizdajateljstvom revije »Ars Mathematica Contemporanea«, 

nadaljevala bo tudi s samostojnim izdajanjem revije »BILTEN: Ekonomika, organizacija in informatika v 

zdravstvu«.   
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6.12 NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
 
 
UP FAMNIT je v Programu dela za leto 2012 zapisala nekatere cilje na področju investicij in investicijskega 
vzdrževanja, ki so zaradi pomanjkanja finančnih virov le delno realizirani.  
 

Dolgoročni cilj: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj za 
leto 2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Zagotavljanje pogojev za 

kakovostno in učinkovito 

izvajanje vseh dejavnosti 

fakultete 

Delovanje UP FAMNIT v 

najetih prostorih   

Urejeni temeljni prostorski in 

materialni pogoji za izvajanje 

dejavnosti UP FAMNIT: 

aktivnosti rektorata UP za 

dolgoročno zagotovitev 

temeljnih prostorskih 

pogojev za izvajanje 

dejavnosti UP FAMNIT 

Realizirano 

Obrazložitev: v letu 2012 je 

bila pripravljena 

dokumentacija (DIIP) za 

odkup dveh objektov v centru 

Kopra za potrebe UP FAMNIT 

(Glagoljaška 8, Kettejeva 1). 

DIIP-a sta bila potrjena na UO 

UP. 

Zagotavljanje pogojev za 

kakovostno in učinkovito 

izvajanje vseh dejavnosti 

fakultete 

Potreba po novih 

predavalnicah, posebnemu 

študijskemu prostoru za 

študente, vlaganjih v 

obstoječe prostore za 

zagotovitev nemotene 

izvedbe študijskega procesa 

Povečano število predavalnic, 

vzpostavljen študijski prostor 

za študente, urejeni prostori 

za izvajanje študijskega 

procesa: pridobitev finančnih 

virov za izvedbo vseh 

predvidenih aktivnosti 

Delno realizirano 

Obrazložitev: UP FAMNIT je v 

študijskem letu 2012/13 

pridobila v uporabo nekaj 

novih predavalnic (STŠ, UP 

FHŠ), ni pa pridobila v 

uporabo načrtovanih 

prostorov v Koloseju, kar je 

povzročilo veliko prostorsko 

stisko ob pričetku študijskega 

leta 2012/13. Prav tako ni 

uredila študijskega prostora 

(ta naj bi bil urejen v 

prostorih Koloseja Koper) za 

študente, kar še vedno  

predstavlja velik problem za 

študente. 

Zagotavljanje pogojev za 

kakovostno in učinkovito 

izvajanje vseh dejavnosti 

fakultete 

Potreba po opremi za 

zagotovitev nemotene 

izvedbe dejavnosti fakultete 

Zagotovljena oprema za 

izvajanje dejavnosti uprave 

ter pedagoškega in 

raziskovalnega procesa: 

pridobitev finančnih virov za 

izvedbo vseh predvidenih 

aktivnosti 

Delno realizirano 

Obrazložitev: nabavljena je 

bila zgolj nujna oprema za 

izvajanje dejavnosti UP 

FAMNIT. 

 

 

6.12.1 GRADNJA, OBNOVA ALI NAKUP NEPREMIČNIN 
 
UP FAMNIT je zato v zadnjih treh letih v Programu dela za posamezno leto načrtovala začetek postopkov 

za celovito reševanje prostorske problematike UP FAMNIT v okviru Mestne občine Koper. Navedeno se je 

v letu 2012 tudi realiziralo, saj je rektorat UP pristopil k aktivnostim za odkup dveh stavb v centru Kopra, 

v katerih trenutno deluje UP FAMNIT – stavba Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1 (v 

lasti Mestne občine Koper). Na Upravnem odboru UP dne 26.11.2012 sta bila sprejeta dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za oba omenjena objekta, zato na fakulteti načrtujemo, da bo 

prostorska problematika fakultete urejena v obdobju dveh do treh let.   

 
V letu 2013 pričakujemo nadaljevanje začetih aktivnosti. 
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6.12.2 NAKUP OPREME 
 

 

TABELA 21: NAKUP OPREME 

Š
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Viri sredstev in njihov delež pri 

opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 

2012 (REBALANS) 

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v 

letu 2012 - REALIZACIJA (v EUR) 

Obrazložitev razlik 

med načrtom in 

realizacijo 
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1 
UP 

FAMNIT 
Sekundarni podatkovni 

strežnik 

Shranjevanje varnostnih 

kopij na sekundarni lokaciji, 

avtomatičen prevzem dela v 

primeru izpada primarnega 

strežnika 

8.939 - - 10.000 10.000 - - 8.939 8.939  

1 
UP 

FAMNIT Osebni računalniki zaposlenih 
Vzpostavitev pogojev za 

delo za novo zaposlene 
2.618 - - 2.800 2.800 - - 2.618 2.618  

1 
UP 

FAMNIT 
Kritje okvar, zamenjava stare 

opreme 

Izboljšanje pogojev za delo 

na fakulteti 
15.213 - - - - 5.275 - 9.938 15.213 

Nenačrtovani 

stroški zaradi okvar 

in potrebe po 

zamenjavi opreme 

zaradi vzpostavitve 

pogojev za izvajanje 

študijske in 

raziskovalne 

dejavnosti. 

1 
UP 

FAMNIT 
Nabava kopirnega stroja za 

potrebe Referata 

Izboljšanje pogojev za delo 

na fakulteti 
- - - - - - - - -  

1 
UP 

FAMNIT 
Klimatska naprava v 

sistemskem prostoru v galebu 

Zagotavljanje nemotenega 

delovanja IT opreme 
- - - - - - - - -  

1 
UP 

FAMNIT 
Brezprekinitveno napajanje v 

sistemskem prostoru v galebu 

Zagotavljanje nemotenega 

delovanja IT opreme 
- - - - - - - - -  
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Viri sredstev in njihov delež pri 

opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 

2012 (REBALANS) 

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v 

letu 2012 - REALIZACIJA (v EUR) 

Obrazložitev razlik 

med načrtom in 

realizacijo 
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1 
UP 

FAMNIT 

Laboratorijska oprema za 

izvajanje pedagoškega procesa 

na študijskih programih 

Biodiverzitete, Bioinformatike, 

Sredozemskega kmetijstva in 

Biopsihologije 

Zagotavljanje nemotenega 

izvajanja študijskega 

procesa 

5.070 - - 714 714 5.070 - - 5.070 

Nabava nujne 

laboratorijske 

opreme za izvajanje 

študijskega procesa. 

1 
UP 

FAMNIT 

Pohištvo in oprema (študijska 

soba za študente, kabineti, 

pisarne) 

Izboljšanje pogojev za študij 

in delo na fakulteti 
7.224 - 932 1.734 2.666 4.013 - 3.211 7.224 

Povečani stroški 

zaradi nujne 

opreme v (zlasti) v 

predavalnicah. 

1 
UP 

FAMNIT Druga oprema 
Zagotavljanje pogojev za 

delo 
4.013 - - - - 3.604 - 409 4.013 

Druga oprema, ki je 

bila nujna za 

zagotovitev dela 

zaposlenih. 

  Skupaj  43.077     17.962  25.115 43.077  

 

 

Komentar: 

UP FAMNIT je v letu 2012 nabavila le najnujnejšo opremo za izvajanje pedagoškega procesa in za zaposlene. Ker je fakulteta v rasti (širitev pedagoške in 

raziskovalne dejavnosti), se to odraža tudi v nakupu opreme oz. dodatnih stroških, ki (posamezni) niso bili načrtovani v LPD 2012 ter v rebalansu LPD 2012. 

Opremo, navedeno pri realizaciji za leto 2012 pod »MIZKŠ – drugo«, je fakulteta nabavila iz sredstev za študijsko dejavnost za leto 2012. Gre za nujno opremo za 

izvajanje pedagoškega procesa in delovanje fakultete ter vzpostavite osnovnih pogojev za delo na fakulteti.  

