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1 POSLANSTVO IN VIZIJA ČLANICE 

1.1 Poslanstvo članice UP 

 
Z ustanovitvijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (v nadaljevanju UP 
FAMNIT) v letu 2006 je Univerza na Primorskem (v nadaljevanju UP) pridobila svoje naravoslovno 
uravnoteženje. 
 
Študijski programi na fakulteti s svojo komplementarnostjo stremijo k vzpostavitvi prostora, kjer bo ob 
uporabi univerzalnega znanstvenega jezika (matematika) v optimalnem komunikacijskem polju 
(računalništvo) mogoče soustvarjati integrirano znanost, gospodarstvu pa pri tem nuditi kvalitetno 
izobražene kadre za potrebe v različnih panogah (predvsem v transportu, bančništvu, zavarovalništvu, 
igralništvu, računalniških podjetjih, sodobni ekonomiji). 
 
Naš svet danes potrebuje ljudi, ki so enako vešči uporabe leve in desne strani možganov. Zato 
univerzitetni prostor zahteva interdisciplinarno izobražene študente in diplomante, ki bodo zmožni 
suvereno uporabljati miselne aparate več različnih znanstvenih disciplin. Prav matematična in druga 
naravoslovna znanja predstavljajo ključ do odgovora pri vprašanjih modeliranja družbeno-ekonomskih 
procesov, njihove logike in zakonitosti racionalnega razmišljanja. Matematika kot najbolj čista oblika 
misli in računalništvo kot najbolj izostrena materializacija take misli sta pri tem raziskovanju vse bolj 
nepogrešljiva. 
 
Razvoj fakultete sloni na visoko kvalitetnih mono- in interdisciplinarnih študijskih programih 
matematike, računalništva in informatike ter naravoslovja in tehnike v navezavi na druge znanosti. 
Fakulteta ponuja naslednje študijske programe, pripravljene z usmeritvami bolonjske prenove študija 
na naslednjih področjih: Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in 
informatika, Bioinformatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo, Biopsihologija, Aplikativna 
kineziologija in Morska biologija. 
 
Pri izvajanju raziskovalno razvojne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje s Primorskim inštitutom za 
naravoslovne in tehnične vede UP (UP PINT), 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 nudi dodiplomske in podiplomske študijske programe na različnih področjih: matematiki, 
računalništvu in informatiki in naravoslovju. 
 
Študij temelji na sodobnih metodah poučevanja ter se izvaja v različnih oblikah, kot so predavanja, 
seminarji, vaje (terensko, laboratorijsko delo) in samostojni študij, pri čemer je večina metod podprta 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 PINT.  
  
V študijskem letu 2009/2010 fakulteta izvaja šest univerzitetnih dodiplomskih programov, tri 
magistrske in dva doktorska študijska programa. V študijskem letu 2010/2011 bosta razpisana še dva 

http://www.famnit.upr.si/sl/studij
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/matematika
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/matematika-v-ekonomiji-in-financah
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/racunalnistvo-in-informatika
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/racunalnistvo-in-informatika
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/bioinformatika
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/biodiverziteta
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/sredozemsko-kmetijstvo
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/biopsihologija/
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/aplikativna-kineziologija
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/aplikativna-kineziologija
http://www.famnit.upr.si/sl/studij/programi/morska-biologija
http://www.pint.upr.si/
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nova dodiplomska študijska programa - Biopsihologija in Aplikativna kineziologija (oba programa sta v 
postopku akreditacije pri Svetu RS za visoko šolstvo).  
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1.2 Vizija članice UP FAMNIT 

 
Vizija članice UP FAMNIT v skladu z Srednjeročno razvojno strategijo UP do leta 2013 je, da se UP 
FAMNIT 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. 
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2 PREDSTAVITEV ČLANICE 

2.1 Organiziranost  

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (v 

nadaljevanju: UP FAMNIT) 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, (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 opravlja znanstveno-raziskovalno delo. Raziskovalna dejavnost na fakulteti se lahko izvaja 
preko raziskovalnih skupin, ki so organizirane in delujejo v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
Fakulteta je članica univerze, ki lahko pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva, za 
katerega zagotavlja sredstva Republika Slovenija, nastopa v pravnem prometu s pooblastili, ki jih 
določa zakon, akt o ustanovitvi univerze in statut, v imenu in za račun univerze.  
 
Fakulteta ima oblikovane naslednje notranje organizacijske enote: 
 
- Tajništvo fakultete, 
- Knjižnica, 
- Kadrovska služba, 
- Služba za izobraževanje, 
- Finančno računovodska služba, 
- Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije, 
- Oddelek za aplikativno naravoslovje, 
- Oddelek za biodiverziteto, 
- Oddelek za psihologijo, 
- Oddelek za matematiko, 
- Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije. 
 

Upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge koordinira in opravlja Tajništvo/kabinet dekana 

fakultete. 

Skupno število vseh zaposlenih je 10 visokošolskih učiteljev (8,89 FTE), 1 raziskovalec (0,25 TE), 12 

visokošolskih sodelavcev (10,22 FTE) in 11 nepedagoških delavcev, ki so matično zaposleni na UP 

FAMNIT vendar delo opravljajo tudi za UP PINT. Številčno so upoštevani samo matični delavci, v 

FTE-jih pa vsi delavci, ne glede na matičnost. 

Skupno število vseh zaposlenih je 34: od tega 10 visokošolskih učiteljev (8,89 FTE), 1 raziskovalec 

(0,25 TE), 12 visokošolskih sodelavcev (9,68 FTE) in 11 nepedagoških delavcev (11 FTE),  

Pristojnost posameznih notranjih organizacijskih enot je opredeljena v Statutu Univerze na 

Primorskem, Aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem, v 

Pravilih o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
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informacijske tehnologije Koper ter Pravilih o notranji organiziranosti Fakultete za matematiko, 

naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. 

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 Univerze na 
Primorskem, fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper. 
 
Senat ima naslednje stalne komisije: 
 Komisija za izvolitve v nazive; 
 Komisija za študijske in študentske zadeve; 
 Komisija za znanstveno-raziskovalno delo; 
 Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela (v fazi 

ustanavljanja in imenovanja članov).  
 
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. Kot pravna oseba nastopa v pravnem prometu pri 
izvajanju dejavnosti na podlagi 24. člena Statuta UP in Pravil o organizaciji in delovanju Univerze na 
Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper. 

Sestava organov UP FAMNIT 

V spodnjih tabelah so podrobneje predstavljeni podatki o organiziranosti fakultete oz. o sestavi 
organov UP FAMNIT in delovnih teles. 

Število članov senata v študijskem letu 2009/2010  

Člani Število 

Visokošolski učitelji/znanstveni delavci 10 

dekan 1 

Študenti 2 

Skupaj 13 

Število članov akademskega zbora v študijskem letu 2009/2010 

Člani Število 

Visokošolski učitelji/znanstveni delavci 11 

Visokošolski sodelavci/raziskovalni sodelavci 12 

Študenti 4 

Skupaj 27 

Komisije senata članice v študijskem letu 2009/2010  

Ime komisije Predsednik  

1. Komisija za izvolitve v nazive in imenovanja UP FAMNIT Predsednik: prof. dr. Andrej Brodnik 

2. Komisija za študijske zadeve Predsednik: doc. dr. Bojan Kuzma 

3. Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti 

izobraževalnega in raziskovalnega dela* 

 

* Opomba: Trenutno v fazi ustanavljanja. 

Prodekani v študijskem letu 2009/2010 

Področje dejavnosti Ime prodekana 

1. Prodekan za študijske zadeve doc. dr. Branko Kavšek 
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2.2 Dogodki, publikacije in promocija članice UP  

V študijskem letu 2009/10 se je močno povečala promocijska dejavnost fakultete na vseh področjih.  
 
Izredno veliko promocijskih dejavnosti je bilo posvečenih promociji dodiplomskih programov. V pred 
vpisnem obdobju od novembra 2009 do februarja 2010 so bile na okrog 30 srednjih šolah po vsej 
Sloveniji opravljene predstavitve fakultete in njenih študijskih programov, tako v obliki klasičnih 
predstavitev kot tudi v obliki predmetnih predavanj z določenega študijskega področja (matematika, 
biodiverziteta, finančna matematika…).  
 
Povečane so bile tudi dejavnosti namenjene dijakom: spomladi 2009 (konec februarja) sta bili 
organizirani dve delavnici: Ekonomsko-matematična delavnica: Simulacija borznega trga 2009 in 
Naravoslovno-računalniška delavnica: Pogled v molekule 2009.  
 
Poleti 2009 sta potekali dve poletni šoli oz. tabora: Poletna šola finančne matematike za srednješolce 
»Da ne bi nasedli na finančne čeri« (20. do 22. avgusta 2009; udeležilo se je je 30 dijakov in 
študentov iz Kopra in okolice) in Matematično raziskovalno srečanje za srednješolce MARS 2009 
(skupaj z DMF; srečanje je potekalo od 16. do 23. avgusta 2009. Sodelovalo je okoli 30 dijakov in 
študentov iz vse Slovenije).  
 
V času jesenskih počitnic je potekala Računalniška delavnica Orada 2009 (od 26. do 29. oktobra 
2009, sodelovalo je 20 dijakov  iz Kopra in okolice). Od septembra 2009 (do maja 2010) poteka na 
fakulteti enkrat mesečno tudi cikel poljudnih matematičnih predavanj za dijake in splošno javnost 
»Famnitovi izleti v matematično vesolje«, ki ima izredno dober odziv (do 50 slušateljev na 
predavanje).  
 
Za vse te dejavnosti so bile pripravljene naslednje promocijske dejavnosti: posebna spletna stran ali 
objava na spletni strani, promocijska gradiva (informacijska brošura ali zloženka, plakati, 
razglednice…) ter razdeljevanje teh gradiv na ustreznih mestih (predvsem pošiljanje na srednje šole 
po predhodnem dogovoru s kontaktnimi osebami), objave na informatorjih, kot sta Napovednik.com ter 
Obala.net, ter sprotno obveščanje medijev preko obvestil za javnost in osebnih kontaktov z novinarji, 
ki je zagotovilo zelo dobro medijsko pokritost in prisotnost fakultete v medijih: Delo, Primorske novice, 
Večer, Radio Koper, spletni časniki Primorska Info ipd..  
 
V predvpisnem obdobju je dekan UP FAMNIT imel po dogovoru z novinarji tudi dva obsežna intervjuja 
v osrednjih medijih: glavni intervju v Primorskih novicah in Nedeljski gost na Radiu Slovenija (februar 
2009). V medijih so se z lastnimi prispevki ali kot strokovni gostje pojavljali tudi drugi sodelavci UP 
FAMNIT, (npr. mag. Rado Pezdir, promocija Matematike v ekonomiji in financah ali poletne šole MEF, 
dr. Elena Bužan, prispevek v PN, in drugi).  
 
V publikaciji Fax vpisnik je bil februarja 2009 objavljen tudi oglas fakultete, v Primorskih novicah (feb. 
09) pa oglas za študij Bioinformatike. V okvir promocijskih dejavnosti za dodiplomske programe so 
spadale tudi druge izvedene aktivnosti: Izvedba informativnih dni, skupen nastop pod okriljem UP na 
visokošolskem sejmu Informativa 2009 v Ljubljani (januar 2009), priprava skupne brošure za 
dodiplomski študij 09-10 ter plakatov fakultete (v slo. In angl.). Pripravljena je bila tudi informativna 
zloženka o UP FAMNIT v angleškem jeziku. V omenjene promocijske dejavnosti so bili vključeni tudi 
študentje UP FAMNIT, in sicer pri predstavitvah fakultete, na informativnih dnevih, sejmu idp.  
 
Popolnoma prenovljena je bila spletna stran fakultete v slovenščini in na novo postavljena spletna 
stran v angleščini z izredno poglobljenimi informacijami za tuje študente. Vse dejavnosti so bile ažurno 
objavljene na spletni strani. Prenovljena je bila tudi zunanjost fakultete: ureditev trafopostaje, 
postavitev klopi, ureditev označevanja notranjosti in zunanjosti fakultete, info kotiček, ki pripomore k 
njeni prepoznavnosti.  
 
Promocija podiplomskih programov je vključevala naslednje dejavnosti: priprava brošure za 
predstavitev podiplomskih študijskih programov (maj), pošiljanje informativnih brošur na univerze ter 
predvsem podjetja, dodatno obveščanje o podiplomskih študijskih možnostih ciljnih podjetij po 
elektronski pošti in telefonsko. 
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Za leto 2010/11 načrtujemo povečanje in razširjanje zgoraj opisanih dejavnosti, predvsem promocije 
študijskih programov med ciljno javnostjo ter medijske promocije raziskovalnih dosežkov na fakulteti in 
njenih sodelavcev: nadaljevanje dejavnosti za dijake (Cikel predavanj Famnitovi izleti v matematično 
vesolje 2010, obe poletni šoli avgusta 2010, jesenska računalniška delavnica v oktobru 2010), 
organizacija informativnih dni, udeležba na sejmu Informativa 2010. Promocija po srednjih šolah letos 
poteka v obliki izvedbe vnaprej pripravljenih predavanj iz matematike ( 7 predavanj), naravoslovja (10 
predavanj) in računalništva (3 predavanja), imenovanih Famnitovi Izleti (v Matematično vesolje, Svet 
naravoslovja in Svet računalništva), ki se izvajajo na srednjih šolah. Dodatno so se že v novembru 
2009 izvedla predavanja iz Biopsihologije po vseh osrednjih ljubljanskih gimnazijah, v januarju in 
februarju 2010 pa se bodo tudi po Obali. Še večji bo poudarek na medijskih nastopih sodelavcev 
fakultete kot strokovnih gostov.   
 
V letu 2009 smo natisnili tudi brošuro »Izleti v svet znanosti«, ki je namenjena osnovnošolcem. 
 
Za leto 2010/11 se načrtuje tudi razširjanje promocijskih dejavnosti za podiplomski študij ter dodatno 
vključevanje študentov v promocijske dejavnosti na fakulteti. 
 

2.3 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 programa).  

V študijskem letu 2009/10 izvaja fakulteta šest dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov ter 

dva magistrska in dva doktorska programa. Vsi študijski programi fakultete so oblikovani v skladu z 

bolonjsko prenovo študija.  