 

Del opreme, navedeno pri realizaciji za leto 2012 pod »Drugi viri« v višini 13.149 EUR, pa je fakulteta nabavila iz presežka preteklih let. 
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6.12.3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 
 

TABELA 22: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

Št. prioritete 

iz programa 

dela za leto 

2012 

Članica Opis in vrsta del 

Viri sredstev in njihov delež pri 

investicijskem vzdrževanju (v EUR) - NAČRT 

ZA LETO 2012 

Viri sredstev in njihov delež pri 

investicijskem vzdrževanju (v EUR) - 

REALIZACIJA 2012 

Obrazložitev 

razlik med 

načrtom in 

realizacijo MIZKŠ 
Lastni 

viri 
Drugo Skupaj MIZKŠ 

Lastni 

viri 
Drugo Skupaj 

1 
UP 

FAMNIT 

Preureditev obstoječega skladiščnega prostora v 

predavalnice (povečanje prostorskih kapacitet za 

izvajanje študijske dejavnosti fakultete) – Kettejeva 1 
- - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 
Ureditev študijskega prostora za študente UP FAMNIT – 

predvidoma Kettejeva 1 - - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 
Sanacija ogrevanja: zamenjava radiatorjev in 

konvektorjev – II. del (I. del v 2011) – Kettejeva 1 - - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 
Sanacija tlakov in stropov zaradi termičnih izgub v 

kabineti - Kettejeva 1 - - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 

Obnova električnih instalacij po posameznih prostorih 

vsled napredka tehnike in v skladu s Pravilnikom o 

zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev 

na delovnih mestih (šibkotočne in jakotočne, svetila) – 

Kettejeva ulica 

- - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 

Obnova el. instalacij po posameznih prostorih vsled 

napredka tehnike (šibkotočne in jakotočne, svetila,) 

Gljagoljaška ulica 
- - - - - - - - Nerealizirano. 

1 
UP 

FAMNIT 
Ureditev laboratorija za Oddelek za psihologijo – 

Glagoljaška 8 - - - - - - - - Nerealizirano. 

 

Komentar: 

UP FAMNIT je v Programu dela za leto 2012 načrtovala izvedbo investicijskih del, navedenih v tabeli 24, v skupni višini 176.200 EUR (vir: MIZKŠ). Ker fakulteta leta 

2012 ni prejela finančnih sredstev iz naslova MIZKŠ za investicije in investicijsko vzdrževanje, v rebalansu LPD 2012 ni predvidela investicijskih del in jih tudi ni 

izvajala.  
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6.12.4 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 

 

UP FAMNIT deluje v najetih prostorih. V zadnjih petih letih fakulteto zaznamuje hitra rast študijske 

ponudbe, večanje števila študentov ter razvoj raziskovalne dejavnosti, zato se srečuje z vse večjo 

prostorsko stisko. 

 

UP FAMNIT je zato tudi v programu dela za leto 2012 načrtovala začetek postopkov za celovito reševanje 

njene prostorske problematike v okviru Mestne občine Koper. Navedeno se je v letu 2012 tudi realiziralo, 

saj je rektorat UP pristopil k aktivnostim za odkup dveh stavb v centru Kopra, v katerih trenutno deluje UP 

FAMNIT – stavba Pošte Slovenije na Glagoljaški 8 in stavba na Kettejevi 1 (v lasti Mestne občine Koper). 

Na Upravnem odboru UP dne 26.11.2012 sta bila sprejeta dokumenta identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za oba omenjena objekta. Zato smo ob pričetku leta 2013 na fakulteti optimistični – 

ocenjujemo, da bo trajna rešitev prostorske problematike fakultete realizirana v dveh do treh letih.  

 

Fakulteta veliko skrb posveča pogojem dela v predavalnicah, kabinetih in pisarnah. Le te primerno ureja 

glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

 

V obsegu kot ji bodo omogočala finančna sredstva, bo fakulteta tudi v bodoče vlagala v izboljšanje 

prostorskih pogojev za študij in delo zaposlenih.  
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7. SKRB ZA KAKOVOST 
 

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

Kratkoročni letni cilj za leto 
2012 

Izhodiščna vrednost 
kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 
Ciljna vrednost v letu 2012 

Realizacija v letu 2012 z 
obrazložitvijo razlik 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Pridobitev mnenj študentov o 

zadovoljstvu s študijem na 

fakulteti 

Ohranjevanje in utrjevanje 

zadovoljstva študentov s 

študijem na fakulteti in z 

organiziranostjo fakultete 

- Izvedba študentske ankete 

2011/12 

- Posredovanje rezultatov 

ankete učiteljem 

- Razprava o rezultatih ankete 

v okviru Oddelkov fakultete 

in izvajanje ukrepov za 

nadaljnje izboljševanje stanja   

Realizirano 

 

Kakovostno in učinkovito 

izvajanje obstoječih 

študijskih programov 

Pridobitev kakovostnih 

informacij za reševanje 

morebitnih težav ter 

izboljševanje izvedbe 

študijskih programov 

Ustrezna informiranost 

koordinatorjev študijskih 

programov s potekom 

izvedbe študijskih programov 

- Vsaj trije sestanki 

koordinatorjev s študenti 

(letno)  

- Redno poročanje 

koordinatorjev programov na 

sestankih Oddelkov fakultete   

Realizirano 

 
 

7.1 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 
UP FAMNIT izvaja samoevalvacijo na letni ravni, na podlagi univerzitetnega Pravilnika o evalvaciji 

Univerze na Primorskem, ki predstavlja ekvivalent Poslovniku kakovosti, ter ob upoštevanju kazalnikov 

kakovosti, sprejetih na ravni univerze.  

 

Na fakulteti deluje Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega 

dela UP FAMNIT (KSSK UP FAMNIT) je bila konstituirana 10.1.2011, pred tem pa je naloge s področja 

kakovosti opravljala Komisija za študijske in študentske zadeve. Fakulteta ima tudi svojega predstavnika v 

univerzitetni komisiji za kakovost, ki je hkrati predsednik KSSK UP FAMNIT.  

 

UP FAMNIT je od ustanovitve vzpostavila raznolike mehanizme spremljanja in ugotavljanja kakovosti: 

(1) Sistemsko spremljamo: 

- kazalnike na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega sodelovanja in upravljanja, ki jih 

vsako leto potrdi Senat UP in so analizirani ter komentirani v letnem samoevalvacijskem poročilu; 

- uspešnost študentov na izpitih spremljamo dodatno po vsakem izpitnem obdobju: Služba za 

izobraževanje pripravi podatke o opravljenih izpitih po posameznih študentih in programih ter 

podatke posreduje koordinatorjem, ki se nato pogovorijo s študenti in jih spodbudijo k rednemu 

opravljanju študijskih obveznosti; 

- zadovoljstvo študentov in zaposlenih spremljamo z anketiranjem (na letni ravni), mnenja in pobude 

pa podajajo študenti in zaposleni tudi na rednih sestankih (koordinatorjev s študenti ter 

predstojnikov z zaposlenimi na oddelkih).  
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(2) Vzpostavljen/o imamo: 

- tutorski sistem: študentsko in učiteljsko tutorstvo; 

- urejeno je področje svetovanja študentom: študenti se lahko za nasvet obrnejo na tutorje 

študente/učitelje, koordinatorje študijskih programov, prodekana za študijske zadeve, predstojnike 

oddelkov in na Službo za izobraževanje;  

- skrb za bruce: izvajamo dve delavnici za bruce – v  septembru t.i. uvodne delavnice za bruce, v 

oktobru pa še dvourno delavnico, na kateri študente seznanimo s tutorstvom, z delovanjem knjižnice 

(Cobiss itd.), Službe za izobraževanje in s programom Erasmus. Uvodne delavnice za bruce organizira 

Študentski svet fakultete v sodelovanju z učitelji in sodelavci fakultete. Delavnice potekajo en teden v 

septembru, izvajamo pa jih že od leta 2010.  Cilj delavnic je, da bruci že pred začetkom študijskega leta 

osvežijo nekatera znanja in se seznanijo z načinom dela na fakulteti. Delavnice so za udeležence 

brezplačne, udeležba je prostovoljna; 