 
Tabela 2-1: Študijski programi v izvajanju in število študentov  

Študijski program Stopnja 
Število študentov 

2007/08 2008/09  2009/10  

Matematika  1. (UN) 18 35 30 

Računalništvo in informatika  1. (UN) 53 77 76 

Biodiverziteta 1. (UN) - 29 62 

Sredozemsko kmetijstvo  1. (UN) - 8 11 

Matematika v ekonomiji in financah 1. (UN) - - 13 

Bioinformatika 1. (UN) - - 5 

Skupaj dodiplomski  71 149 197 

Matematične znanosti 2. 15 12 14 

Računalništvo in informatika 2. 25 22 12 

Morska biologija 2. 6 2 1 

Matematične znanosti 3. 6 5 5 

Računalništvo in informatika 3. 3 2 6 

Skupaj podiplomski  55 43 38 

Skupaj (vsi)  126 192 235 

  * UN = univerzitetni študijski program 

 

Skladno s sporazumom, ki ga je fakulteta sklenila z UP PEF, UP FAMNIT sodeluje pri izvedbi 

štiriletnega (predbolonjskega) univerzitetnega študijskega programa Matematika in računalništvo 

(MARA), in sicer za program MARA izvaja strokovne predmete s področja matematike in 

računalništva, ki obsegajo približno 80% študijskega programa MARA. 

Z izjemo doktorskih študijskih programov 3. stopnje Matematične znanosti in Računalništvo in 

informatika, se vsi študijski programi izvajajo kot redni študij. 
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Do 8. 12. 2009 je študij na fakulteti zaključilo 8 študentov, in sicer 1 doktorica znanosti na doktorskem 

študijskem programu Matematične znanosti, 3 magistri inženirji računalništva in informatike na 

magistrskem študijskem programu Računalništvo in informatika, 3 magistri matematike na 

magistrskem študijskem programu Matematične znanosti ter 1 diplomirana matematičarka na 

dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Matematika. 

 

Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), ki jih 

lahko po tem odloku izvaja fakulteta, so: (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) 

računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (85) varstvo okolja. V letu 

2009 je fakulteta pridobila še soglasje Sveta RS za visoko šolstvo za izvajanje študijsk ih programov 

na področju (81) osebne storitve.  

Študijski programi s področja matematike, računalništva in informatike so bili oblikovani znotraj UP 

Pedagoške fakultete Koper (UP PEF), ki je v vmesnem času do ustanovitve UP FAMNIT, svojo 

dejavnost razširila na področje naravoslovno matematičnih in računalniško tehniških znanosti. UP 

FAMNIT je že pripravila študijske programe z vseh navedenih študijskih področij, trenutno pa izvaja 

študijske programe, navedene v tabeli 2-1.  

Poleg omenjenih študijskih programov v izvajanju (tabela 2-1), je fakulteta že akreditirala magistrska 

študijska programa 2. stopnje Varstvo narave in Sredozemsko kmetijstvo, pred kratkim pa sta bila 

akreditirana še dodiplomska univerzitetna študijska programa Biopsihologija in Aplikativna 

kineziologija, ki sta načrtovana za razpis že v študijskem letu 2010/2011, študijski program 

Mehatronski in adaptronski sistemi in tehnologije pa je še vedno v postopku akreditacije. Za vse 

prvostopenjske programe so v pripravi študijski programi 2. in 3. stopnje, ki predstavljajo nadgradnjo 

znanj iz 1. stopnje.  

 

2.4 Raziskovalna dejavnost 

 

V letu 2008 je bila ustanovljena raziskovalna skupina UP FAMNIT (šifra: 2790-001), z naslednjimi 

področji raziskovanja (po klasifikaciji raziskovalne dejavnosti ARRS): 

1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika  

1.02.00 - Naravoslovno-matematične vede / Fizika 

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. Poleg omenjenih tematik še s področji 

elektronske zaščite podatkov -- kriptografije, varovanja podatkov in računalniške varnosti. S področja 

naravoslovja raziskovalci prihajajo iz področij Biologije / Ekosistemi,  Varstva okolja, Biotehniške 

vede/Rastlinska produkcija in predelava. 

Število članov: 40 (39 raziskovalcev in 1 tehnični sodelavec)  

 
Po vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, raziskovalna 
skupina UP FAMNIT na dan 7.12.2009 izkazuje naslednje kazalce: 
 

1) Število čistih citatov v zadnjih 5 letih (2004 - 2009): 1736, 
2) Normirano število čistih citatov v zadnjih 10 letih (1999 - 2009): 2660, 
3) Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti izkazujejo: 9674.89 točk. 
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Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem 

sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega z dne 

2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 

del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT.  

 
Fakulteta je s sklepom Senata v februarju 2009 imenovala člane Komisije za znanstveno in 
raziskovalno delo, ki obravnava vsa pomembna vprašanja povezana z znanstveno-raziskovalnim 
delom. 
 
V letu 2009 je fakulteta prijavila 11 novih znanstvenoraziskovalnih projektov, od tega je pet projektov 
že odobrenih, za ostale pa rezultati še niso znani. 
 
Na področju raziskovanja je velik uspeh v letu 2009 dosegel raziskovalec in predavatelj dr. Aljaž Ule, 
docent na  UP FAMNIT, ki je  vodilni avtor članka v zadnji številki vrhunske znanstvene revije Science, 
ki je izšla dne 18.12.2009. Ta je skupaj z revijo Nature eno od šestih meril, na podlagi katerih se 
univerze razvrščajo po uspešnosti na šanghajski lestvici najboljših univerz sveta.  Članek z naslovom 
»Indirect Punishment and Generosity Towards Strangers« (»Posredno kaznovanje in dobrodelnost do 
neznancev«) je nasploh prvi, v katerem avtor s katere koli slovenske ustanove v tej reviji 
opisuje družboslovno raziskavo. Z razvojem matematike v teoriji iger ter družboslovnih laboratorijskih 
poskusov v zadnjih desetletjih so se ekonomske in ostale družboslovne raziskave približale merilom 
pozitivne znanosti, ki je potrebna za objave v vrhunskih revijah Science in Nature. 
 

2.5 Premoženje in nepremičnine 

 

Pretežni del sredstev UP FAMNIT predstavljajo proračunska sredstva (sredstva ministrstva za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo-MVZT), manjši del sredstev predstavljajo neproračunska sredstva, ki jih 

fakulteta pridobiva z naslova vpisnin in šolnin za podiplomski študij ter iz naslova izrednega študija na 

doktorski stopnji in drugih proračunskih virov. Npr. v letu 2009 je fakulteta pridobila sredstva iz ARRS 

(pedagoško raziskovalno delo, sredstva z naslova povračila za prijave projektov v 7. okvirni program 

EU), sredstva Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendij (pridobitev sredstev za tuje gostujoče 

profesorje in dve šolnini za doktorska študenta), in sredstva s strani Evropskih strukturnih skladov, itd.  

 
V okviru celotnih prihodkov predstavljajo sredstva fakultete za leto 2009: 
85 % proračunskih sredstev (MVZT) za izobraževanje; 
15 % sredstev za raziskovalno in razvojno dejavnost (ARRS, drugo);  
0 % sredstev, ki jih je članica pridobila s šolninami; 
0 % sredstva od prodaje blaga in storitve na trgu. 

UP FAMNIT je z ustanovitvijo in registracijo raziskovalne skupine v novembru 2008 že vzpostavila 

možnost za začetek pridobivanja tudi drugih proračunskih oz. neproračunskih sredstev. Načrt fakultete 

v letu 2010 iz tega naslova načrtuje povečanje sredstev z naslova prijave projektov Javne agencije za 

raziskovalno dejavnost RS (trenutno sta v 2. fazi prijave trije projekti, dva temeljna in en podoktorski 

projekt). Posebej se bo fakulteta v letu 2010 posvetila sodelovanju z gospodarstvom in prijavi 

projektov z naslova programov evropske skupnosti. 
 

Dejavnost UP FAMNIT izvaja izključno v najetih prostorih, in sicer: na Glagoljaški 8, v Kopru (skupna 

površina 457,05 kvadratnih metrov), kjer je sedež fakultete. Prostorske kapacitete v stavbi glede na 

izvajanje obstoječih študijskih programov v študijskem letu 2009/10 vključujejo: veliko predavalnico s 

kapacitetami za 77 oseb, malo predavalnico za 40, malo predavalnico za 15 oseb, računalniško 

učilnico s kapaciteto 16 računalnikov.  

Hkrati za svoje potrebe izvajanja študijskih programov UP FAMNIT v študijskem letu 2009/10 

uporablja še najete prostore UP Pedagoške fakultete Koper (predavalnica za 15 oseb - naravoslovno 

učilnico za potrebe izvajanja vaj iz študijskih programov Biodiverzitete in Sredozemsko kmetijstvo s 
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kapaciteto za 20 oseb), Dijaškega doma Koper (mala predavalnica za 45 oseb, računalniška 

predavalnica za 15 oseb, velika predavalnica za 90 oseb) ter za laboratorijske vaje na študijskih 

programih Bioinformatika, Biodiverziteta in Sredozemsko kmetijstvo dva laboratorija v Zdravstvenem 

zavodu Koper (kemijski in biološki). Poleg tega dvakrat tedensko uporablja še predavalnico v Središču 

Rotunda Koper za 50 oseb.  

Zaradi navedenih razlogov bo UP FAMNIT v letu 2010 za izvajanje študijskega procesa uredila najete 

prostore, ki jih je pridobila s strani Mestne občine Koper. V teh prostorih bo zagotovila kabinete za 

pedagoške delavce UP FAMNIT, raziskovalce UP PINT, uredila eno predavalnico in laboratorij. V letu 

2010 bo tako študijski proces skušala izvajati v najetih prostorih Dijaškega doma ter na novo 

pridobljenih zgoraj omenjenih najetih prostorov. 

 

2.6 Okolje, v katerem deluje članica 

 
UP FAMNIT se s svojimi programi in raziskovalno dejavnostjo vključuje v lokalno in mednarodno 
okolje. Upoštevajoč dejstvo, da fakulteta deluje tretje leto, je potrebno v naslednjem obdobju njeno 
prepoznavnost v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju še okrepiti. Fakulteta preko svojih 
učiteljev in raziskovalcev že aktivno sodeluje na različnih področjih: kot soizdajateljica mednarodne 
matematične revije »Ars Mathematica Contemporanea«, pri organizaciji mednarodnih konferenc: že 
petkrat doslej so sodelavci UP FAMNIT in UP PINT pripravili matematično mednarodno konferenco 
Algebraic Combinatorics on the Adriatic Coast«, dvakrat pa mednarodno mini računalniško 
konferenco, v letu 2009 je bila uspešno izvedena: »The second Mini Conference on Theoretical 
Computer Science 2009«. Znanstvena srečanja prikazujejo najpomembnejše razvojne trende v 
matematiki in računalništvu, vključno z interdisciplinarnimi povezovanji, ter s tovrstnim povezovanjem 
slovenske znanosti s tujimi državami na tako zahtevni ravni, povečuje vpetost same fakultete, in 
nenazadnje Slovenije kot države v svetovno znanstveno mrežo in vpetost v akademsko skupnost na 
nacionalni in mednarodni ravni.  
 
V letu 2010 UP FAMNIT načrtuje izvedbo treh konferenc: 1) mednarodno znanstveno konferenco s 
področja matematike »Symmetries of Graphs and Networks II« v začetku avgusta (gre za konferenco 
s področja algebraične teorije grafov. Prva konferenca je bila organizirana v Banffu v Kanadi, gre 
za elitni kanadski raziskovalni center za več informacij 
glej:http://www.birs.ca/birspages.php?task=displayevent&event_id=08w5047. Posebej pomembnega 
pomena je bila konferenca »CoCoMath« iz leta 2007 (za več informacij glej: 
http://conferences.imfm.si/conferenceDisplay.py?confId=9), in sicer junija 2007 smo skupaj z 
raziskovalci iz Južne Koreje v prostorih nase fakultete organizirali mednarodno konferenco »First 
Korea-Slovenia International Conference On Combinatorial and Computational Mathematics«. 
Konference se je poleg matematikov iz Slovenije in posebej povabljenih gostov iz tujine udeležilo 20 
matematikov iz Južne Koreje. V interesu obeh raziskovalnih skupin je še tesnejša povezovanje, o 
čemer priča enomesečno vabljeno raziskovalno gostovanje članov naše skupine v mesecu januarju 
oziroma februarju 2008 na Univerzi POSTECH.; 2) mednarodno znanstveno konferenco s področja 
teoretičnega računalništva in 3) organizacijo dvodnevne mednarodne konference PIK z delavnicami 
(Pacient-Informatika-Kakovost), kot povezovanje področij psihologije, zdravja in informatike. 
 
UP FAMNIT sodeluje z Univerzo v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici in drugimi izobraževalno-
raziskovalnimi institucijami ter posredno z gospodarstvom. V mednarodnem okolju pedagoški 
sodelavci in raziskovalci sodelujejo z univerzami v tujini (Italija, Velika Britanija, Srbija, Madžarska, 
Slovaška, ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Koreja in Kitajska) in drugimi mednarodno-
raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. 
 

2.7 Drugo 

Na podlagi 104. in 105. člena Statuta UP (Ur.l.RS, št. 73/03,100/03, 50/05, 21/2007) in v skladu s 6. 
členom Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT 

http://www.birs.ca/birspages.php?task=displayevent&event_id=08w5047
http://conferences.imfm.si/conferenceDisplay.py?confId=9


FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 

  

 13 

in UP PINT je bil v novembru 2008 izdan Sklep o ustanovitvi Knjižnice za tehniko, medicino in 
naravoslovje (TEMENA).  

Visokošolska knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (TeMeNa) je začela delovati oktobra 2008 
v okviru Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) ter Primorskega 
inštituta za naravoslovne in tehnične vede Koper (PINT) Univerze na Primorskem. 

TeMeNa kot visokošolska knjižnica podpira študijski in raziskovalni proces, tako da izvaja svojo 
dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in druge visokošolske delavce. Ob tem pa 
vsakomur omogoča včlanitev in dostop do osnovnih storitev v obsegu in na način, kot je določeno s 
Pravilnikom o poslovanju knjižnice. Storitve se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij 
glede storitev knjižnice in gradiva ter usposabljanje uporabnikov za uporabo TeMeNa. Izdelava, 
vodenje in redakcija bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS se v knjižnici TeMeNa opravlja za 
registrirane raziskovalce PINT in FAMNIT Univerze na Primorskem.  

TeMeNa je tudi informacijski center za znanstveno in strokovno informiranje, ki posreduje informacije 
iz strokovnih področjih tehnike, matematike in naravoslovja. Črpa jih iz svojih in nabavljenih 
podatkovnih zbirk ter različnih online informacijskih servisov, posreduje pa osebno, po telefonu ali po 
elektronski pošti. 

Na področju založništva bo UP FAMNIT v letu 2010 pristopila k partnerstvu z Inštitutom za varovanje 

zdravja Republike Slovenije pri soizdajateljstvu revije »BILTEN: Ekonomika, organizacija in 

informatika v zdravstvu«, ki izide štirikrat letno. 

 

Poleg tega je UP FAMNIT na javnem razpisu Javne agencije za knjigo RS pridobila finančna sredstva 

za izdajo ene znanstvene monografije (prevod).  

 

Večji poudarek bo UP FAMNIT v letu 2010 namenjala tudi razvoju športa na članici kot obštudijski 

dejavnosti, predvsem na področju košarke. 

 

 

http://temena.famnit.upr.si/files/files/pravilnik%20TeMeNa.pdf
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3 USMERITVE IN CILJI ČLANICE 

3.1 Zakonske in druge pravne podlage  

3.1.1 Zakonodaja 

 Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02) 

 Odlok o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 13/03 in spremembe) 

 Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93 in spremembe) 

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in spremembe)  

 Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91in spremembe) 

 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS, št. 61/06) 

 Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) 

 Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in spremembe) 

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 in spremembe) 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in spremembe) 

 Zakon o javnih uslužbencih - prvi del (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) 

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) 

 Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in spremembe) 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in spremembe) 

 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99 in spremembe) 

 Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128/06 in spremembe) 

 Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99 in spremembe) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in spremembe) 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( Ur.l. RS, št. 24/03 in spremembe)  

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 
leta 2008 (Ur. l. RS, št. 134/03 in spremembe) 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05 in 
spremembe)  

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  (Ur. l. RS, št. 18/91-I 
in spremembe) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 
52/94 in spremembe) 

3.1.2 Interni akti UP 

 
Statut 

 Statut Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UP-UPB1) (Uradni list 
RS, št. 124/2008) 

 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 106/2008) 

 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, (Uradni list RS, št. 21/2007) 

 Priloga k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 83/2006) 

 Sprememba Statuta (Uradni list RS, št. 53/06) 

 Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 50/05) 

 Priloga k Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 100/03) 

 Statut Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03) 

Akti 

 Akt o delovanju podiplomske šole Univerze na Primorskem 

 Poslovnik Sveta zaupnikov UP 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=35224
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ODLO1249.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO172.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3387.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO10.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_ZAKO4294.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ZAKO4071.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1597.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1603.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO1420.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO3177.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO3328.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3906.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO2442.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO1227.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO4298.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_ZAKO2099.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ZAKO1643.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_ZAKO3336.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3218.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3218.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3688.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED3688.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_KOLP11.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_KOLP19.html
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90297
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90297
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008106&stevilka=4551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200721&stevilka=1015
http://www.uradni-list.si/1/content?id=74911
http://www.uradni-list.si/1/content?id=73524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003100&stevilka=4429
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200373&stevilka=3580
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Akt_o_delovanju_podiplomske_sole_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Priloga3_Poslovnik_SZ_13-10-09.pdf
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 Akt o prenehanju veljavnosti Akta o delovanju RIC Univerze na Primorskem 

 Akt o prenehanju veljavnosti Akta o delovanju CJMK Univerze na Primorskem 

 Akt o delovanju univerzitetnih kateder 

 Akt o delovanju Centra za šport Univerze na Primorskem 

 Akt o delovanju Ameriškega kotička Univerze na Primorskem 

 Akt o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Univerzi na Primorskem 

 Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na Primorskem 
(Priloge: Organigrami, seznam DM UP, tarifna priloga, opisi DM) 

 Spremembe in dopolnitve Akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na 
Primorskem (zaradi uveljavitve plačnega sistema) 

 Spremembe in dopolnitve akta o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi na 
Primorskem 
Priloge: Opis DM - D010001; Opis DM - H019001;  

o Opis DM - J014003,  Opis DM - J015009; Opis DM - J015049;  
o Opis DM - J015056; Opis DM - J016046; Opis DM - J017100;  
o Opis DM - J032001; Opis DM - J016043; Opis DM - J016068;  
o Opis DM - J016901; Opis DM - J017102; Opis DM - J017909;  
o Opis DM - J017980; Opis DM - J034074; Opis DM - J034075;  
o Opis DM - J017100 

Pravilniki 

 Pravilnik o uporabi službenih vozil na UP 

 Pravilnik o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov 

 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 dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov na Univerzi na Primorskem 

 Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju in uporabi službenih mobilnih telefonov 

 Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem (priloga 1, priloga 
2, priloga 3) 

 Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa 
(priloga: obrazci) 

 Pravilnik o sredstvih, pridobljenih z donacijami UP 

 Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem (neuradno prečiščeno besedilo) z 
dne 14.10.2009  

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne 
30.09.2009  

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendijskem skladu Univerze na Primorskem z dne 
08.12.2008 

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendijskem skladu Univerze na Primorskem z dne 
30.06.2008 

 Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem z dne 02.06.2008 

 Pravilnik o evalvaciji Univerze na Primorskem 

 Pravilnik sklada za znanstveno odličnost 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 Univerze na Primorskem (uradno prečiščeno besedilo) 

Kadrovska 

 Pravila o delu dijakov in študentov preko študentskega servisa (oktober 2009) 

 Pravila o izplačevanju sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev Univerze na 
Primorskem (priloga) 

http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Akt_prenehanje_RICUP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Akt_prenehanje_CJMK.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Akt_o_delovanju_univerzitetnih_kateder.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20070416Akt_o_delovanju_Centra_za_sport_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20060927Akt_delovanje_AKUP_20-9-06.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20062501Akt_neposr_ped_obv.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/20080620_Splosne_odlocbe.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Priloge_k_Aktu_o_sistem._del._mest/20080620_Organigram.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Priloge_k_Aktu_o_sistem._del._mest/20080620_Seznam_DM.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Priloge_k_Aktu_o_sistem._del._mest/20080620_Tarifna_priloga.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Priloge_k_Aktu_o_sistem._del._mest/20080620_Opis_DM.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremembe_sistemizacije_zaradi_placnega_sistema.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremembe_sistemizacije_zaradi_placnega_sistema.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/1174-1_09_Spremembe_aktai.PDF
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/1174-1_09_Spremembe_aktai.PDF
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_D010001.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_H019001.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J014003.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J015009.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J015049.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J015056.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J016046.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J017100.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_-_J032001.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J016043.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J016068.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J016901.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J017102.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J017909.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J017980.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J034074.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM_J034075.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Spremebe_in_dopolnitve_akta_o_sistemizaciji_UP/OPIS_DM._J017100a.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/4_12_Pravilnik_o_uporabi_sluzbenih_vozil_na_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_dodeljevanju_in_uporabi_sluzbenih_mobilnih_telefonov_na_Univerzi_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_uporabi_imena-znaka-simbola-zastave-himne_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/271009Pravilnik_o_potnih_stroskih.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_upravljanju_likvidnosti_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/UP_pravilnik_o_telefonih.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Spremembe_in_dopolnitve_pravilnika_o_dodeljevanju_in_uporabi_sluzbenih_mobilnih_telefonov.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_prispevkih/Pravilnik-o-prispevkih-in-vrednotenju-stroskov_SPREJET_30-6-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_prispevkih/PRILOGA-1_obrazec-za-izracun-za-st-prog_SPREJET_30-6-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_prispevkih/PRILOGA-2_tarifni-del_SPREJET_30-6-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_prispevkih/PRILOGA-2_tarifni-del_SPREJET_30-6-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_prispevkih/PRILOGA-3_vzorec-pogodbe-o-izobrazevanju_SPREJET_30-6-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070605pooj.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070605priloga_obrazci.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_sredstvih__pridobljenih_z_donacijami_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/1410Pravilnik_stipendijskega_sklada_Univeze_na_Primorskem-neuradno_precisceno_besedilo.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/1410Pravilnik_stipendijskega_sklada_Univeze_na_Primorskem-neuradno_precisceno_besedilo.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/3009Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendjskega_sklada_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/3009Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendjskega_sklada_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendijskega_sklada_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendijskega_sklada_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendijskega_sklada_Univerze_na_Primorskem-2.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Spremembe_in_dopolnitve_Pravilnika_stipendijskega_sklada_Univerze_na_Primorskem-2.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_stipendijskega_sklada_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik-o-evalvacij-08-10-08-sprejet-Senat-UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_sklada_za_znanstveno_odlicnost_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070327Pravilnik_volitve_rektorja_UP_zadnji.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070302Pravilnik_o_volitvah_organov_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20060111Pravilnik_os_podatki.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/pravilnik_o_priznanjih_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_stud_delo_okt09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_o_izplacevanju_sredstev_za_delovno_uspesnost_javnih_usluzbencev_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_o_izplacevanju_sredstev_za_delovno_uspesnost_javnih_usluzbencev_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/priloga.xls
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 Pravilnik o delovnem času na rektoratu UP 

 Pravilnik o organizacijskih enotah univerze 

 Sprememba pravilnika 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 (priloga 
Anketa) 

Študij 

 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 (priloga 1) 

 Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem (priloga 1, priloga 
2, priloga 3, priloga 4)   

 Pravilnik o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem 
(obrazci: anketa, individualni izpis, poročilo, analiza rezultatov za učitelja/sodelavca) 

 Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela v študijskem programu 2. stopnje na 
Univerzi na Primorskem 

 Pravilnik o pripravi in zagovoru doktorske disertacije 

 Spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi 
na Primorskem 

 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 (evidenčni list) 

 Pravilnik o študentski izkaznici 

 Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4) 

 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Univerze na Primorskem 

 Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerzi na Primorskem 

 Pravilnik o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti 
(priloga) 

Raziskovanje 

 Pravilnik o upravljanju z izumi in ustanavljanju podjetij za prenos znanj in raziskovalnih 
organizacij na Univerzi na Primorskem 

Mednarodno sodelovanje 

 Pravilnik Univerze na Primorskem o mobilnosti Erasmus (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 
4, priloga 5, priloga 6, priloga 7, priloga 8, priloga 9, priloga 10, priloga 11, priloga 12, priloga 
13, priloga 14, priloga 15)  

Merila 

 Spremembe in dopolnitve Meril za razporejanje javnih sredstev in za financiranje dejavnosti 
UP 

 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 (september 2009) in Seznam področij za 
izvolitev v naziv  

 Navodila za izvajanje Meril za izvolitve v nazive UP (september 2009) in točkovalnik 

http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_delovnem_casu_na_rektoratu_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20060221Pravilnik_ORG-ENOTE_15-2-06.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20061218SD_Pravilnik_o_organizacijskih_enotah.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_napredovanju_v_placne_razrede_na_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnik-ankete-zaposlen-13-5-09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Anketa-zadovoljstvo-zaposlenih-13-05-09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Anketa-zadovoljstvo-zaposlenih-13-05-09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_interesnih_dejavnostih_studentov_Univerze_na_Primorskem.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/PravilnikPreverjanjeOcenjevanjeZnanja_SPREJET_110608.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studen._s_pos._potreb/PRAVILNIK-O-STUDENTIH-S-POSEBNIMI-POTREBAMI-NA-UP_9-4-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studen._s_pos._potreb/PRILOGA-K-PRAVILNIKU-O-STUDENTIH-S-POSEBNIMI-POTREBAMI-NA-UP_9-4-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/PravilnikIzbirnost.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/Priloga-1_Prijava.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/Priloga-2_Studijski-sporazum.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/Priloga-2_Studijski-sporazum.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/Priloga-3_Predstavitev-predmeta.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_izbirnost/Priloga-4_Informacijski-paket.xls
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-STUD-ANKETE-NA-UP_17-9-2008.doc.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/PRAVILNIK-O-IZVAJANJU-STUD-ANKETE-NA-UP_17-9-2008.doc.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/Studentska_anketa.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/Obrazec-individualni-izpis-rezultatov.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/Obrazec-porocilo.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_studentska_anketa/Obrazec-analiza-rezultatov.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_zagovoru_magistrskega_dela.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_zagovoru_magistrskega_dela.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20060111Pravilnik_dr_disertacija.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/SD-Pravilnika-o-doktorskih-disertacijah-14-5-2008_SPREJETO.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/SD-Pravilnika-o-doktorskih-disertacijah-14-5-2008_SPREJETO.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070621PRAVILNIK_o_javnih_in_drugih_listinah_UP_SPREJET_13-06-07.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070621PRAVILNIK_o_javnih_in_drugih_listinah_UP_SPREJET_13-06-07.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_studenti_posebni_status/20060111Pravila_posebni_status.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_studenti_posebni_status/20060111Pravila_posebni_status.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravila_studenti_posebni_status/20060111Pravila_posebni_status_EVIDENCNI_LIST.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20070418Pravilnik-o-studentski-izkaznici_cistopis_11-4-2007.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_priz._tujega_izobrazevanja/20060518Pravilnik-o-priznavanju-tujega-izobrazevanja_DOPOLNJEN_10-05-2006.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_priz._tujega_izobrazevanja/20050923PRILOGA-1_Obrazec_Priznavanje.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_priz._tujega_izobrazevanja/20050923PRILOGA-2_Porocilo_o_form_in_vseb_presoji_vloge.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_priz._tujega_izobrazevanja/20050923PRILOGA-3_Porocilo_o_form_presoji_vloge.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_priz._tujega_izobrazevanja/20050923PRILOGA-4_Porocilo_o_vseb_presoji_vloge.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/20071016Pravilnik-o-discipl-odgov-studentov.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_tutorskem_sistemu_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_neformalno_znanje/10_S11_Pravilnik-o-postopku-in-merilih-za-priznav-neform-prid-znanja-in-spretnosti.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_neformalno_znanje/10_S11_PRILOGA_Vloga-za-priznav-neform-pridoblj-znanja-in-spretnosti.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_upravljanju_z_izumi_14-5-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_o_upravljanju_z_izumi_14-5-2008.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Pravilnik_o_mobilnosti_Erasmus.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga1.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga2.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga3.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga4.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga4.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga5.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga6.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga7.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga8.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga9.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga10.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga11.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga12.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga13.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga13.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga14.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Pravilnki_UP/Pravilnik_UP_Erasmus/Priloga15.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Spremembe_in_dopolnitve_Meril_za_razporejanje_javnih_sredstev_in_za_financiranje_dejavnosti_UP__1_.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Spremembe_in_dopolnitve_Meril_za_razporejanje_javnih_sredstev_in_za_financiranje_dejavnosti_UP__1_.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Merila_za_razporejanje_javnih_sredstev_in_za_financiranje_dejavnosti_UP-final.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/20060111Merila_ECTS.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/20062501Merila_zmanj_ped_obv.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Merila_izvolitve_nazive09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Priloga_Seznam_podrocij_okt09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Priloga_Seznam_podrocij_okt09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Navodila_Meril_09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/Tockovalnik_09.xls
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 Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev 
Univerze na Primorskem in Navodila za izvajanje meril (točkovalnik) 

 Spremembe in dopolnitve meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev Univerze na Primorskem 