- ustrezno informiranje zaposlenih: zaposleni so informirani o dogodkih na fakulteti preko obvestil po 

e-pošti ter z obvestili na spletni strani, pomembne odločitve o razvoju fakultete pa so predmet 

razprave tudi na akademskem zboru; 

- skrb za izobraževanje in dodatno usposabljanje zaposlenih: fakulteta spodbuja izobraževanje 

zaposlenih. Delavci v upravi (nepedagoški kader) se udeležujejo izobraževanj v okviru Univerze na 

Primorskem, ki so vezana na delo posameznika (npr. usposabljanja za delo s Študentskim 

informacijskim sistemom (ŠIS), Evš, Finančno-računovodskim in kadrovskim sistemom ProPis in 

podobno), finančno-računovodska služba pa obiskuje tudi specializirane seminarje za področje financ 

in računovodstva;  

- spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje: zaposleni pedagoški delavci so nagrajeni in 

motivirani za uspešno pedagoško in raziskovalno delo predvsem preko možnosti udeleževanja na 

domačih in tujih konferencah ter razvoja raziskovalnega dela s tujimi partnerji in institucijami 

(predvsem preko pridobljenih projektov na fakulteti in v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič 

Univerze na Primorskem);  

- z vidika razvoja pristnih odnosov v kolektivu in s študenti na fakulteti sistematično spodbujamo 

skupne družabne dogodke, in sicer tako med zaposlenimi (srečanje organiziramo ob pričetku 

študijskega leta ter ob koncu študijskega leta) kot tudi med študenti in zaposlenimi (že tradicionalni 

bowling ob pričetku študijskega leta, ki ga organizira Študentski svet UP FAMNIT v sodelovanju s 

fakulteto);  

- pravočasno odkrivanje slabosti in uvajanje izboljšav: morebitne slabosti se ugotavljajo na podlagi 

analiz podatkov, pridobljenih z aktivnostmi, omenjenimi pod točko (1), ter na podlagi rednih 

sestankov, ki na fakulteti potekajo na naslednjih ravneh:  

 na ravni fakultete: dekanja, prodekana in tajnik se enkrat mesečno pred sejo senata sestanejo s 

predstojniki oddelkov. V času od februarja do junija se število sestankov vodstva, zaradi priprav 

na izvedbo študijskih programov v prihodnjem študijskem letu, še nekoliko poveča; 

 na ravni oddelkov: sestanki oddelkov potekajo tedensko ali mesečno, na podlagi dogovorov 

znotraj oddelkov; znotraj oddelka potekajo tudi pogovori s koordinatorji programov, ki sodijo v 

posamezen oddelek. Predstojnik oddelka ima dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku 

(individualni pogovori z izvajalci ter obravnava splošnih rezultatov v okviru oddelkov); 

 na ravni programov: redni sestanki koordinatorjev študijskih programov s študenti (praviloma 

trije do štirje sestanki letno s celotno skupino študentov), kjer koordinatorji pridobijo informacije 

o morebitnih težavah študentov, kar nato rešujejo z izvajalci predmetov (nosilci, asistenti) ali na 

ravni oddelka (odvisno od problematike);  

 na ravni uprave: redni operativni tedenski sestanki posameznih strokovnih služb s tajnikom in 

sestanek vodij služb s tajnikom in dekanjo.   
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(3) Obravnava rezultatov in uvajanje izboljšav: 

- rezultati analiz in načrti za izboljšave so predstavljeni v letnih poročilih (letno poročilo fakultete,  

letno samoevalvacijsko poročilo), ki ga posredujemo v obravnavo KSSK UP FAMNIT, senatu in 

študentskemu svetu fakultete; 

- o rezultatih, ki jih pridobimo, se razpravlja na sestankih na različnih ravneh, opisanih pod točko (2) 

ter na komisijah in senatu fakultete; 

- odločitve se sprejema na senatu, operativne odločitve pa v vodstvu (dekanja, prodekana, predstojniki, 

tajnik), na podlagi prejetih ugotovitev in pobud. 

 

Na področju vzpostavljanja sistema spremljanja kakovosti tudi sami vidimo še veliko možnosti za 

izboljšanje oziroma nadgradnjo, še zlasti na področju bolj sistematičnega sodelovanja s podjetji –

zaposlovalci naših diplomantov.  

 

V letu 2013 načrtujemo sprejem Poslovnika kakovosti, ki bo natančneje popisal, opredelil in nadgradil vse 

postopke na ravni fakultete, pri čemer bomo analizirali tudi dokumentacijo nekaterih tujih visokošolskih 

zavodov, s katerimi tesno sodelujemo. Prav tako v letu 2013 načrtujemo ustanovitev Alumni kluba, ki bo 

fakulteti omogočil nadaljnje kakovostne stike z diplomanti.  
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8. KADROVSKO POROČILO 
 
 

8.1 KADROVSKA POLITIKA 
 

Dolgoročni cilj: Postati odlična raziskovalna univerza 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Povečanje števila 

raziskovalcev 

Število zaposlenih 

raziskovalcev (5) 

Število zaposlenih 

raziskovalcev (6) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: na dan 

31.12.2012 je zaposlenih 

manj raziskovalcev od 

planiranih (3 osebe oziroma 

4,25 FTE). Razlog za 

odstopanje je predvsem v 

tem, da večina pedagoških 

delavcev opravlja 

raziskovalno delo v okviru 

svojega delovnega mesta 

(plačne skupine D). V 

primerjavi s 30.6.2012 pa se 

je število raziskovalcev 

povečalo, razlog za to pa je 

pridobitev raziskovalnega 

projekta Interreg Slovenija-

Italija 2007-2013.   

Povečanje števila 

visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev vključenih v 

znanstvenoraziskovalno delo 

Število zaposlenih 

raziskovalcev in 

visokošolskih učiteljev ter 

sodelavcev (54) 

Število zaposlenih 

raziskovalcev in 

visokošolskih učiteljev ter 

sodelavcev (71) 

Realizirano 

Obrazložitev: cilj je bil v celoti 

realiziran, saj je večina 

pedagoških delavcev 

vključena v raziskovalni 

proces. Raziskovalna 

dejavnost je za pedagoške 

delavce nujna, saj je eden 

izmed pogojev za izvolitev v 

naziv. 

Strokovni razvoj in 

izpopolnjevanje zaposlenih 

 

Število izobraževanj 

zaposlenih (6) 

Število izobraževanj 

zaposlenih (26) 

Delno realizirano 

Obrazložitev: zaposleni so se 

v letu 2012 udeležili 

manjšega števila izobraževanj 

in usposabljanj od planiranih. 

Razlog so predvsem 

varčevalni ukrepi na ravni 

države (ZUJF). Zaposleni v 

strokovnih službah so se 

udeležili manjšega števila 

brezplačnih strokovnih 

usposabljanj, vezanih na 

področje dela posamezne 

službe. 
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Dolgoročni cilj: Biti sestavni del nacionalne hrbtenice znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Pedagoško andragoška 

usposobljenost in 

usposobljenost za uporabo IT 

v pedagoškem in delovnem 

procesu 

Prijava in opravljanje 

usposabljanj 

Uspešno opravljena 

usposabljanja 

Delno realizirano 

Obrazložitev: v letu 2012 so 

se pedagoško-andragoškega 

usposabljanja udeležili javni 

uslužbenci, ki so navedeno 

izobraževanje potrebovali za 

izvolitev v pedagoški naziv. 

Usposabljanje za uporabo IKT 

je bilo tudi realizirano, in 

sicer za pedagoške delavce za 

uporabo e-učilnice. 

Zadovoljstvo zaposlenih Zadovoljstvo zaposlenih, 

ugotovljeno s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za 

zaposlene (v 2010/11 povp. 

vrednost za zadovoljstvo z 

delom na članici: 4,4)   

Zadovoljstvo zaposlenih, 

ugotovljeno s pomočjo 

anketnih vprašalnikov za 

zaposlene (v 2011/12 povp. 

vrednost za zadovoljstvo na 

članici: 4,4)   

Nerealizirano 

Obrazložitev: anketa v letu 

2012 ni bila izvedena, 

izvedena bo v letu 2013.  

Sodelovanje priznanih 

visokošolskih učiteljev in 

strokovnjakov posamezne 

stroke 

Vključevanje priznanih 

visokošolskih učiteljev in 

strokovnjakov posamezne 

stroke v pedagoški proces 

(16)  

Vključevanje priznanih 

visokošolskih učiteljev in 

strokovnjakov posamezne 

stroke v pedagoški proces 

(14)   

Realizirano 

 

 

Dolgoročni cilj: Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evrope 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, 

leto in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Vključevanje visokošolskih 

učiteljev in raziskovalcev s 

tujih univerz v izobraževalno 

in znanstveno raziskovalno 

delo 

Vključevanje priznanih tujih 

priznanih visokošolskih 

učiteljev in strokovnjakov 

posamezne stroke v 

pedagoški proces (16)  

Vključevanje priznanih tujih 

priznanih visokošolskih 

učiteljev in strokovnjakov 

posamezne stroke v 

pedagoški proces (14)   

Realizirano 

 

 

Dolgoročni cilj: Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

Reorganizacija dela 

strokovnih služb za 

učinkovito izvajanje 

dejavnosti 

Reorganizacija dela znotraj 

posamezne službe 

Bolj učinkovito izvajanje 

delovnih procesov 

Delno realizirano 

Obrazložitev: reorganizacija 

strokovnih služb je bila 

izvedena v smislu 

reorganizacije dela znotraj 

posamezne službe, in sicer  s 

prerazporeditvijo del med 

zaposlenimi v strokovni 

službi in med posameznimi 

strokovnimi službami, kar 

omogoča kakovostnejšo 

izvedbo delavnih nalog. Prav 

tako je bila na ravni članice 
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Kratkoročni letni cilj za leto 

2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime kazalnika, leto 

in vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 2012 
Realizacija v letu 2012 z 

obrazložitvijo razlik 

vzpostavljena e-podpora 

nekaterih administrativnim 

dejavnostim. 

 

Dolgoročni cilj: Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

Kratkoročni letni cilj 

za leto 2012 

Izhodiščna vrednost 

kazalnika (ime 

kazalnika, leto in 

vrednost) 

Ciljna vrednost v letu 

2012 

Realizacija v letu 

2012 z obrazložitvijo 

razlik 

Racionalizacija delovnih 

procesov 

Skupna kadrovska služba z 

UP IAM 

Ohranitev skupne službe za 

dosego racionalizacije 

postopkov in stroškov 

Realizirano 

Obrazložitev: tudi v letu 2012 

je kadrovska služba 

opravljala dela in naloge za 

UP FAMNIT in UP IAM, 

rezultat tega pa je 

racionalizacija postopkov in 

stroškov. 

 

Komentar: 

UP FAMNIT je v letu 2012 v skladu z načrtovanim nadaljevala z že preizkušenim uspešnim sistemom 

povezovanja pedagoškega in raziskovalnega sodelovanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev, s katerim 

se nadaljuje tesno sodelovanje med članicama UP FAMNIT in UP IAM. Fakulteta je v letu 2012 v študijski 

in raziskovalni proces vključila priznane domače in tuje gostujoče učitelje in raziskovalce z EU članic in 

tretjih držav. Podatke o gostovanjih je predstavila tudi na spletni strani fakultete. 

 

Zaposlitve pedagoških delavcev in raziskovalcev so bile realizirane v skladu s potrebami izvedbe rednega 

študijskega procesa in dela na raziskovalnih projektih oziroma programih, medtem ko so bile zaposlitve 

na spremljajoči delovnih mestih realizirane v manjšem obsegu od dejansko potrebnih, predvsem zaradi 

varčevalnih ukrepov na ravni države (ZUJF). V aprilu 2012 je bila realizirana zaposlitev v službi za 

mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, v oktobru 2012 pa zaposlitev v tajništvu dekanata. Pri tem 

bi izpostavili, da sodelavka v službi za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje opravlja dela in 

naloge tako za UP FAMNIT kot za UP IAM. Prav tako imata UP FAMNIT in UP IAM skupno kadrovsko, 

finančno-računovodsko in IKT službo. S skupnimi strokovnimi službami skrbi fakulteta za racionalizacijo 

stroškov poslovanja. Članici UP FAMNIT in UP IAM imate tudi nekatere skupne komisije. 

 

Med pedagoškimi delavci in raziskovalci prevladujejo moški (64%), med nepedagoškim osebjem pa 

ženske (92,3%). 

 

Med zaposlenimi na fakulteti ni pogostih odsotnosti. Vzrok za daljše odsotnosti so praviloma porodniški 

dopust oziroma gostovanja pedagoških delavcev in raziskovalcev v tujini. 

 

Izobrazbena struktura kaže, da ima večina pedagoških delavcev doktorat znanosti, večina zaposlenih v 

strokovnih službah pa univerzitetno izobrazbo. Fluktuacija zaposlenih je prisotna v obliki prehajanja 

zaposlenih med članicami znotraj univerze. Dejanska fluktuacija kadra je minimalna. 

 

Povprečna plača na zaposlenega na letni ravni znaša 27.732,00 EUR.  

 

Delež stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja znaša 71%. 



UP – LETNO POROČILO ZA LETO 2012 75 

 

 
8. KADROVSKO POROČILO 

8.1 KADROVSKA POLITIKA 

 
 
 

 

 

Komentar k tabeli: Kadrovski načrt za leto 2012 in realizacija 

Iz realizacije kadrovskega načrta je razvidno, da je na dan 31.12.2012 manjše število zaposlenih od 

planiranih.  

 

Razlog za manjše število zaposlenih v plačni skupini D je v tem, da je fakulteta s posameznimi izvajalci z 

manjšim številom pedagoških ur zaradi varčevalnih ukrepov namesto delovnega razmerja sklenila 

avtorsko oziroma podjemno pogodbo.  

 

Razlog za manjše število zaposlenih v plačni skupini H je v tem, da so nekateri zaposleni spremenili 

delovno mesto oziroma prešli na drugo članico znotraj univerze (sprememba matičnosti). Omeniti  pa 

velja, da pedagoški delavci UP FAMNIT, kljub temu, da v pogodbi o zaposlitvi nimajo posebej 

opredeljenega raziskovalnega dela oziroma niso zaposleni na raziskovalnem delovnem mestu, opravljajo 

raziskovalno delo, saj je le-to nujno potrebno za njihov osebni strokovni razvoj in za izpolnitev pogojev za 

izvolitev v naziv. Raziskovalno delo opravljajo na UP FAMNIT oziroma na UP IAM, saj poteka med 

članicama tesno sodelovanje na področju pedagoškega in raziskovalnega dela (podlaga je Memorandum o 

medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa, ki sta ga članici podpisali leta 2008). 

 

V plačni skupini J je bila v aprilu 2012 realizirana načrtovana zaposlitev delavke v Službi za mednarodno 

in meduniverziteno sodelovanje. V mesecu oktobru 2012 se je zaposlila sodelavka na delovnem mestu 

Strokovni delavec V – Referent (J015038) za pomoč v tajništvu dekanata. V mesecu decembru je prišlo do 

reorganizacije dela znotraj fakultete, in sicer zaradi odhoda delavke iz Službe za izobraževanje, je fakulteta 

zaposleni na zgoraj navedenem delovnem mestu spremenila delovno mesto na Samostojni/a strokovni/a 

delavec/ka VII/1 (J017100), tako je javna uslužbenka prevzela dela in naloge predhodne sodelavke v 

omenjeni službi. Z decembrom 2012 se je prekinilo sodelovanje (potek pogodbe o zaposlitvi sklenjene za 

določen čas) z zaposlenim na delovnem mestu Strokovni/a sodelavec/ka VI (J016037). Zaradi 

racionalizacije stroškov ni prišlo do nadomestne zaposlitve.  