Navodila 

 Navodila za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku 

 Navodila Univerze na Primorskem za pripravo skupnih študijskih programov s tujimi in 
domačimi univerzami (priloga 1, priloga 2) 

 Navodila za postopek priprave in izvajanje študijskih programov, ki jih skupaj oblikuje in/ali 
izvaja več članic Univerze na Primorskem 

 Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi 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 postopek obravnave in sprejemanja študijskih programov na Univerzi na 
Primorskem (priloga) 

 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 
(obrazci: diplome/navodila; potrdila/navodila)  

 Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja 

 Navodila Univerze na Primorskem za postopke sklepanja sporazumov o sodelovanju in 
včlanitvi v združenja 

 Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na 
Primorskem 

 Navodila o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem (priloga Anketa) 

 Navodila za izvajanje predmetov študijskih programov s konzultacijami na Univerzi na 
Primorskem  

Poslovniki 

 Poslovnik o delu Upravnega odbora Univerze na Primorskem 

 Poslovnik Senata Univerze na Primorskem 

3.1.3 Interni akti UP FAMNIT 

 Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrskega dela na UP FAMNIT (obrazci: prijava teme, 
oddaja magistrskega dela, izjava o avtorstvu, zapisnik o zagovoru)  

 Navodila za izdelavo magistrskega dela na UP FAMNIT  

 Pravilnik o pripravi in zagovoru magistrske naloge na UP FAMNIT (obrazci: prijava teme, 
oddaja magistrske naloge, izjava o avtorstvu, zapisnik o zagovoru) - velja za študente, ki so 
prijavili temo do 30. 9. 2009 

 Navodila za izdelavo magistrske naloge na UP FAMNIT - velja za študente, ki so prijavili temo 
do 30. 9. 2009 

 Memorandum o medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT 
in UP PINT podpisanega z dne 2.12.2008 sodeluje s z UP PINT 

 Pravilnik o delovnem času zaposlenih nepedagoških delavcev na Univerzi na Primorskem, 
Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 

http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/20051011Merila_UP_KIN.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/20051011Merila_UP_KIN.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/20051011022_Merila_nazivi_PRILOGA_tockovalnik.xls
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/SPREMEMBE_IN_DOPOLNITVE_MERIL_ZA_IZVOLITVE_V_NAZIVE_z_dne_21.9.05_IN_14.12.05.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Merila/SPREMEMBE_IN_DOPOLNITVE_MERIL_ZA_IZVOLITVE_V_NAZIVE_z_dne_21.9.05_IN_14.12.05.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_ODDAJO_JAVNIH_NAROCIL_po_enostavnem_postopku.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_prip._skup._stud._prog/NavodilaSkupni_SPREJETO_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_prip._skup._stud._prog/NavodilaSkupni_SPREJETO_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_prip._skup._stud._prog/Priloga-1_PobudaSkupni.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_prip._skup._stud._prog/Priloga-2_Sporazum.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/NavodilaProgramiVecClanicUP_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/NavodilaProgramiVecClanicUP_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/NavodilaKonzultacije_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/NavodilaKonzultacije_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/NavodilaIzredniStudij_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_za_izvajanje_dolocil_Pravilnika_o_napredovanju_delavcev_v_placilne_razrede.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/2008022604_Navodila-za-izvajanje-prog-v-tujem-jeziku.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_SpreminjanjeProgramov_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_SpreminjanjeProgramov_SPREJETA_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_obravnav_in_sprejem_stud._prog/NavodilAkreditacija_SPREJETO_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_obravnav_in_sprejem_stud._prog/NavodilAkreditacija_SPREJETO_140508.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_obravnav_in_sprejem_stud._prog/NavodilAkreditacija_Priloga-1.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/20072308_NAVODILA-za-izvajanje-prij-sprej-in-pritozb-post-ob-vpisu-na-UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/20072308_NAVODILA-za-izvajanje-prij-sprej-in-pritozb-post-ob-vpisu-na-UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/20050830NavodilaJavneListine.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/20050830NavodilaJavneListine.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/20061013Diplome.xls
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/10061013Diplome_Navodila.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/20061013Potrdila_javne-listine.xls
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/Navodila_javne_in_druge_listine/20061013Potrdila_javne-listine_Navodila.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/20061218Navodila_predlaganje_kandidatov_priznanja_UP.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/20080306NAVODILA_potrjena_na_Senatu_UP_16_1_08.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Akti_UP/Navodila_UP/20080306NAVODILA_potrjena_na_Senatu_UP_16_1_08.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/navodila-izvajanje-predmetov-s-konzultacijami.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/navodila-izvajanje-predmetov-s-konzultacijami.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Navodila-ankete-diplomant-13-05-09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Anketa-diplomanti-13-5-09.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/sprememba-navodil-13-5-09-zadnje.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/sprememba-navodil-13-5-09-zadnje.pdf
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Poslovniki/Poslovnik_o_delu_Upravnega_odbora_Univerze_na_Primorskem.doc
http://www.upr.si/fileadmin/user_upload/akti/Poslovniki/Poslovnik-SenataUP_18-2-2009.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/PravilnikPripravaInZagovorMagDela.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/Obrazec_PrijavaTemeMagDela.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/Obrazec_OddajaMagistrskegaDela.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/Obrazec_IzjavaAvtorstvo.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/Obrazec_ZapisnikZagovora.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/files/Pravilnik%20mag%20delo/NavodilaIzdelavaMagDela.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/documents/studentske-strani/pravilniki/pravilnik-pripravainzagovormagistrskenaloge.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/documents/studentske-strani/pravilniki/obrazec-prijavateme.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/documents/studentske-strani/pravilniki/obrazec-oddajamagistrskenaloge.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/documents/studentske-strani/pravilniki/obrazec-izjavaavtorstvo.pdf
http://www.famnit.upr.si/files/documents/studentske-strani/pravilniki/obrazec-zapisnikzagovora.doc
http://www.famnit.upr.si/files/files/NavodilaZaIzdelavoMagistrskeNaloge_SPREJETA_240809.pdf
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 Pravila o organizaciji in delovanju Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije Koper 

 Pravila o notranji organiziranosti Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije Univerze na Primorskem 

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

3.2 Dolgoročni cilji 

 
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.  
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja k odličnosti raziskovanja zastavljene 
naslednje cilje: 
 

 Okrepitev raziskovanja v okviru raziskovalne skupine UP FAMNIT ter v sodelovanju z UP 

PINT, 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. 

 
 
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.     
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Biti sestavni del nacionalne hrbtenice 
znanja z odličnostjo v učenju in poučevanju« 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. 
 
 

http://temena.famnit.upr.si/files/files/pravilnik%20TeMeNa.pdf
http://temena.famnit.upr.si/files/files/pravilnik%20TeMeNa.pdf
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3. POSTATI REFERENČNA UNIVERZA ZA GEOGRAFSKI PROSTOR SREDOZEMLJA IN JV 
EVROPA. 
 
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. 
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Postati referenčna univerza za geografski 
prostor Sredozemlja in JV Evropa« 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. 

 
 
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. 
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Dosegati materialne standarde primerljive 
z UL in UM« 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. 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.  
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Vzpostaviti učinkovit model asimetrično 
integrirane univerze« 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 

PINT 

 ponuditi študentom drugih članic predmete, ki se izvajajo v okviru študijskih programov na UP 

FAMNIT 

 
6. POSTATI PREPOZNAVEN DEJAVNIK RAZVOJA LOKALNEGA OKOLJA. 
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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.  
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Postati prepoznaven dejavnik razvoja 
lokalnega okolja« 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. 

 
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.  
 
Članica UP FAMNIT ima za doseganje dolgoročnega cilja »Postati prepoznavna univerza v 
slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru« naslednje cilje: 
 

 Povečanje prepoznavnosti UP FAMNIT mednarodnem prostoru. 

 Krepitev povezanosti pedagoškega in raziskovalnega dela z vključevanjem študentov v 

raziskovalno delo. 

 Širitev mreže partnerskih inštitucij v tujini.  

 

3.3 Kratkoročni prednostni cilji v letu 2010 

 

V skladu z Srednjeročno razvojno strategijo UP so kratkoročni prednostni cilji oz. predlagani ukrepi, ki 
jih bo fakulteta uresničevala na vseh področjih prikazani spodaj. Poleg tega so na podlagi zastavljenih 
kratkoročnih ciljev navedenih spodaj, kratkoročni cilji in izvedbene naloge za leto 2010 podrobneje 
opredeljeni po posameznih področjih delovanja fakultete v poglavjih od 4-5. 
  

1. Postati odlična raziskovalna univerza 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

objavljanje v čim kvalitetnejših znanstvenih revijah  Vsaj dve znanstveni objavi na visokošolskega učitelja, 

od tega vsaj ena objava v SCI reviji na raziskovalca 

(skupno vsaj 30% objav v razredu A1 po ARRS 

metodologiji) 

Spodbujanje raziskovalnega dela na temeljnih, 
aplikativnih, ciljno raziskovalnih ter razvojnih projektih 
in programih ter drugih projektih z gospodarstvom in 
evropsko skupnostjo 

Prijavljanje na temeljnih, aplikativnih, ciljno 

raziskovalnih ter razvojnih projektih in programih ter 

drugih projektih z gospodarstvom in evropsko 

skupnostjo 

spodbujati mrežno raziskovanje s tujimi univerzami in 

raziskovalci v tujini 

Pridobivanje partnerskih institucij za raziskovalne 

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

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

razvoj novih študijskih programov, ki so matični na  
fakulteti 

Priprava in izvedba postopkov akreditacije novih 

študijskih programov 

prek vzpostavitve raziskovalnega jedra razvijati nove 
študijske programe tako z mono kot interdisciplinarno 
noto 

Priprava in izvedba postopkov akreditacije novih 

interdisciplinarnih študijskih programov 

s promocijo študijskih programov doseči večjo 
prepoznavnost fakultete in s tem povečati vpis tudi 
izven regionalnega geografskega prostora 

Izvedba promocijskih aktivnosti 

spremljanje in zagotavljanje kakovostnega izvajanja 

obstoječih študijskih programov 

Izvajanje anket, samoevalvacije in implementacija 

ukrepov za kakovosten razvoj obstoječih študijskih 

programov 

Spremembe in dopolnitve obstoječih študijskih 

programov s ciljem večje povezanosti in izboljšanja 

kvalitete obstoječih študijskih programov UP FAMNIT 

Priprava sprememb in dopolnitev 

Izboljšati prepoznavnost študijskih programov in 

fakultete v slovenskem in  mednarodnem prostoru.  

izvedba in načrtovanje nalog za promocijske aktivnosti  

Širitev študijskih področij UP FAMNIT na področje 

družbenih ved (psihologija) in pedagoških ved.   

Priprava in izpeljava ustreznih postopkov za širitev  

Sprejem dopolnjenih in manjkajočih internih pravnih 

aktov s področja izobraževanja 

Priprava in sprejem internih pravnih aktov s področja 

izobraževanja 

Nadaljnje uvajanje informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij in elektronskega poučevanja v pedagoški 

proces 

Izvedba ustreznih postopkov in dopolnitev  

Kontinuirano usmerjanje študentov pri študiju ter 

vzpodbujanje študentov k zaključku študija, tako na 

magistrskem kot doktorskem študiju 

Sprejem internih ukrepov za zagotavljanje študentov 

pri študiju ter vzpodbujanje študentov k zaključku 

študija, tako na magistrskem kot doktorskem študiju 

Ohranjanje in utrjevanje zadovoljstva študentov s 

študijem na fakulteti in z organiziranostjo fakultete 

Sprejem internih ukrepov za ohranjanje in utrjevanje 

zadovoljstva študentov s študijem na fakulteti in z 

organiziranostjo fakultete 

Povezovanje z drugimi članicami UP pri realizaciji 

izbirnosti 

Sprejem ustreznih ukrepov za aktivnosti povezane pri 

izbirnosti z drugimi članicami UP 

Organizirano in tekoče izpeljati študijski proces tako v 

1. letnikih kot tudi v višjih letnikih na vseh razpisanih 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih 

Sprejem internih ukrepov za aktivnosti organizirane in 

tekoče izpeljave študijskega procesa 

Zagotovitev ustreznih materialnih in prostorskih 

pogojev za izvajanje novih letnikov in študijskih 

programov v študijskih letih 2009/10 in 2010/11 

Zagotovitev prostorov za izvajanje študijskega procesa 

(prenova pridobljenih najemnih prostorov v Kopru) 

Izvajanje ukrepov za racionalizacijo izvajanja 

štiriletnega  univerzitetnega študijskega programa 

Matematika in računalništvo (študijski program 

akreditiran pri UP PEF) v sodelovanju z UP PEF 

Sklenitev Sporazuma z UP PEF 

Vzpostavitev tutorskega sistema na fakulteti Izvajanje pravilnika o tutorskem sistemu UP in nalog, 

ki so predvidene 

 
 
3. Postati referenčna univerza za geografski prostor Sredozemlja in JV Evropa 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

Krepitev raziskovalnih in študijskih stikov s tujimi  
univerzami v 

ohraniti in okrepiti raziskovalne in študijske stike z 

univerzami v: Italiji, Avstriji, Slovaški, Madžarski, Srbiji, 

Združenem kraljestvu Velike Britanije, ZDA, Kanadi, 

Izraelu, Kitajski, Južni Koreji, Avstraliji in Novi Zelandiji 

vzpostaviti nove povezave Iskanje novih stikov 

pridobiti tuje študente  Pridobivanje študentov predvsem s področja bivše 

Jugoslavije, Ukrajine in Belorusije 
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4. Dosegati materialne standarde primerljive z UL in UM 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

zagotovitev kakovostnih materialnih in prostorskih 
pogojev (učilnice, kabineti, laboratoriji) za izvajanje 
študijskih programov (obstoječih in novih) 

Izvedba ustreznih aktivnosti (nakup opreme, izvajanje 

investicijskega vzdrževanja, oprema in vzpostavitev 

laboratorijev za aktivno delovanje v študijskem 

procesu) 

podpirati načrte rektorata za povečanje števila 
študentskih ležišč in ležišč za gostujoče profesorje 

Najem ustreznih kapacitet za študente in gostujoče 

profesorje UP FAMNIT 

zagotovitev materialnih pogojev za razvoj knjižnice, 
založništva. 

Najem ustreznih prostorov, zagotovitev kadrovske 

strukture in opreme ter nabave literature 

Zagotovitev stabilnega likvidnostnega stanja fakultete Sprotna kontrola in nadzor nad porabo finančnih 

sredstev 

Pridobivanje finančnih sredstev izven proračuna MVZT Prijavljanje na projekte in sprejem ustreznih ukrepov 

za pridobivanje sredstev  

Racionalizacija dela – uvedba informacijskega sistema 

na kadrovskem in računovodskem področju 

Izpolnjevanje nalog in navodil rektorata v zvezi z 

implementacijo računovodsko-kadrovskega sistema 

Propis 

vzpostavitev nadzornega mehanizma za sistem 

upravljanja s tveganji in vzpostavitev notranjih kontrol 

Priprava ustreznih internih aktov in spremljanje 

izvajanja sistema 

 
 

5. Vzpostaviti učinkovit model asimetrično integrirane univerze 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

nadgraditi model integriranja raziskovalnega in 
pedagoškega dela med UP FAMNIT in UP PINT 

Vzpostavitev organizacije in koordinacije med oddelki 

na UP FAMNIT in UP PINT 

ponuditi študentom drugih članic predmete, ki se 
izvajajo v okviru študijskih programov na UP FAMNIT 

Izvajanje notranje izbirnosti na UP 

 

 
6. Postati prepoznaven dejavnik razvoja lokalnega okolja 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

spremljati zaposljivost diplomantov fakultete Priprava ustreznega načrta in metodologije za 

spremljanje zaposljivosti podiplomskih študentov UP 

FAMNIT 

promocija študijskih programov preko UP in 
samostojno 

Izvajanje promocijskih aktivnosti  

Širitev mreže partnerskih inštitucij v lokalnem okolju Vzpostaviti tesno partnersko povezavo z 

gospodarstvom in z njim skupna vzpostavitev 

tehnološko-razvojnega parka 

 

 
7. Postati prepoznavna univerza v slovenskem, sredozemskem in širšem prostoru 

 

Kratkoročni cilj Izvedbena naloga 

Širitev mreže partnerskih inštitucij v tujini Vzpostaviti tesno partnersko povezavo z partnerskimi 

raziskovalnimi institucijami preko projektov, izmenjave 

študentov in izmenjave profesorjev/raziskovalcev  

promocija fakultete preko UP in samostojno Izvajanje promocijskih aktivnosti  
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4 IZVEDBENE NALOGE V LETU 2010 

4.1 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

4.1.1 Visokošolsko izobraževanje 

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice 

znanja z 

odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju  

Širitev študijskih 

področij UP 

FAMNIT 

Priprava vlog za širitev 

študijskih področij 

UP FAMNIT na 

področji (14) 

izobraževanje 

učiteljev  (začetek 

postopka) in (31) 

družbene vede 

(psihologija) 

(zaključek postopka)  

Izpeljava postopka 

akreditacije novih 

študijskih področij 

Zaključen postopek 

akreditacije 

novih študijskih 

področij na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo  

 

MVZT:»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

 Priprava vlog za 

akreditacijo 

novih 

dodiplomskih 

študijskih 

programov  

Priprava vloge za 

akreditacijo novega 

visokošolskega 

strokovnega 

študijskega 

programa 1. stopnje 

Informacijske 

tehnologije 

Izpeljava postopka 

akreditacije 

študijskega 

programa 

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskega 

programa na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

MVZT:»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT:»Proračun 

RS (IV – 

Razvojne 

naloge – 2,3)« 

 

 Priprava vlog za 

akreditacijo 

novih 

podiplomskih 

študijskih 

programov  

Priprava vloge za 

akreditacijo novih 

pedagoških 

podiplomskih 

študijskih programov 

2. stopnje s področja 

matematike (študijski 

program 

Matematika) ter 

računalništva in 

informatike 

Izpeljava postopka 

akreditacije 

študijskega 

programa 

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskega 

programa na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

MVZT:»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

MVZT:»Proračun 

RS (IV – 

Razvojne 

naloge – 2,3)« 

 

  Priprava vloge za 

akreditacijo novih 

podiplomskih 

študijskih programov 

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskih 

programov na 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 



FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 

  

 24 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

2. in 3. stopnje 

Bioinformatika 

Izpeljava postopka 

akreditacije 

študijskih programov 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

Drugi viri 

 

  Priprava vloge za 

akreditacijo novih 

podiplomskih 

študijskih programov 

2. in 3. stopnje 

Biopsihologija 

Izpeljava postopka 

akreditacije 

študijskih programov 

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskih 

programov na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi viri  

 

 

  Zaključek postopka 

akreditacije 

podiplomskega 

študijskega 

programa 2. stopnje 

Matematika s 

finančnim 

inženiringom  

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskih 

programov na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

 

  Izpeljava postopka 

akreditacije novega 

podiplomskega  

študijskega 

programa 3. stopnje 

Aplikativna 

kineziologija 

Zaključen postopek 

akreditacije 

študijskega 

programa na 

Svetu RS za 

visoko šolstvo 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

Drugi viri 

 Priprava sprememb 

in dopolnitev 

obstoječih 

študijskih 

programov UP 

FAMNIT 

Priprava sprememb in 

dopolnitev študijskih 

programov 1. stopnje 

Matematika ter 

računalništvo in 

informatika 

Pridobitev soglasja 

Sveta RS za 

visoko šolstvo k 

spremembam in 

dopolnitvam  

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

  Priprava sprememb in 

dopolnitev študijskih 

programov 2. stopnje 

Matematične 

znanosti, 

Računalništvo in 

informatika ter 

Varstvo narave 

Pridobitev soglasja 

Sveta RS za 

visoko šolstvo k 

spremembam in 

dopolnitvam  

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

 

  Priprava sprememb in 

dopolnitev študijskih 

programov 3. stopnje 

Računalništvo in 

informatika  

Pridobitev soglasja 

Sveta RS za 

visoko šolstvo k 

spremembam in 

dopolnitvam  

Drugi viri 

 

  

Priprava prve 

podelitve diplom 

za diplomante 

dodiplomskega 

in 

podiplomskega 

študija na UP 

FAMNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprava prilog k diplomi 

za študijske 

programe 1. stopnje 

Matematika, 

Računalništvo in 

informatika, 

Biodiverziteta, 

Sredozemsko 

kmetijstvo 

Pripravljene priloge 

k diplomi v 

slovenskem in 

angleškem 

jeziku 

  

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

Priprava prilog k diplomi 

za študijske 

programe: 2. stopnja 

Morska biologija ter 

2. in 3. stopnje 

Matematične 

znanosti in 

Računalništvo in 

informatika 

Pripravljene priloge 

k diplomi v 

slovenskem in 

angleškem 

jeziku 

  

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi viri 

 Ohranjanje in 

utrjevanje 

zadovoljstva 

študentov s 

študijem na 

fakulteti in z 

organiziranostjo 

fakultete  

 

Izvedba anketiranja 

študentov in 

evalvacija 

pridobljenih 

rezultatov  

Priprava poročila o 

anketiranju za 

študijsko leto 

2009/10 

Razprava o rezultatih 

anketiranja na 

pristojnih komisijah 

in organih fakultete 

Tekoče in redno 

komuniciranje s 

študenti 

Dostopnost do 

pomembnih 

informacij 

Odzivnost zaposlenih na 

fakulteti na 

vprašanja, želje in 

pobude študentov 

Na podlagi 

rezultatov 

anketiranja 

oblikovanje 

smernic 

(ukrepov) za 

povečanje 

zadovoljstva 

študentov 

Pridobitev novih 

študentov na 

podlagi širjenja 

pozitivnih 

informacij s 

strani že 

vpisanih 

študentov 

Vsaj 20% vseh 

vpisanih 

študentov se 

aktivno vključuje 

tako v študijske 

kot obštudijske 

dejavnosti ter 

druge projekte 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

fakultete 

 Zagotovitev 

ustreznih 

materialnih 

pogojev za 

izvajanje študija  

Zagotovitev ustreznih 

materialnih in 

prostorskih pogojev 

za izvajanje novih 

letnikov in študijskih 

programov v 

študijskih letih 

2009/10 in 2010/11  

Ustrezno povečano 

število 

predavalnic in 

kabinetov za 

kakovostno 

izvajanje 

pedagoškega 

procesa 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

  Organizirano in tekoče 

izpeljati študijski 

proces tako v 1. 

letnikih kot tudi v 

višjih letnikih na vseh 

razpisanih 

dodiplomskih in 

podiplomskih 

Zapolnitev 

razpisanih 

vpisnih mest za 

1. letnik, za 

vzporedni študij, 

diplomante ter 

po merilih za 

prehode na 

vseh študijskih 

programih 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

  Izvajanje ukrepov za 

racionalizacijo 

izvajanja štiriletnega  

univerzitetnega 

študijskega 

programa 

Matematika in 

računalništvo 

(študijski program 

akreditiran pri UP 

PEF) v sodelovanju 

z UP PEF 

Znižanje 

primanjkljaja UP 

PEF na 

področju 

izvajanja 

študijske 

dejavnosti 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

 Priprava pravnih 

podlag na 

področju 

izobraževanja  

Priprava in sprejem 

pravilnika o zaključni 

nalogi na 1. stopnji 

(programa 

Biodiverziteta in 

Sredozemsko 

kmetijstvo) 

Sprejet pravilnik in 

začetek njegove 

uporabe v 

študijskem letu 

2010/11 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

Postati 

prepoznavna 

univerza v 

slovenskem, 

sredozemskem 

in širšem 

prostoru 

Izvedba 

promocijskih 

aktivnosti  

Izvedba informativnih 

dni ter dodatnih 

predstavitev 

fakultete in 

programov na 

srednjih šolah 

(december 2010 – 

marec 2010) 

 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

  Priprava in izvedba 

predstavitve 

podiplomskih 

študijskih programov 

v juniju 2010 

Boljša 

prepoznavnost 

podiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

 

Povečan vpis v 

podiplomske 

študijske programe 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi viri 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Nastop na sejmu 

Informativa 2010 

(januar 2010) in 

drugih sorodnih 

sejmih/prireditvah v 

20010/11 

Boljša 

prepoznavnost 

fakultete in 

njenih študijskih 

programov 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

  Dopolnjevanje in 

urejanje spletnih 

strani fakultete v 

slovenščini in 

angleščini  

 

Vsebinsko in 

oblikovno 

izboljšana 

spletna stran 

Ažurno objavljanje 

informacij o 

študijskih 

programih in 

dogodkih na 

fakulteti za 

splošno in 

strokovno 

javnost 

Boljša 

prepoznavnost 

fakultete 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Priprava brošure in 

drugih promocijskih 

gradiv (plakati) za 

predstavitev 

dodiplomskih 

študijskih programov 

(december 2010 in 

januar 2011) 

Izid publikacije in 

gradiv ter 

posredovanje 

le-teh 

kandidatom za 

vpis 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

 

MVZT:»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT:»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

  Priprava brošure za 

predstavitev 

podiplomskih 

študijskih programov 

(april) 

Izid publikacije in 

posredovanje 

le-te 

kandidatom za 

vpis 

Boljša 

prepoznavnost 

podiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi viri 

  Priprava drugih gradiv 

za promocijo 

študijskih programov 

(plakati, oglasi, 

zloženke…), tudi v 

angleškem jeziku 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na ustreznih 

mestih  

 

Boljša 

prepoznavnost 

fakultete 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 13)«. 

 

  Priprava predstavitvene 

brošure in drugih 

promocijskih gradiv 

(plakati, kartice) za 

cikel poljudnih 

matematičnih 

predavanj Famnitovi 

Izleti v matematično 

vesolje 2010-11 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na srednjih 

šolah po Obali 

ter na ustreznih 

mestih po Obali 

in širši Sloveniji 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe 

(Matematika, 

Matematika v 

ekonomiji in 

financah) 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

  Priprava predstavitvene 

brošure in drugih 

promocijskih gradiv 

(plakati, kartice) za 

predavanja iz 

računalništva za srednje 

šole (SŠ)  Famnitovi 

Izleti v svet 

računalništva 2010-11 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na srednjih 

šolah po Obali 

in širši Sloveniji 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe 

(Računalništvo 

in informatika, 

Bioinformatika) 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Priprava predstavitvene 

brošure in drugih 

promocijskih gradiv 

(plakati, kartice) za 

naravoslovna 

predavanja za 

srednje šole (SŠ) 

Famnitovi Izleti v 

svet naravoslovja 

2010-11 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na srednjih 

šolah po Obali 

in širši Sloveniji 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe 

(Biodiverziteta, 

Sredozemsko 

kmetijstvo, 

Bioinformatika) 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Priprava predstavitvene 

brošure in drugih 

promocijskih gradiv 

(plakati, kartice) za 

cikel poljudnih 

predavanj iz 

matematike, 

računalništva in 

naravoslovja za 

Osnovne šole 

Famnitovi Izleti v 

svet znanosti 2010-

11 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na osnovnih 

šolah po Obali  

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Priprava in izvedba 

predavanj iz drugih 

programov 

(Biopsihologija) za 

srednje šole (SŠ), 

izvedba teh 

predavanj na SŠ od 

oktobra 2010 do  

februarja 2011 

Izdaja gradiv in 

razdelitev/objav

a na srednjih 

šolah po Obali 

in širši Sloveniji 

Boljša 

prepoznavnost 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe  

Biopsihologija) 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

Drugi proračunski 

viri: (V– 

Raziskovalna in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

  Priprava in izvedba 

strategije za 

medijsko prisotnost 

programov in 

dogodkov na 

FAMNIT (december 

2009 – februar 2010) 

Medijska prisotnost 

fakultete in s 

tem boljša 

prepoznavnost 

fakultete 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

  Vključevanje študentov 

pri oblikovanju 

podobe fakultete v 

širši javnost 

Krepitev pripadnosti 

fakulteti  

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

4.1.1.1 Načrt vpisa v 1. letnik študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje v študijskem letu 

2010/2011 

 

Ime novega študijskega programa Ime opuščenega študijskega programa 

Predvideno število 

razpisanih mest za 1. letnik v 

študijskem letu 2010/2011 

Redni Izredni 

1. stopnja 

Biopsihologija - 40 - 

Aplikativna kineziologija - 30 - 

2. stopnja 

Matematika s finančnim inženiringom  - 40 - 

Aplikativna kineziologija  - 30 - 

3. stopnja 

- - - - 
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Dodiplomski študij 

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2010/11 izvajala šest dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje, 

ki jih izvaja že v študijskem letu 2009/10 ter dva nova univerzitetna študijska programa 1. stopnje 

Biopsihologija in Aplikativna kineziologija, ki ju v študijskem letu 2010/11 razpisuje prvič. Obstoječi 

študiji programi 1. stopnje 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). 

 

Podiplomski študij 

UP FAMNIT bo v študijskem letu 2010/11 izvajala obstoječe štiri podiplomske programe (magistrska 

študijska programa Matematične znanosti in Računalništvo in informatika ter istoimenska doktorska 

študijska programa), načrtuje pa tudi razpis novih magistrskih študijskih programov Matematika s 

finančnim inženiringom (program je še v postopku akreditacije) ter Aplikativna kineziologija. 