 

V skladu s kadrovskim načrtom za leto 2012 je bila predvidena tudi zaposlitev v obsegu 1 FTE, in sicer 0,5 

FTE v Službi za izobraževanje in 0,5 FTE v Knjižnici TeMeNa. Zaradi racionalizacije stroškov se je fakulteta 

odločila za reorganizacijo dela znotraj strokovnih služb, tako ni prišlo do dodatnih zaposlitev. V manjši 

meri si fakulteta pri administrativnih delih pomaga s študentko, ki pa predstavlja le začasno rešitev.  

 

Fakulteta pri svojem delovanju skrbi za racionalizacijo stroškov tako, da ima kot že rečeno nekatere 

skupne strokovne službe s članico UP IAM, in sicer za področja, ki to omogočajo. Racionalizacija dela na 

tem področju omogoča bolj kakovostno delo ob sočasni finančni učinkovitosti, saj je v skupni službi 

zaposlen le en vodja službe.  

 

Komentar k tabeli: Podatki o pogodbenih izvajalcih dodiplomskih študijskih programov ter 

študijskih programov 2. in 3. stopnje 

Med planiranim in realiziranim številom pogodbenih sodelavcev v letu 2012 ni opaziti velikih odstopanj 

glede FTE-jev (razlika je le 0,07 FTE), številčno pa je bilo sklenjenih manj pogodb od planiranih.  

 

Komentar k tabeli: Izvolitve v nazive v letu 2012 

V letu 2012 je bilo izvedenih in uspešno zaključenih 36 postopkov izvolitev v naziv visokošolski učitelj 

oziroma visokošolski sodelavec. Realiziranih je bilo manjše število izvolitev v naziv od planiranih. Razlog 

je v tem, da so nekateri postopki izvolitev v naziv še v teku in se bodo zaključili v letu 2013, nekateri 

postopki pa so bili realizirani na drugih univerzah, kjer so zaposleni posamezni pedagoški delavci.  
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Komentar k tabeli: Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in 

izpopolnjevali v letu 2012 

Iz tabele je razvidno, da so se zaposleni na spremljevalnih delovnih mestih udeležili manj strokovnih 

usposabljanj od planiranih (udeležili so se le enega od planiranih petih strokovnih usposabljanj), krajših 

tečajev in usposabljanj so se udeležili štirje strokovni delavci kot je bilo tudi planirano. Formalno 

izobrazbo (magisterij znanosti) si je pridobila ena zaposlena na spremljajočem delovnem mestu, ena 

zaposlena pa se še vedno formalno izobražuje. Razlika med planiranimi in realiziranimi izobraževanji in 

izpopolnjevanji je predvsem posledica krčenja sredstev, namenjenih strokovnim usposabljanjem 

zaposlenih.  

 

Komentar k tabeli: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev 

ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2012 

V tabeli ni navedeno število realiziranih izobraževanj in usposabljanj za pedagoške delavce v letu 2012, saj 

fakulteta za le-te ne vodi posebnih evidenc, ker pedagoški delavci v kadrovsko službo navedenih podatkov 

ne sporočajo. Formalno izobrazbo sta si v letu 2012 pridobila dva pedagoška sodelavca. Za leto 2013 prav 

tako ni navedeno planirano število usposabljanj za pedagoške delavce, saj se na tovrstna usposabljanja 

pedagoški delavci prijavljajo sami in strokovne službe o tem ne vodijo posebnih evidenc. 

 

Komentar k tabeli: Število registriranih raziskovalcev 

Na dan 31.12.2012 je v Raziskovalni skupini UP FAMNIT 71 registriranih raziskovalcev. Posamezni 

pedagoški delavci še niso vneseni v Raziskovalno skupino UP FAMNIT, saj si morajo predhodno urediti 

status pri svojem matičnem oziroma predhodnem delodajalcu.  

 

Komentar k tabeli: Struktura zaposlenih: starost, spol, izobrazba 

Glede na strukturo zaposlenih je razvidno, da ima večina pedagoških delavcev doktorat znanosti, pri 

nepedagoškem kadru pa prevladuje univerzitetna izobrazba. Zaposlitvena struktura glede na spol kaže, da 

prevladuje moški spol pri pedagoškem osebju in ženski spol pri nepedagoškem. 

 

Komentar k tabeli: Število in delež zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev 

na UP glede na obliko zaposlitve 

Glede na obliko zaposlitve prevladuje pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih zaposlitev za delovni čas 

krajši od polnega, pri raziskovalcih prevladuje zaposlitev za polni delovni čas. 

 

 

8.2 KADROVSKI NAČRT 
 
 

8.3 OCENA REALIZACIJE IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA PODROČJE 
 

UP FAMNIT je izvedla zaposlitve pedagoških in raziskovalnih delavcev za uspešno izpeljavo razpisanih 

študijskih programov in izvedbo raziskovalnih projektov. Fakulteta je planirala več zaposlitev od 

realiziranih, vendar upoštevajoč ukrepe na ravni države in finančno stanje je z nekaterimi izvajalci 

pedagoških obveznosti namesto zaposlitev sklenila avtorske oziroma podjemne pogodbe. Zaposlitve 

pedagoških učiteljev in sodelavcev v letu 2013 so predvidene za izpeljavo višjega letnika (2. letnik) 

obstoječega magistrskega študijskega programa Varstvo narave in prvih letnikov novih magistrskih 

študijskih programov, ki se bodo pričeli izvajati v študijskem letu 2013/14 – Biopsihologija in Matematika 

s finančnim inženiringom. 
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V letu 2013 fakulteta načrtuje dve zaposlitvi v plačni skupini J, in sicer v tajništvu dekanata in na področju 

raziskovanja. Zaposlitev v tajništvu dekanata je bila realizirana s 1. januarjem 2013 (novo zaposlena je 

nadomestila delavko, ki je bila iz tajništva dekanata s 1.12.2012 prerazporejena v Službo za izobraževanje 

UP FAMNIT, kjer je eni osebi s 1.12.2012 prenehalo delovno razmerje in ji pogodba ni bila podaljšana) . 

Število in obseg raziskovalnih projektov se na fakulteti povečuje, tako potrebuje fakulteta dodatno osebo, 

ki bo nudila administrativno podporo vodjem projektov in strokovnim službam, saj je to delo trenutno 

porazdeljeno med ostalimi strokovnimi službami, ki se mu zaradi velike preobremenjenosti ne morejo 

posvečati v zadostni meri. Stroški zaposlitve bi se krili iz sredstev namenjenih administrativnemu osebju 

na raziskovalnih projektih. 

 

V letu 2012 se je nadaljevalo tesno sodelovanje med UP FAMNIT in UP IAM s povezavo pedagoškega in 

raziskovalnega dela zaposlenih na zgoraj navedenih članicah. Sodelovanje z inštitutom poteka tudi tako, 

da imata fakulteta in inštitut skupne strokovne službe – Kadrovska služba, Finančno-računovodska služba, 

IKT služba in Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje. Skupne službe omogočajo fakulteti 

in inštitutu racionalizacijo dela in stroškov poslovanja. Sodelovanje med članicama se nadaljuje tudi v letu 

2013. 

 

V skladu s planom je fakulteta vključila v pedagoški in raziskovalni proces priznane domače in tuje 

gostujoče visokošolske učitelje in raziskovalce. Finančne vire za kritje stroškov dela tujih priznanih 

pedagoških in raziskovalnih delavcev je fakulteta krila iz pridobljenih razpisov (zlasti ESS). Tudi v 

prihodnje si fakulteta prizadeva nadaljevati z uspešnim vključevanjem domačih in tujih visokošolskih 

učiteljev in raziskovalcev v pedagoški in raziskovalni proces. Tako je v letu 2013 predviden prihod 

priznanih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev z držav EU, Amerike, Avstralije in 

Hrvaške. Stroški obiska se bodo krili iz pridobljenega ESS projekta. 

 

V letu 2012 je fakulteta v sodelovanju z inštitutom vzpostavila aplikacijo za vodenje časovnic, ki vodjem 

projektov in posameznim strokovnim službam olajšuje delo pri vodenju projektov. V začetku leta 2013 je 

predvidena tudi aplikacija za vodenje potnih nalog, ki bo dodatno olajšala delo strokovnim službam in 

ostalim zaposlenim.  