Preostali akreditirani študijski programi 2. stopnje (Varstvo narave, Sredozemsko kmetijstvo, Morska 

biologija) bodo, v skladu z odločitvijo Senata UP FAMNIT, razpisani, ko bo študij zaključila prva 

generacija študentov na 1. stopnji, kar bo omogočilo finančno vzdržno izvajanje programov. 

 

 

4.1.1.2 Kazalniki uspešnosti študijske dejavnosti 

 
Tabela 4-1-1: Kazalniki učinkovitosti študija – dodiplomski študij 

Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2010/2011 

(Leto 2010) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v 

visokošolskih strokovnih študijskih programih, sprejetih 

pred 11. 6. 2004  

- - - - 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v 

univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

- - - - 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v 

študijskih programih 1. st., sprejetih po 11. 6. 2004 
61,3 - 79,9 - 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v 

magistrskih študijskih programih 2. st., sprejetih po 

11.6.2004 

53,3 - 87,5 - 

Odstotek ponavljavcev v visokošolskih strokovnih 

študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 
- - - - 

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih 

programih, sprejetih pred 11. 6. 2004 
- - - - 

Odstotek ponavljavcev v študijskih programih 1. st., 

sprejetih po 11. 6. 2004 
10,8 - 7,7 - 

Odstotek ponavljavcev v MAGISTRSKIH  študijskih 

programih 2. st., sprejetih po 11. 6. 2004 
11,8 - 2,1 - 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v 

visokošolskih strokovnih študijskih programih, sprejetih 
- - - - 
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Kazalnik 

Študijsko leto 2009/2010 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2010/2011 

(Leto 2010) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

pred 11. 6. 2004 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v 

univerzitetnih študijskih programih, sprejetih pred 11. 6. 

2004 

- - - - 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v 

univerzitetnih študijskih programih 1. st., sprejetih po 11. 

6. 2004 

- - 3,2 - 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v 

magistrskih študijskih programih 2. st., sprejetih po 

11.6.2004 

2 - 2,7 - 

 

 

Komentar: 

Prehodnost. Prehodnost je izračunana za štiri študijske programe (Matematika, Računalništvo in 

informatika, Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo). Pri načrtovani prehodnosti za študijsko leto 

2010/11 smo poleg omenjenih programov upoštevali tudi dva nova programa, ki sta se pričela izvajati 

v študijskem letu 2009/10 (Bioinformatika, Matematika v ekonomiji in financah). Pri primerjavi 

podatkov iz lanskega študijskega leta 2008/09 ugotavljamo, da se je odstotek prehodnosti nekoliko 

zmanjšal v programu Matematika, v programu Računalništvo in informatika pa je ostal nespremenjen. 

V študijskem letu 2010/11 pričakujemo povečanje prehodnosti v 2. letnik. Koordinatorji študijskih 

programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu 

opravljanju študijskih obveznosti. Pričakujemo, da se bo navedeno pozitivno odrazilo tudi na 

povečanju prehodnosti študentov. Na podiplomskem študiju je prehodnost izračunana le za programa 

Matematične znanosti in Računalništvo in informatika. V študijskem letu 2010/11 načrtujemo 

povečanje prehodnosti v 2. letnik. Podobno kot na dodiplomskem študiju tudi na podiplomskem 

študiju koordinatorja študijskih programov načrtno sledita uspešnosti študentov na izpitnih rokih in 

študente spodbujata k rednemu opravljanju študijskih obveznosti. 

 

Ponavljavci. Odstotek ponavljavcev se je v letošnjem študijskem letu 2009/10 pričakovano nekoliko 

povečal, saj se je povečalo skupno število študentov. V dveh programih se prvič izvajajo vsi trije 

letniki študija (Matematika, Računalništvo in informatika), v dveh programih pa se prvič izvaja tudi 2. 

letnik (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo). V študijskem letu 2010/11 pričakujemo znižanje 

odstotka ponavljavcev. Pri izračunu načrtovanega odstotka ponavljavcev smo upoštevali tudi dva 

programa, pri katerih se bo izvajal tudi 2. letnik (Bioinformatika, Matematika v ekonomiji in financah). 

Na podiplomskem študiju je odstotek ponavljavcev izračunan le za programa Matematične znanosti in 

Računalništvo in informatika. Pričakujemo, da se bo v študijskem letu 2010/11 odstotek ponavljavcev 

znižal. 

 

Trajanje študija. Pričakujemo, da bo konec leta 2009 študij zaključila prva generacija študentov 

študijskih programov Matematika ter Računalništvo in informatika, ki so v letošnjem študijskem letu 

2009/10 vpisani v 3. letnik. Na magistrskem študiju je v letu 2009 študij zaključil le en diplomant, ki se 

je vpisal v 1. letnik. Pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu trajanje študija nekoliko podaljšalo, saj 

bo študij zaključilo več študentov. 
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Tabela 4-1-2: Prehodnost na podiplomskem doktorskem študiju (3. stopnja) 

Kazalnik 

Študijsko leto  

2009/2010 

Pričakovani rezultati v  

študijskem letu 2010/2011 

V sofinanciranih 

študijskih 

programih 

V nesofinanciranih 

študijskih programih 

V sofinanciranih 

študijskih programih 

V nesofinanciranih 

študijskih programih 

Odstotek prehodnosti 

študentov iz 1. v 2. 

letnik študijskega 

programa za 

pridobitev doktorata 

znanosti  

- 100 - 100 

 

Komentar: 

Prehodnost. V letošnjem študijskem letu 2009/10 je prehodnost na doktorskem 100%, zato 

pričakujemo, da bo v prihodnjem študijskem letu ostala nespremenjena. 

 

 

Tabela 4-1-3: Število gostujočih visokošolskih učiteljev na dodiplomskih in  

podiplomskih študijskih programih 

Kazalnik 

Študijsko leto 2008/2009 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2009/2010 

(Leto 2010) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva 

na dodiplomskih študijskih programih  
- - - - 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na dodiplomskih študijskih 

programih  

- - - - 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz gospodarstva 

na podiplomskih študijskih programih  
- - - - 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz domačih 

raziskovalnih zavodov na podiplomskih študijskih 

programih  

- - - - 

Opomba: gospodarstvo – gospodarske družbe, ustanovljene v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 

 

Komentar:  

V letu 2009 so na fakulteti gostovali trije mednarodno priznani visokošolski učitelji. V letu 2010 bo 
fakulteta gostila predvidoma od osem do enajst tujih visokošolskih učitelj. 
 
 

4.1.1.3 Meduniverzitetna mobilnost in mobilnost med članicami UP 

 
Tabela 4-1-4: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti  

med članicami UP – dodiplomski študij 

Kazalnik 

Redni študij Izredni študij 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en - 5 - - 
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Kazalnik 

Redni študij Izredni študij 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

predmet na drugi članici UP 

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en 

predmet na drugi slovenski univerzi oziroma 

samostojnem visokošolskem zavodu 

- 5 - - 

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. 

samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali 

vsaj en predmet na članici  

- 5 - - 

 

 

 

Tabela 4-1-5: Kazalniki meduniverzitetne mobilnosti ter mobilnosti med članicami UP  

– podiplomski študij 

Kazalnik 

Redni študij Izredni študij 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Študijsko 

leto 

2009/2010 

Načrt za 

študijsko leto 

2010/2011 

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en 

predmet na drugi članici UP 
- 3 - - 

Število študentov članice, ki so izbrali najmanj en 

predmet na drugi slovenski univerzi oziroma 

samostojnem visokošolskem zavodu 

- 3 - - 

Število študentov drugih slovenskih univerz oz. 

samostojnih visokošolskih zavodov, ki so izbrali 

vsaj en predmet na članici  

- 3 - - 

 

4.1.2 Programi za izpopolnjevanje in deli akreditiranih študijskih programov 

 

V letu 2010 ni predvidenih aktivnosti na področju izvajanja programov izpopolnjevanja in delov 

akreditiranih programov. 

 

4.1.3 Oblike neformalnega učenja 

 

Dolgoročni prednostni 

cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati prepoznavna 

univerza v 

slovenskem, 

sredozemskem in 

širšem prostoru 

Izvedba poletnih 

šol 

Organizacija in izvedba 

poletne šole 

Matematično 

raziskovalno 

srečanje 2010 

(MARS) za dijake 

slovenskih srednjih 

šol v mesecu 

avgustu  

10 do 20 

udeležencev 

poletne šole 

MARS 2010 

MVZT: 

»Proračun 

RS (IV- 

Razvojne 

naloge -4)«  

 

Drugi viri 

Organizacija in izvedba 

poletne šole »Uvod 

v matematične 

15-20 udeležencev 

poletne šole 

UMF 2010-11 

MVZT: 

»Proračun 

RS (IV- 
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Dolgoročni prednostni 

cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

finance 2010-11« v 

mesecu avgustu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvojne 

naloge -4)« 

 

Drugi viri 

Izvedba poljudnih 

znanstvenih 

matematičnih 

predavanj  

Organizacija in izvedba 

cikla poljudno 

znanstvenih 

matematičnih 

predavanj 

»Famnitovi izleti v 

matematično vesolje 

2010-11«, 

namenjenega 

dijakom, študentom 

in splošni javnosti 

(enkrat mesečno) 

Priprava predavanj, 

gradiv in ureditev 

obveščanja 

40 – 50 

udeležencev na 

posameznem 

predavanju; 

vzpostaviti 

kulturo poljudno-

znanstvene 

komunikacije na 

Obali; 

prepoznavnost 

fakultete v 

prostoru; 

zainteresirati 

dijake za 

študijske 

vsebine  

Drugi 

proračunski 

viri: »(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (IV- 

Razvojne 

naloge -4)« 

Drugi viri 

Organizacija in izvedba 

predavanj iz 

matematike, 

naravoslovja in 

računalništva na 

srednjih šolah 

(»Famnitovi izleti v 

svet matematike 

2010-11«; 

»Famnitovi izleti v 

svet računalništva 

10-11«; »Famnitovi 

izleti v svet 

naravoslovja 10-

11«) 

Priprava predavanj, 

gradiv, kontaktiranje 

šol in koordinacija 

predavanj  

Dijake srednjih šol 

seznaniti z 

vsebinami in 

posredno s 

študijskimi 

programi 

Drugi 

proračunski 

viri: »(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (IV- 

Razvojne 

naloge -4)« 

 

Drugi viri 

 Organizacija 

matematičnih, 

računalniških in 

naravoslovnih 

Učence osnovnih 

šol seznaniti z 

matematiko,  

računalništvom 

Drugi 

proračunski 

viri: »(V– 

Raziskoval
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Dolgoročni prednostni 

cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

predavanj 

»Famnitovi izleti v 

svet znanosti 2010-

11« na osnovnih 

šolah (OŠ) 

Priprava seznama OŠ, 

priprava predavanj, 

priprava 

promocijskega 

gradiva, pošiljanje, 

kontaktiranje šol, 

koordinacija urnikov, 

ugotoviti predvideno 

število udeležencev 

na posamezni OŠ 

in 

naravoslovjem 

na dostopen 

način 

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (IV- 

Razvojne 

naloge -4)« 

 Izvedba seminarjev 

in delavnic 

Organizacija in izvedba 

tedenskih 

seminarjev »Vesele 

urice programiranja« 

za dijake slovenskih 

srednjih šol 

 

15 do 25 

udeležencev na 

vsakem 

tedenskem 

srečanju, 

zainteresirati 

dijake srednjih 

šol za 

programiranje 

Drugi 

proračunski 

viri:»(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

 

 Organizacija 

računalniške 

delavnice Orada 

2010-11 (jesen 

2010) 

15 do 20 

udeležencev 

(dijakov) na 

delavnici, 

zainteresirati 

dijake srednjih 

šol za 

računalništvo in 

vsebine 

študijskega 

programa 

Računalništvo in 

informatika (1. 

stopnja) 

Drugi 

proračunski 

viri: »(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

 

 ŠOUP-ove delavnice 

(dvotedenska 

srečanja na temo 

odprte kode) 

Priprava tem, izbira 

predavateljev, 

reklamiranje srečanj 

v obalnih medijih itd 

Okoli 20 

udeležencev na 

vsakem 

srečanju, 

širjenje uporabe 

odprtokodne 

programske 

opreme itd.  

Drugi 

proračunski 

viri:»(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

 

  Izvedba informativnih 

dni ter dodatnih 

Boljša 

prepoznavnost 

Drugi 

proračunski 
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Dolgoročni prednostni 

cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

predstavitev 

fakultete in 

programov na 

srednjih šolah 

(december 20010 – 

marec 20011) 

 

dodiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

dodiplomske 

študijske 

programe 

viri: »(V– 

Raziskoval

na in 

razvojna 

dejavnost – 

13)«. 

 

 

  Priprava in izvedba 

predstavitve 

podiplomskih 

študijskih programov 

v juniju 2010 

Boljša 

prepoznavnost 

podiplomskih 

študijskih 

programov 

fakultete 

Povečan vpis v 

podiplomske 

študijske 

programe 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

1a, 4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

  Nastop na sejmu 

Informativa 2010 

(januar 2010) in 

drugih sorodnih 

sejmih/prireditvah v 

20010/11 

Boljša 

prepoznavnost 

fakultete in 

njenih študijskih 

programov 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

1a, 4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 
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4.2 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

 
V letu 2009 je UP FAMNIT prijavila 11 različnih znanstveno raziskovalnih projektov. Rezultati prijav za 
večino projektov še niso znani. V letu 2010 od vseh prijav pričakuje vsaj polovico uspešno izbranih.  
 
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem 
sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega z dne 
2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 
 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni prednostni 

cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati 

prepoznavna 

univerza v 

slovenskem, 

sredozemskem 

in širšem 

prostoru 

povečati število 
prijavljenih projektov 
UP FAMNIT na 
nacionalne in 
mednarodne 
znanstveno-raziskoval 
ne razpise  

povečati sposobnost 
črpanja evropskih 
sredstev;  

Evidentiranje in 

usklajevanje vsebin 

sodelovanja s tujimi 

partnerji  

Prijave vsaj dveh 

znanstveno 

raziskovalnih 

projektov v 

mednarodnem 

prostoru (evropske 

skupnosti) 

Evropski programi 

in skladi:»(V-

Raziskovalna 

dejavnost-8, 13)« 

Postati 

prepoznavna 

univerza v 

slovenskem, 

sredozemskem 

in širšem 

prostoru 

nadgraditi sodelovanje 
z gospodarstvom – 
izboljšati obstoječe in 
vzpostaviti nove 
vzvode sodelovanja 
ter pričeti s stalno 
sistemsko 
komunikacijo z vsemi 
potencialnimi 
uporabniki znanja UP 
FAMNIT 

Evidentiranje in 

usklajevanje vsebin 

sodelovanja z 

gospodarskimi 

subjekti 

Izvedba aplikativnih 

in temeljnih raziskav 

v sodelovanju s 

potrebami 

zainteresiranih 

gospodarskih 

subjektov 

Drugi viri 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

povečati število 

prijavljenih projektov 

članice na nacionalne 

in mednarodne 

znanstveno-

raziskovalne razpise 

Usklajevanje vsebin  

in oblikovanje 

predlogov projektov 

za prijavo na razpis 

ARRS 

Pridobitev 1 

temeljnega, 2 

aplikativnih 

raziskovalnih 

projektov, 1 

podoktorskega 

študija, 1 mladega 

raziskovalca in 1 

ciljno raziskovalnega 

programa  

ARRS: »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

povečati število 

prijavljenih projektov 

članice na nacionalne 

in mednarodne 

znanstveno-

raziskovalne razpise 

Usklajevanje vsebin  

in oblikovanje 

predlogov projektov 

za prijavo na razpis 

ARRS 

Pridobitev vsaj dveh 

raziskovalnih 

projektov 

ARRS: Proračun 

RS »(V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

 

Postati 

prepoznaven 

dejavnik razvoja 

lokalnega okolja 

nadgraditi sodelovanje 
z gospodarstvom – 
izboljšati obstoječe in 
vzpostaviti nove 

Evidentiranje in 

usklajevanje vsebin 

sodelovanja z 

lokalnimi 

Izvedba aplikativnih 

in temeljnih raziskav 

v sodelovanju s 

potrebami 

Drugi viri 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni prednostni 

cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati 

v letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

vzvode sodelovanja 
ter pričeti s stalno 
sistemsko 
komunikacijo z vsemi 
potencialnimi 
uporabniki znanja UP 
FAMNIT 

gospodarskimi 

subjekti 

zainteresiranih 

lokalnih 

gospodarskih 

subjektov 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

Vzpostaviti učinkovit 
informacijski sistem za 
evalvacijo, spremljanje 
in spodbujanje 
znanstveno-
raziskovalnega dela 
UP 

Priprava postopkov in 

metodologije za 

evalvacijo z zunanjo 

primerljivo institucijo 

po raziskovalni 

uspešnosti 

Izvedena evalvacija Drugi viri 

 

 

Tabela 4-2-1: Kazalniki za raziskovalno dejavnost 

Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 

Število prijavljenih patentov 0 0 

Število odobrenih patentov 0 0 

Število prodanih patentov 0 0 

Število prijavljenih blagovnih znamk 0 0 

Število odobrenih blagovnih znamk 0 0 

Število prodanih blagovnih znamk 0 0 

Število inovacij 0 0 

Število projektov, v katerih sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so 

krajši od enega leta 

0 2 

Število projektov, v katerih sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki znanja in so 

dolgi vsaj eno leto 

0 2 

Število pogodbenih partnerstev v 7. okvirnem 

programu 

0 1 
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4.2.1 Raziskovalni programi, projekti, znanstveni sestanki in konference 

Člani

ca 

Obdobj

e 

Raziskovalni 

program 

 

Infrastruktur

ni 

programi 

 

Temeljni 

projekti 

Aplikativni 

projekti 

Podoktorski 

projekti 
Števil

o 

CRP- 

ov 

Število 

znanstve

nih 

sestankov

/ 

konferenc 

Število 

drugih 

projektov 

Š
te

v
ilo

 

Št. 

FTE 

letno Š
te

v
ilo

 

Št. 

FTE 

letno Š
te

v
ilo

 

Št. 

FTE 

letno Š
te

v
ilo

 

Št. 

FTE 

letno Š
te

v
ilo

 

Št. 

FTE 

letno 

 

Leto 

2009 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Načrt 

za leto 

2010 

0 0 0 0 1 2,2 1 2 1 1 1 3 4 

 

Komentar: 

V letu 2009 članica UP FAMNIT še ni izvajala samostojnih projektov. Na področju raziskovalne 
dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem sodelovanju na področjih 
skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP 
PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se del aplikativnih in drugih 
znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej Letni program in finančni 
načrt UP PINT za leto 2010). 
V tabeli so vpisani podatki, ki se navezujejo na samostojne prijave UP FAMNIT v letu 2009 (Javni 
razpisi ARRS). UP FAMNIT načrtuje, da bodo uspešno izbrani in da se v letu 2010 začnejo izvajati: 1 
temeljni projekt s področja Matematike, 1 aplikativni projekt s področja Biopsihologije in 1 podoktorski 
projekt s področja interdisciplinarnih raziskav. UP FAMNIT načrtuje izvedbo treh znanstvenih 
mednarodnih konferenc in pridobitev 2 znanstveno raziskovalnih projektov z naslova prijav razpisov 
evropske skupnosti in dveh aplikativnih v sodelovanju z gospodarstvom ali drugimi uporabniki znanja. 
UP FAMNIT načrtuje pridobitev ene Ciljno raziskovalnega programa sofinanciranega s strani ARRS.  
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4.3 MEDNARODNA DEJAVNOST IN SODELOVANJE V EVROPSKIH PROJEKTIH 

 
Mednarodna mobilnost profesorjev in raziskovalcev je ena od temeljnih usmeritev UP FAMNIT. V letu 

2010 fakulteta načrtuje obisk petih tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev na študijskem 

programu Matematika (iz Kitajske, Slovaške, ZDA, Španije, Madžarske), na študijskem programu 

Biodiverziteta 4 raziskovalce (dva iz Češke republike, 1 iz Argentine in 1 iz Srbije), na študijskem 

programu Biopsihologija (1 raziskovalec iz Velike Britanije in 1 iz Avstralije), na študijskem programu 

Računalništvo in informatika pa 2 raziskovalca iz Madžarske ter Italije. Poleg domačih študentov 

privablja UP FAMNIT tudi študente iz tujine. Z njihovim vključevanjem v raziskovanje na UP PINT in 

hkrati v pedagoški proces sta članici vpeti v skupni mednarodni, evropski, regionalni in lokalni 

izobraževalni ter raziskovalni prostor.  

 
Mednarodna mobilnost študentov zaenkrat na UP FAMNIT poteka predvsem preko izmenjave 
programa Erasmus. V letu 2010 pričakujemo povečanje števila (5 študentov na dodiplomskem študiju 
in 1 študent na podiplomskem študiju). 
 

V letu 2009 je UP FAMNIT podpisala Dogovor o znanstveno-izobraževalnem sodelovanju z 

Naravoslovno matematično fakulteto Univerze v Tuzli. Na podlagi tega sporazuma so predstavniki 

fakultete vključeni v evropski raziskovalni projekt, na Univerzi v Tuzli so izvedli že tri predavanja kot 

vabljeni predavatelji s področja matematike, v letu 2010 pa se bo začel izvajati Bilateralni projekt med 

Bosno in Hercegovino in Republiko Slovenijo kot interdisciplinarni projekt (povezovanje Matematike in 

Biodiverzitete) financiran s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost ARRS .  

 

V Letu 2009 je bil podpisan tudi sporazum v okviru programa Erasmus z Univerzo v Bilbau.  

V letu 2009 je fakulteta načrtovala zaposlitev strokovnega sodelavca za področje mednarodnega in 

meduniverzitetnega sodelovanja, kar bi prispevalo k bolj sistematičnemu razvoju tega področja na 

fakulteti. Glede na razširjeno dejavnost in splošno povečanje obsega dela in usmerjenosti v 

mednarodno sodelovanje fakultete, bo UP FAMNIT zaposlitev izvedla v letu 2010. 

 
Zaradi specifike študijskih in raziskovalnih področij (matematika, računalništvo in informatika, 
naravoslovje in tehnika), ki jih razvija, fakulteta ni usmerjena le v lokalni prostor, pač pa deluje v 
mednarodnem prostoru v najširšem pomenu besede. 
 
Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o medsebojnem 
sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega z dne 
2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 

4.3.1 Programi mobilnosti 

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati 

referenčna 

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja 

in JV Evrope: 

 

povečati mednarodno 

mobilnost 

Razširiti zavest o 

možnostih, ki jih 

ponujajo programi 

mobilnosti 

Izvedba 

predstavitvenih 

seminarjev za 

mobilnost 

 

Povečano število 

študentov v 

programih 

mobilnosti 

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

 

 

Postati 

referenčna 

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja 

in JV Evrope: 

 

 

povečati mednarodno 

mobilnost 

Vzpostaviti pogoje za 

izvedbo izmenjav  

Iskanje primernih 

univerz za podpis 

bilateralnih 

pogodb 

Podpis vsaj 5 pogodb 

z drugimi 

fakultetami s 

kakovostnimi in 

primerljivimi 

študijskimi 

programi  

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

Postati 

referenčna 

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja 

in JV Evrope: 

 

 

povečati mednarodno 

mobilnost 

Povečati število 

študentov v 

programih 

mobilnosti  

Izmenjava študentov 

na podlagi 

bilateralnih 

sporazumov v 

programih 

Erasmus  

Izmenjava 10 

študentov: 

 

5 študentov UP 
FAMNIT odide v 
tujino; 
 

3 tujih študentov pride 

na UP FAMNIT 

 

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

Postati 

referenčna 

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja 

in JV Evrope: 

 

 

povečati mednarodno 

mobilnost 

Izboljšati kakovost 

študija  

Vključitev v program 

izmenjav v okviru 

programa 

Erasmus  

Izmenjava 4 učiteljev 

v okviru programa 

Erasmus : 

2 visokošolska učitelja 

UP FAMNIT 

odideta v tujino; 

3 tuji visokošolski 

učitelji pridejo na 

UP FAMNIT 

 

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

 

 

Tabela 4-3-1: Kazalniki mednarodne mobilnosti 

Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/10 

Študijsko leto 

2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/10 

Število študentov, ki opravljajo del študija 

v tujini 
0 3 0 0 

Število študentov, ki opravljajo praktično 

usposabljanje v tujini 
0 0 0 0 

Število tujih študentov, ki opravijo del 

študija v Sloveniji 
2 1 0 1 

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, 

ki sodelujejo pri pedagoškem procesu 
2 0 3 0 

Število visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo pri pedagoškem procesu v 
6 3 6 3 
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Kazalnik 

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

Študijsko 

leto 2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/10 

Študijsko leto 

2008/09 

Načrt za 

študijsko leto 

2009/10 

tujini kot gostujoči profesorji 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se 

izobražujejo v tujini 
0 0 0 1 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 

Slovenijo 

2 0 4 1 

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz 

Slovenije v tujino 

0 0 0 0 

 
Obrazložitev: Vse navedene izmenjave so se oz. se bodo zgodile v okviru programa Erasmus. Od 

navedenih oseb nihče ni sodeloval na poletnih šolah. 

 

4.3.2 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju izobraževanja 

 
UP FAMNIT v letu 2010 ne načrtuje skupnih projektov na področju izobraževanja.  

4.3.3 Evropski in drugi mednarodni projekti na področju znanstveno-raziskovalnega dela 

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati odlična 
raziskovalna 
univerza 
 

povečati sposobnost 
črpanja evropskih 
sredstev 

Pridobitev 

raziskovalnih 

projektov z naslova 

sredstev EU (ERC, 7. 

Okvirni program, EU 

DG SANCO) 

 

Priprava vsebinskih 

načrtov in prijave na 

projekte 

Pridobitev projektov 

na razpisu 

izvedba raziskav 

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

 

Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje s Primorskim inštitutom za 

naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 

aplikativni in drugi raziskovalni projekti izvajajo na UP PINT (za več podatkov glej LPD UP PINT za 

leto 2010). 
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4.4.4 Drugi mednarodni projekti in aktivnosti  

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati 

referenčna 

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja in 

JV Evrope: 

 

 

uveljaviti se kot 
priznan akter 
mednarodnega 
sodelovanja v 
alpsko-
jadranskem 
prostoru; 

 

Povečati mednarodno 

mobilnost učiteljev in 

gostujočih profesorjev 

in raziskovalcev  

 

Vključitev v izmenjave 

in izmenjave glede na 

obstoječe stike 

Predstavitev 

programov, fakultete 

Kakovostnejše 

izvajanje študijskih 

programov 

Sodelovanje 

profesorjev pri 

pedagoškem procesu 

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza: 

 

uveljaviti se kot 
priznan akter 
mednarodnega 
sodelovanja v 
alpsko-
jadranskem 
prostoru; 

 

 

 

Udeležba na 

mednarodnih 

konferencah s področja 

matematike, 

naravoslovja in 

računalništva in 

informatike  

 

Aktivna udeležba 

pedagoškega osebja 

UP FAMNIT (z 

vabljenimi predavanji) 

Predstavitev 

raziskovalnega dela  

Evropski programi 

in skladi: » (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

Drugi viri 

 

Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT tesno sodeluje s Primorskim inštitutom 

za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost 

večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP 

PINT se aplikativni in drugi raziskovalni projekti izvajajo na UP PINT ( za več podatkov glej LPD UP 

PINT za leto 2010). 