 

Fakulteta si prizadeva v sodelovanju z univerzo vzpostaviti informacijski sistem, ki bi vsem strokovnim 

službam olajšal delovanje, predvsem na kadrovskem in finančno-računovodskem področju, kjer obstoječ 

informacijski sistem ne nudi ustrezne podpore in še vedno zahteva veliko podvojenega dela na relaciji 

članica univerza in obratno. 
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9. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 
 
 

9.1 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 
IZVAJANJU PROGRAMA DELA 
 
Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih negativnih posledic izvedenih nalog.  

 

 

9.2 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU CILJEV V PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ 
POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 
 
UP FAMNIT je v letu 2012 dosegla in tudi presegla zastavljene cilje na nekaterih področjih delovanja. 

Realizirala je večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, ki so pomembni za nadaljnji razvoj fakultete na 

področju izobraževanja, raziskovanja in mednarodnega sodelovanja. Prav tako je tudi v letu 2012 

gospodarno poslovala in leto zaključila s pozitivnim poslovnim izidom.  

 

Podrobnejše podatke o doseganju ciljev smo zapisali v točki 9.3. 

 
 

9.3 OCENA USPEHA DOSEGANJA KRATKOROČNIH PREDNOSTNIH CILJEV V LETU 
2012 
 

UP FAMNIT je v letu 2012 dosegla večino zastavljenih ciljev, zlasti tistih, za katere ocenjujemo, da so 

bistveni za kakovostno delovanje in razvoj fakultete na področju izobraževalne, raziskovalne in 

mednarodne dejavnosti, nekatere cilje pa smo v letu 2012 tudi presegli. Na splošno leto 2012 po izidih 

ocenjujemo kot zelo uspešno leto.  

 

Fakulteta je v marcu 2012 uspešno zaključila postopek volitev dekana – za dekanjo je bila izvoljena 

matematičarka doc. dr. Klavdija Kutnar. Senat je imenoval dva prodekana, in sicer doc. dr. Martina 

Milaniča za študijske zadeve in doc. dr. Marka Orla za znanstveno-raziskovalno delo. Prav tako so bili v 

času od avgusta do oktobra zaključeni postopki za volitev in imenovanje predstojnikov oddelkov, 

katerim je potekel mandat.  

 

UP FAMNIT je v študijskem letu 2011/12 izvajala 14 študijskih programov (8 dodiplomskih, 3 magistrske 

in 3 doktorske), v študijskem letu 2012/13 pa je prvič razpisala tudi novi magistrski študijski program 

Varstvo naravo, ki predstavlja nadgradnjo prvostopenjskega programa Biodiverziteta. V študijskem letu 

2012/13 tako UP FAMNIT izvaja 15 študijskih programov. 

 

Na področju izobraževanja želimo izpostaviti zlasti izboljševanje vpisa na nekaterih študijskih 

programih, pripravo in akreditacijo novih magistrskih programov (akreditiran študijski program 

Matematika s finančnim inženiringom, v zaključni fazi akreditacije je tudi študijski program 

Biopsihologija), uspešno izpeljavo novih letnikov v 2012/13 (prva izvedba 3. letnika dodiplomskega 

programa Biopsihologija) ter začetek izvajanja novega magistrskega programa Varstvo narave v 2012/13. 

Oblikovane in akreditirane so bile tudi nekatere manjše in večje spremembe posameznih dodiplomskih in 

podiplomskih študijskih programov ter pripravljena vsa potrebna gradiva in aktivnosti v postopku 

podaljšanja akreditacije šestih študijskih programov UP FAMNIT; odločbo NAKVIS pričakujemo v 

februarju 2013.  
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Prav tako je bila fakulteta zelo uspešna pri pridobivanju odličnih tujih študentov za vpis v dodiplomske 

programe – v študijskem letu 2012/13 se je v dodiplomske študijske programe s področja matematike 

(Matematika, Matematika v ekonomiji in financah) vpisalo šest študentov tujcev z odličnimi 

srednješolskimi rezultati na področju matematike (v študijskem letu 2011/12 sta se vpisala dva tuja 

študenta z odličnimi srednješolskimi rezultati na področju matematike). 

 

Med pomembne dosežke na področju izobraževanja uvrščamo tudi vse prejete nagrade in priznanja našim 

učiteljem, študentom in diplomantom. Posebej bi izpostavili naslednje nagrade in priznanja: nagrado RS 

na področju šolstva, ki jo je prejel naš profesor in raziskovalec prof. dr. Andrej Brodnik, nagradi Sklada za 

pedagoško odličnost Univerze na Primorskem našima učiteljema, univerzitetno nagrado »Srečko Kosovel« 

naši diplomantki, Trimovo raziskovalno nagrado našemu diplomantu ter vpis našega diplomanta na 

doktorski študij na prestižni Rutgers University. Podrobneje smo vse dosežke na področju izobraževanja 

predstavili v poglavju 6.1.3.  

 

Leto 2012 je bilo uspešno tudi na področju raziskovanja in mednarodnega sodelovanja. Fakulteta je 

uspešno razvijala in nadgradila rezultate iz preteklih let in nadaljevala svoje uveljavljanje na področju 

raziskovanja in mednarodne vpetosti. 

 

Uvodoma velja omeniti, da sta UP FAMNIT in UP IAM tudi v letu 2012 nadaljevali uspešno medsebojno 

povezovanje na področju raziskovalne dejavnosti na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju 

na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP IAM, podpisanega dne 2.12.2008. Na UP IAM je tudi 

v letu 2012 opravljala raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete, prav 

tako se po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP IAM večina temeljnih in aplikativnih projektov, 

programov ter  drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP IAM. 

 

Med pomembnejšimi uspehi na področju raziskovalne dejavnosti bi izpostavili zlasti naslednje: viden 

napredek fakultete pri kazalnikih uspešnosti raziskovalne dejavnosti; priznanja in nagrade našim 

učiteljem in raziskovalcem (med temi velja še posebej izpostaviti Zoisovo priznanje našemu profesorju in 

raziskovalcu izr. prof. dr. Štefku Miklaviču); koordinacija projekta GreGAS, sicer matičnega projekta UP 

IAM; izvedbo sedmih uspešnih mednarodnih znanstvenih srečanj – konference CSD6 se je kot gost udeležil  

Nobelov nagrajenec za kemijo prof. Sir Harold Kroto; gostovanja uglednih tujih profesorjev in 

raziskovalcev ter gostovanja naših profesorjev in raziskovalcev na uglednih tujih univerzah, ter 

soizdajateljstvo revije Ars Mathematica Contemporanea (AMC), ki je od leta 2011 uvrščena na seznam 

Science Citation Index (SCI). Vsi navedeni rezultati so podrobneje predstavljeni v poglavju 4.6.2.2.  

 

Postopoma se izboljšujejo tudi podatki za mobilnost – na razpisu za Erasmus mobilnost za leto 2012/13 je 

fakulteta uspela k prijavi privabiti več študentov in učiteljev ter administrativnega osebja kot v preteklih 

letih, čeprav je mobilnost študentov, zlasti na nekaterih programih še vedno zelo nizka in jo bo potrebno v 

prihodnjih letih izboljšati. Prav tako je fakulteta v letu 2012 sklenila 4 nove bilateralne sporazume za 

Erasmus mobilnost.  

 

Fakulteta se je v letu 2012 prvič vključila v CEEPUS, in sicer je vzpostavila sodelovanje v mreži SEE 

Doctoral Studies in Mathematical Sciences znotraj programa CEEPUS; v letu 2012 še ni prišlo do dejanskih 

izmenjav, te so načrtovane za leto 2013.   

 

Fakulteta je v letu 2012 udejanjila tudi večino ciljev na področju knjižnične dejavnosti in založništva. 

Na področju založništva smo poleg že omenjene revije AMC izdajali tudi revijo »BILTEN: Ekonomika, 

organizacija in informatika v zdravstvu«, ki je v letu 2012 dosegla uspeh, saj se je uvrstila na seznam revij, 

ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji 

znanstvenih publikacij ARRS. Vse navedeno smo podrobneje predstavili v poglavjih 6.5. in 6.11.1.  
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Pozitivne premike smo v letu 2012 opravili tudi pri e-podpori izobraževalnemu procesu. Tako smo 

nadgradili Študentski informacijski sistem (ŠIS) z angleško različico, vključno z navodili za uporabo ŠIS v 

angleškem jeziku, kar je olajšalo administrativne postopke za tuje študente in gostujoče profesorje. Prav 

tako smo nadgradili ŠIS za vodenje mobilnosti (Erasmus) in za osebe, ki se vključujejo v študijski proces 

kot »občani« (vseživljenjsko izobraževanje). Vse navedeno je bilo možno zato, ker ŠIS že v osnovi 

predstavlja odlično informacijsko podporo na področju izobraževanja in so zato možne, smiselne in 

finančno upravičene vse nadgradnje sistema. Le želimo si lahko, da bi univerza podobno informacijsko 

podporo zagotovila tudi na drugih področjih delovanja (kadrovsko in finančno področje ter vodenje 

projektov).  

 

Poleg ŠISa je bil nadgrajen in izboljšan tudi program za pripravo in prikaz urnikov, IKT služba fakultete pa 

je v sodelovanju z Oddelkom za informacijske znanosti in tehnologije razvila modul za potne naloge in za 

spremljanje časovnic pri raziskovalnih projektih ter pripravila aplikacijo za spremljanje gostovanj tujih 

profesorjev in raziskovalcev, ki omogoča tekoče obveščanje ključnih oseb na fakulteti glede gostovanj ter 

avtomatizirano pošiljanje pozdravnega e-sporočila z osnovnimi informacijami o fakulteti in inštitutu 

prihajajočemu gostujočemu učitelju oz. raziskovalcu.  

 

Fakulteta je v letu 2012 izvedla številne aktivnosti za promocijo fakultete, študijskih programov in 

raziskovalnega dela. Na prenovljeni spletni strani je predstavila svojo mednarodno vpetost, raziskovalne 

projekte ter konference in druga znanstvena srečanja, pa tudi raznolike aktivnosti, ki jih izvajamo za 

srednješolce (delavnice, poletne šole, poletni tabori) in širšo javnost (Famnitovi izleti v matematično 

vesolje in Famnitovi biološki večeri). Fakulteta je v letu 2012 nadgradila tudi druge aktivnosti za 

popularizacijo naravoslovja, kar smo podrobneje predstavili pod točko 4.7.  

 

Pozitivno lahko leto 2012 ocenimo tudi pri reševanju prostorske problematike. Upravni odbor UP je 

dne 26.11.2012 sprejel dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za dve stavbi v centru 

Kopra, v katerih trenutno deluje UP FAMNIT – za stavbo Pošte Slovenije na Glagoljaški 8, kjer je tudi sedež 

fakultete, in stavbo na Kettejevi 1 (v lasti Mestne občine Koper), kjer sta dve predavalnici in kabineti za 

pedagoške delavce in raziskovalce. Omenjeno sicer ni rešilo trenutne prostorske stiske fakultete (slednjo v 

študijskem letu 2012/13 uspešno rešujemo v sodelovanju z drugimi članicami UP), predstavlja pa 

pomemben korak k trajnemu reševanju prostorske problematike fakultete. Tako smo lahko ob pričetku 

leta 2013 optimistični – ocenjujemo, da bo prostorska problematika fakultete trajno rešena v dveh do treh 

letih.  

 

Fakulteta je tudi leto 2012, tako kot pretekla leta, zaključila s pozitivnim poslovnim izidom, kar je 

posledica premišljenih dodatnih racionalizacijskih ukrepov, ki jih je UP FAMNIT podrobneje predstavila v 

dokumentu Načrt racionalizacije poslovanja, sprejetem v marcu 2012.  

 

Pojasnila za področja, kjer cilji niso bili doseženi, smo podali pod točko 9.5. 

 

 

9.4 OCENA DELOVANJA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
 
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ  je priloga tega poročila. 

 

Področje organiziranja in zagotavljanja notranjega finančnega nadzora bo predstavljeno v Letnem 

poročilu UP za leto 2012. V letu 2012  je univerzitetna notranja služba za nadzor, na podlagi Pravilnika o 

notranjem revidiranju na UP, opravila notranji nadzor na članicah, in sicer na različnih področjih 

delovanja (kadrovsko, izobraževanje, splošno).  
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9.5 POJASNILA ZA PODROČJA, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
 

Med cilji, ki niso bili doseženi, bi izpostavili zlasti nove prostore za izvajanje pedagoške dejavnosti v 

študijskem letu 2012/13, vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema na kadrovskem in finančnem 

področju ter izvajanje študijskih programov Aplikativne kineziologije. Navedeni nerealizirani cilji so 

namreč v nekoliko večji meri obremenjevali tekoče delo na fakulteti v letu 2012. Hkrati realizacija 

nobenega od navedenih ciljev ni bila v rokah fakultete.  

 

UP FAMNIT je pričakovala, da bo, v skladu z dogovori, ki so potekali v prvi polovici leta 2012, univerza s 

1.10.2013 sklenila pogodbo za prostore v Koloseju v Kopru, kar bi omogočilo nemoteno izvajanje 3. 

letnika Biopsihologije, vendar je bila ob začetku študijskega leta soočena z dejstvom, da prostori ne bodo 

na razpolago in je morala v zadnjem hipu iskati alternativne rešitve, ki jih je, s pomočjo ostalih članic, 

zlasti UP FHŠ, tudi našla, čeprav je ta rešitev zgolj začasna. Načrtujemo, da bo najem Koloseja realiziran v 

spomladanskem semestru 2012/13. Najem Koloseja bi hkrati omogočil vzpostavitev študijske sobe za 

študente – cilj, ki si ga je fakulteta zastavila že v preteklih letih, a ga zaradi prostorske stiske ni uspela 

realizirati. 

 

UP FAMNIT se je v preteklih letih močno zavzemala za vzpostavitev ustreznega univerzitetnega 

informacijskega sistema, opozarjala na slabosti Propisa ter v smeri izboljšanja sistema podala tudi veliko 

pobud. Žal informacijski sistem na kadrovskem in finančnem področju ostaja neustrezen in onemogoča 

kakršnokoli racionalizacijo dela na omenjenih področjih.  

 

Prenos študijskih programov na samostojno fakulteto, ki ga tako UP FAMNIT kot tudi sodelavci UP FENIKS 

– v ustanavljanju, načrtujemo že dve leti (2011, 2012), še ni realizirano, kar povzroča operativne težave 

tako fakulteti kot tudi študentom in sodelavcem na študijskih programih Aplikativne kineziologije. V 

začetku leta 2013 je bil podpisan nov dogovor, ki je opredelil razmerja UP FAMNIT in UP FENIKS – v 

ustanavljanju za študijsko leto 2012/13, vendar dogovor sam ne daje trajnih rešitev, ki pa so nujne za 

ustrezno izvajanje pedagoškega procesa na omenjenih študijskih programih.  

 

Poleg navedenih nerealiziranih ciljev je fakulteta v leto 2013 prenesla še nekatere cilje na področju 

priprave in akreditacije novih študijskih programov, povečanja vpisa v posamezne programe ter pripravo 

pravilnikov s splošnega in finančnega področja. Vzrok, da pravilniki niso pripravljeni, je v majhnem številu 

oseb v strokovnih službah fakultete in stalnem povečevanju tekočih nalog na vseh področjih delovanja, 

zaradi rasti fakultete na vseh področjih delovanja. Prav tako želimo v prihodnjem letu še okrepiti 

aktivnosti za promocijo mobilnosti med študenti, zlasti na študijskih programih, kjer je ta nizka ali je sploh 

ni, ter povečanje vpisa v posamezne študijske programe, zlasti v dodiplomski program Bioinformatika in v 

novo razpisane programe (magistrski program Matematika s finančnim inženiringom). 

 

Med študijskimi programi je pomemben nedosežen cilj akreditacija magistrskega programa Psihologija, za 

katerega je morala fakulteta najprej akreditirati novo študijsko področje ISCED (področje družboslovja oz. 

znotraj družboslovja področje psihologije). Vloga za širitev dejavnosti je bila poslana na NAKVIS že aprila 

2012, v maju pa je bil na Senatu UP sprejet magistrski program Psihologija, ki pa je bil zadržan na univerzi 

do prejema pozitivne ocene NAKVISa za širitev študijskih področij. Na odgovor NAKVISa smo čakali do 

18.1.2013, zato program ne bo razpisan v študijskem letu 2013/14.  
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9.6 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA 

GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN UREJANJE 

PROSTORA 
 

UP FAMNIT se s svojo izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo vključuje v lokalno in mednarodno 

okolje. Fakulteta razvija študijske programe in raziskovalna področja, ki so opredeljena kot prioritetna v 

nacionalni strategiji s področja visokega šolstva. Vsi študijski programi so vpeti v mednarodno okolje, s 

čimer prispevajo k razvoju visokega šolstva in raziskovanja na nacionalni in mednarodni ravni. Gre za 

študijske programe, ki jih Slovenija potrebuje, saj ji močno primanjkuje diplomantov s področja 

matematike, računalništva in informatike, naravoslovja in tehnologije, ob tem pa velja izpostaviti, da so vsi 

študijski programi UP FAMNIT interdisciplinarni in inovativni za slovenski visokošolski prostor.  

 

Fakulteta se povezuje z lokalno skupnostjo tudi prek projektov. Naj na tem mestu omenimo projekt z 

Mestno občino Koper (MOK) na temo pravne identitete in razvoja MOK ter delavnice, poljudna predavanja 

in poletne šole s področja matematike, računalništva in naravoslovja, katerih cilj je tako promocija 

naravoslovja med mladimi, kakor tudi v širši javnosti. Predavanja so odprta za širšo javnost in brezplačna 

ter vsako leto vse bolje obiskana.  

 

Sodelovanje poteka tudi s podjetji in gospodarstvom v širšem smislu, saj tovrstno sodelovanje predstavlja 

eno najpomembnejših načel fakultete. Povezovanje poteka prek projektov (tudi v sodelovanju z UP IAM), 

kakor tudi mimo projektov, prek posameznih učiteljev in sodelavcev fakultete. UP FAMNIT ima 

vzpostavljene ustrezne stike in sistem za prenos potrebnega znanja v lokalno in regionalno gospodarstvo 

na naslednjih področij: bančništvo, zavarovalništvo, igralništvo, računalniška varnost, turizem, logistika, 

okolje, itd. Sodelujemo z različnimi partnerji iz gospodarstva, kar smo podrobneje predstavili v poglavju 

4.6. 

 

V letu 2012 smo zaznali povečan interes podjetij za sodelovanje z našimi študenti. Posebej bi omenili 

sodelovanje z Banko Koper pri mednarodnem natečaju »Customer Satisfaction University Award«, kjer so 

naši študenti matematike dosegli odlične rezultate.  

 

Tesno sodelovanje je vzpostavljeno tudi s podjetji, v katerih opravljajo študijsko prakso študenti nekaterih 

študijskih programov fakultete (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo). 

 

Ocenjujemo, da fakulteta prek vseh navedenih in v poročilu podrobneje opisanih aktivnosti pomembno 

vpliva na razvoj lokalnega in nacionalnega, na določenih področij pa tudi širšega mednarodnega okolja. 
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Kazalci in podatki za članico so podrobneje predstavljeni v priloženi Excelovih dokumentih, z naslednjimi 
oznakami za posamezno področje/dejavnost: 
- Izobraževalna dejavnost, oznaka »Kazalniki_IZOBRAŽEVANJE«, 
- Raziskovalna in razvojna dejavnost, oznaka »Priloga ARRS«, »Priloga GOSPODARSTVO«, »Priloga 

MEDNARODNI PROJEKTI«, »Priloga KAZALNIKI KAKOVOSTI«, »Kazalniki RAZISKOVANJE SKUPNA«, 
- Mednarodno sodelovanje, oznaka »Kazalniki_MEDNARODNA MOBILNOST«, 

»Kazalniki_MEDNARODNI PROJEKTI – IZOBRAŽEVANJE«, 
- Knjižnična dejavnost, oznaka »Kazalniki KNJIŽNICA« 
- Informatizacija, oznaka »Kazalniki_INFORMATIKA«, 
- Kadrovski načrt 2013, oznaka »Kazalniki KADROVSKA«, 
- Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem, oznaka »NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM«. 
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ARRS JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE 

CEEPUS CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES 

CRP CILJNI RAZISKOVALNI PROGRAM 

EHEA EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA – SKUPNI EVROPSKI VISOKOŠOLSKI PROSTOR 

EILC ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE 

ERA EUROPEAN RESEARCH AREA – SKUPNI EVROPSKI RAZISKOVALNI PROSTOR 

ERC EUROPEAN RESEARCH COUNCIL 

EUA EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION - EVROPSKA ZVEZA UNIVERZ 

FTE FULL TIME EQUIVALENT – EKVIVALENT POLNE ZAPOSLITVE 

KIN UP KOMISIJA ZA IZVOLITVE V NAZIVE UP 

KMMS UP KOMISIJA ZA MEDUNIVERZITETNO IN MEDNARODNO SODELOVANJE UP 

KONZORCIJ NIT KONZORCIJ ZA VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE NA PODROCJU NARAVOSLOVJA IN 
INOVATIVNIH TEHNOLOGIJ NA PRIMORSKEM 

KOST UP STATUTARNA KOMISIJA UP 

KP UP KOMISIJA ZA PRITOŽBE KANDIDATOV OB VPISU V ŠTUDIJSKE PROGRAME UP 

KSSK UP KOMISIJA ZA SPODBUJANJE IN SPREMLJANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVALNEGA, 
RAZISKOVALNEGA IN UMETNIŠKEGA DELA UP 

KŠTZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE UP 

KŠZ UP KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE UP 

KZRD UP KOMISIJA ZA ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DELO UP 

LLP LIFE LONG LEARNING PROGRAMME 

LPD LETNI PROGRAM DELA 

MF MINISTRSTVO ZA FINANCE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MG MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

MJU MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

MKGP MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO REPUBLIKE SLOVENIJE 

MŠŠ MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE 

MOK MESTNA OBCINA KOPER 

MIZKŠ MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST, KULTURO IN ŠPORT 

MVZT MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

RCRP REGIJSKI CILJNI RAZISKOVALNI PROJEKT 

SZ UP SVET ZAUPNIKOV UP 

ŠOUP ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA UP 

ŠS UP ŠTUDENTSKI SVET UP 

UO UP UPRAVNI ODBOR UP 

UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER IN INKUBATOR PRIMORSKE D.O.O. 

UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

UP FGO UP FAKULTETA ZA GRAJENO OKOLJE 

UP FAMNIT FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE  

UP FHŠ FAKULTETA ZA HUMANISTICNE ŠTUDIJE  

UP FM FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

UP FTŠ Turistica FAKULTETA ZA TURISTICNE ŠTUDIJE - Turistica 

UP PEF PEDAGOŠKA FAKULTETA  

UP IAM INŠTITUT ANDREJA MARUŠIČA 

UP ŠD ŠTUDENTSKI DOMOVI UP 

UP FVZ FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

UP ZRS ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠCE  
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UP UK UNIVERZITETNA KNJIŽNICA 

UP FENIKS UP FAKULTETA ZA ERGONOMSKE IN KINEZIOLOŠKE ŠTUDIJE 

ZSPDSLS ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH 

SKUPNOSTI 

ZVKD ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

ZVIS 2006 ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU (URADNI LIST RS, ŠT. 119/06 – UPB3) 

7. OP 7. OKVIRNI PROGRAM EVROPSKE UNIJE 
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