 

4.5 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST 

 

Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje (TeMeNa) je visokošolska knjižnica, ki podpira študijski 

in raziskovalni proces, tako da izvaja svojo dejavnost predvsem za študente, visokošolske učitelje in 

druge visokošolske delavce ter raziskovalce. Vsakomur omogoča dostop do osnovnih storitev. Storitve 

se nanašajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in usposabljanje uporabnikov za uporabo 

TeMeNa. V okviru knjižnice opravljamo v sistemu COBISS tudi vodenje bibliografij za visokošolske 

učitelje, sodelavce in raziskovalce. Knjižnica ima uradne ure vsak ponedeljek, sredo in četrtek od 8. do 

12. ure. 
 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

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

Prirast 

knjižničnega 

gradiva  

 

Nabava temeljne in 

dodatne literature 

za študijske 

programe ter 

obdelava gradiva 

Obdelano gradivo 

Razpoložljivost 

temeljnega gradiva 

za študijske 

programe 

Prirast knjižničnega 

gradiva 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

5a)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL in 

UM 

Katalogizacija 

gradiva 

Katalogizacija novega 

ter podarjenega 

gradiva 

Obdelano in razvrščeno 

gradivo 

Večji pregled na 

knjižničnem gradivom 

Ni finančnih 

posledic 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

Vnos in priprava 

bibliografij 

raziskovalcev 

Vnos in redakcija 

bibliografskih 

zapisov v COBISS 

Sodelovanje z OSICN 

Vnos in redakcija 

približno 200 zapisov 

Ni finančnih 

posledic 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Vpis novih 

uporabnikov in 

izposoja gradiva 

Vpis uporabnikov ter 

izposoja gradiva v 

čitalnico in na dom 

Povečati število 

uporabnikov knjižnice 

in števila 

izposojenega gradiva 

Ni finančnih 

posledic 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice 

znanja z 

odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Izobraževanje 

uporabnikov za 

samostojno delo 

v knjižnici 

Izobraževanje 

študentov za 

samostojno in 

aktivno uporabo 

COBISS/OPAC 

sistema in baz 

podatkov 

Samostojna in aktivna 

uporaba 

COBISS/OPAC 

sistema in baz 

podatkov Samostojno 

iskanje po internetu 

Ni finančnih 

posledic 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Medknjižnična 

izposoja 

Posredovanje 

zahtevkov po 

gradivu ter 

posredovanje 

zahtevanega 

gradiva 

Dostop do gradiva, ki ga 

knjižnica nima 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-

5a)« 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

Oblikovanje in 

dopolnjevanje 

vsebine za 

vzpostavitev 

virtualne 

knjižnice 

Izvedba vsebinskih in 

tehničnih dejavnosti 

za dopolnitev 

virtualne knjižnice 

Vzpostavljene 

dopolnjene vsebine 

za delovanje 

virtualne knjižnice 

Ni finančnih 

posledic 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Kadrovska 

okrepitev 

strokovnih 

delavcev 

knjižnice 

Zaposlitev dodatne 

osebe na delovnem 

mestu bibliotekar 

Boljša organizacija dela 

in kakovostna 

knjižnična dejavnost 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-

5a)« 

Postati odlična 

raziskovalna 

univerza 

Razširitev dostopa 

do baz podatkov  

Vzpostavitev dostopa 
do »Journal Citation 
Reports« 

 

Informiranje zaposlenih 

s trendi v 

znanstvenih revijah 

po SCI faktorju in 

Drugo: 

»Proračun RS 

(V-Raziskovalna 

dejavnost-13)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

primerjava dosežkov 

raziskovalne 

uspešnosti 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Razširitev 

založniške 

dejavnosti 

Izdaja skripta, 

učbenikov in drugih 

publikacij 

Izdane skripta, učbeniki 

in publikacije 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

 

 

Tabela 4-4-1: Uporabniki knjižnice  

Kategorije uporabnikov Število v letu 2009 Načrtovano število za leto 2010 

Študenti – dodiplomski, redni 244 300 

Študenti – dodiplomski, izredni 0 0 

Študenti – podiplomski 6 10 

Srednješolci 0 0 

Zaposleni 60 60 

Upokojenci 0 0 

Tuji državljani 0 0 

Drugi uporabniki 0 0 

Komentar: S študijskim letom 2009/2010 je knjižnica pričela z izposojo gradiva v sistemu COBISS. V 

knjižnico je vpisanih 244 študentov in 60 zaposlenih, skupaj 304 aktivnih uporabnikov. Za potrebe 

raziskovanja in izvedbo študijskih programov je bilo nakupljenih 463 enot gradiva (710 izvodov) in 

elektronski dostop do Math Sci Net. Za leto 2010 načrtujemo 10 % prirast aktivnih uporabnikov ter 

nakup 300-400 naslovov literature za potrebe študijskih programov in raziskovanja. Za potrebe 

uporabnikov bodo organizirana izobraževanja ter nameščeni računalniki za dostopnost do informacij. 

 

 

Tabela 4-4-2: Kazalniki za knjižnično dejavnost 

Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 

Število aktivnih uporabnikov 

knjižnice 
304 330 

Delež aktivnih uporabnikov z univerz 

(študenti, visokošolski učitelji in 

sodelavci, raziskovalci in strokovni 

sodelavci) 

1 1,1 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in 

število zakupljenih ali nabavljenih 

elektronskih enot  

tiskano gradivo: 

463 naslovov / 710 izvodov 

elektronsko gradivo: 

1 (baza MathSciNet) 

tiskano gradivo: 

300 - 400 naslovov 

elektronsko gradivo: 

1 (baza MathSciNet) 

Število pregledanega gradiva v 

elektronski obliki  
0 500 

Število računalnikov, preko katerih 

uporabniki v knjižnici lahko 

dostopajo do informacij 

0 4 

Število organiziranih izobraževanj za 0 4 
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Kazalnik Leto 2009 Načrt za leto 2010 

uporabnike 

 

4.6 UPRAVNE NALOGE ČLANICE 

 

Upravne naloge UP FAMNIT so v skladu z dolgoročnimi cilji Univerze na Primorskem navedene po 

posameznih sklopih na upravne naloge: splošno-kadrovskega področja, pravnega področja, 

finančnega področja, kontrolinga, notranjega nadzora, nalog informatike in nalog kabineta dekana. 

4.6.1 Upravne naloge splošno-kadrovskega področja 

 
Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Vzpostaviti 

učinkovit model 

asimetrično 

integrirane 

univerze 

Kakovostno izvajanje 

pedagoškega 

procesa 

Povečanje števila 

pedagoškega kadra 

za izvajanje 

obstoječih in novih 

študijskih programov 

 

Kakovostna izvedba 

izobraževalnega 

procesa – zadovoljstvo 

zaposlenih in 

študentov 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 

 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Omogočiti 

pedagoškim 

delavcem učinkovit 

sistem sodelovanja v 

pedagoškem in 

raziskovalnem 

procesu  

Sklepanje deljenega 

delovnega razmerja 

pedagoško-

raziskovalno 

sodelovanje – UP 

FAMNIT/UP PINT  

Nadaljevanje 

integracije 

pedagoškega in 

raziskovalnega 

procesa. 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Kakovostna uprava 

na vseh področjih 

delovanja fakultete, 

podpora pri 

uresničevanju 

dolgoročnih in 

kratkoročnih ciljev 

fakultete. 

 

  Uspešno izvajanje 

upravno-

administrativnih in 

strokovno-

tehničnih nalog 

fakultete v skladu 

z zakonodajo in 

navodili organov 

UP in UP FAMNIT  

 

Zadovoljstvo 

zaposlenih in zunanjih 

partnerjev 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v 

letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z 

UL in UM 

   Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z 

ostalima 

univerzama v 

Sloveniji. 

 

Kadrovska 

okrepitev strokovnih 

služb fakultete; 

     zaposlitev novih                

sodelavcev na 

ključnih področjih, ki 

bodo omogočali 

kakovostno izvedbo 

pedagoškega 

oziroma 

raziskovalnega 

procesa 

Tekoče in kakovostno  

izvajanje nalog na 

vseh področjih 

dejavnosti fakultete 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 
 

4.6.2 Upravne naloge pravnega področja 

Dolgoročni 

prednostni cilji 
Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 

2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Biti sestavni 

del 

nacionalne 

hrbtenice 

znanja z 

odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z 

UL in UM 

Skrbniška 

funkcija pravne 

službe in 

pravna pomoč 

pri delovanju 

organov in 

delovnih teles 

UP FAMNIT 

Oblikovanje in sprejem manjkajočih 

pravnih podlag za delovanje fakultete 

ter priprava drugih manjkajočih 

ključnih pravnih aktov za delovanje 

fakultete (pravilniki,navodila, 

poslovniki) 

 

Svetovanje in podpora pri izvedbi 

volitev in imenovanj za organe in 

delovna telesa UP FAMNIT v skladu s 

Pravili o organizaciji in delovanju UP 

FAMNIT 

 

 

 

izvajanje administrativne in druge 

podpore za organe in delovna telesa 

UP FAMNIT 

 

 

 

 

Ureditev področja volitev organov UP 

FAMNIT v skladu s Pravili o 

organizaciji in delovanju UP FAMNIT 

 

 

 

Sprejeti pravni akti 

in začetek 

uporabe v letu 

2010 

 

 

 

Pravočasno in 

ustrezno 

reševanje pravnih 

vprašanj 

Tekoče izvajanje 

postopkov volitev 

in imenovanj 

 

 

Kakovostno in 

tekoče delovanje 

organov in drugih 

delovnih teles UP 

FAMNIT 

 

Sprejet Pravilnik o 

volitvah organov 

UP FAMNIT  

 

 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 

 



FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 

  

 49 

Dolgoročni 

prednostni cilji 
Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 

2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Sodelovanje v upravnih in pravnih 

postopkih UP FAMNIT 

 

Ustrezno in tekoče 

reševanje 

upravnih in 

pravnih postopkov 

 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z 

UL in UM 

Skrbniška 

funkcija pravne 

službe in 

pravna pomoč 

pri delu 

strokovnih 

služb UP 

FAMNIT 

Priprava manjkajočih internih aktov 

UP FAMNIT  z naslednjih področij: 

 

 

 

 

- upravljanje in hramba 

dokumentarnega gradiva 

 

 

 

 

 

- uporaba in varovanje 

prostorov, ključev, pečatov 

UP FAMNIT 

 

 

 

 

- ureditev področja varstva pri 

delu in požarna varnost ter 

strokovno izobraževanje 

zaposlenih iz navedenega 

področja v skladu z navodili 

UP 

 

 

Priprava sprememb in dopolnitev    

Pravil o organizaciji in delovanju UP 

FAMNIT 

Sprejem ter 

izvajanje 

manjkajočih 

pravilnikov  in 

drugih internih 

aktov v letu 2010: 

 

-Pravilnik o 

upravljanju in  

hrambi 

dokumentarnega 

gradiva 

 

- Pravilnik o 

uporabi in 

varovanju 

prostorov, ključev, 

pečatov  UP 

FAMNIT 

 

- Pravilnik o 

varstvu pri delu ter 

požarni varnosti 

 

 

 

 

 

Sprejete 

spremembe in 

dopolnitve Pravil o 

organizaciji 

delovanju UP 

FAMNIT 

 

 

 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 

 

 

 

4.6.3 Upravne naloge finančnega področja 

 
Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Vzpostaviti 

učinkovit model 

asimetrične 

integracije 

univerze 

Vzpostaviti 
učinkovito in 
kakovostno 
izvajanje  nalog na 
finančno 
računovodskem 
področju 

Priprava 

sprememb in 

dopolnitev    

Pravilnika o 

gibanju 

knjigovodskih listin 

Pravočasno prejete in v 

program PROPIS 

zavedene vse 

knjigovodske listine 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

 Ureditev registra 
osnovnih sredstev 

Prenos stanj 

osnovnih sredstev 

Povezanost podatkov z 

UP 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

fakultete iz obstoječega 

računovodskega 

programa 

zunanjega 

računovodskega 

servisa v program 

PROPIS 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

 Informatizacija 
obračunavanja 
potnih nalogov 

Vzpostavitev 

modula za obračun 

potnih nalogov v 

programu PROPIS 

Avtomatizacija 

določenih operacij, 

pravočasno in pravilno 

izvedeni obračuni 

potnih nalogov 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

 Vzpostaviti 
brezhibno 
delovanje programa 
PROPIS 

Določiti  operacije, 

ki se lahko 

avtomatizirajo in 

omogočijo hitrejše 

zajemanje 

podatkov 

Nemoteno delovanje 

informacijskega 

sistema 

MVZT :»Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

 Priprava mesečnih 
internih 
računovodskih 
analitičnih 
informacij fakultete 

Priprava predlog 

izpisov za interno 

analiziranje  in 

zagotoviti primerne 

izpise iz programa 

PROPIS 

Učinkovito in 

pravočasno 

posredovanje finančnih 

informacij vodstvu 

fakultete 

MVZT :»Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

 
 

4.6.4 Upravne naloge kontrolinga 

 
Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Izvajanje Pravilnika 
o finančnem 
poslovanju UP 
 

Vzpostavitev, 

delovanje in 

nadzor sistema 

finančnega 

poslovodenja 

Priprava internega akta 

za uresničevanje 

delovanja in nadzora 

sistema finančnega 

poslovodenja   

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Izvajanje Pravilnika 
o finančnem 
poslovanju UP 
 

Vzpostavitev 

delovanja notranjih 

kontrol 

Priprava internega akta 

in uresničevanje 

delovanja notranjih 

kontrol 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

 

4.6.5 Upravne naloge notranjega nadzora (tudi upravljanje z tveganji, notranje kontrole 
ter notranji nadzor) 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

 

Izvajanje Pravilnika 

za upravljanje s 

tveganji in 

vzpostavitev 

notranjih kontrol na 

Univerzi na 

Primorskem  

 

 

Priprava internih aktov, 

programov in vsebin s področja 

notranjega nadzora, tveganj in 

notranjih kontrol v skladu s 

Pravilnikom za upravljanje s 

tveganji in vzpostavitev notranjih 

kontrol na Univerzi na 

Primorskem  

 

Uvedba notranjih kontrol ter 

drugih ukrepov s katerimi se 

zagotovi obvladovanje tveganj  

 

 

 

Vzpostavitev registra tveganj UP 

FAMNIT 

 

Spremljanje v registru navedenih 

tveganj, po potrebi navajanje 

novih tveganj ter izvajanje 

ukrepov za njihovo obvladovanje 

 

Vzpostavitev  in izpolnjevanje 

samoocenitvenih vprašalnikov  

UP FAMNIT 

 

Posredovanja registra tveganj 

UP FAMNIT ter 

samoocenitvenega vprašalnika 

UP FAMNIT na UP z namenom 

uskladitve centralnega registra 

tveganj UP 

 

Poročanje o ustreznosti in 

učinkovitosti ukrepov UP 

FAMNIT na UP 

 

Vzpostavitev in izvajanje 

ustreznega  sistema finančnega 

poslovodenja (načrtovanje in 

izvajanje proračunov, finančnih 

načrtov in računovodenja) 

 

 

Sprejem in izvrševanje 

navedenih aktov v letu 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustrezno odzivanje na 

tveganja, 

zmanjševanje tveganj 

ter s tem povečevanje 

verjetnosti doseganja 

postavljenih ciljev 

UP FAMNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagotovitev, da bodo 

sredstva zavarovana 

pred izgubo, 

oškodovanji in 

prevarami 

 

 

MVZT: 

»Proračun RS (I 

– Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

   

Vzpostavitev in izvajanje 

ustreznega  sistema notranjih 

kontrol (postopkov in metod) na 

UP FAMNIT 

 

 

 

Izvajanje postopkov predhodne 

notranje kontrole ter naknadne 

notranje kontrole s strani UP 

FAMNIT 

 

Spoštovanje zakonitosti, 

preglednosti, učinkovitosti in 

gospodarnosti dela UP FAMNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvajanja standardne 

dokumentacije  na vseh 

področjih poslovanja - priprava 

načrta UP FAMNIT o postopnem 

uvajanju le-te 

 

Pregled ter nadzor nad 

vzpostavljenim 

sistemom upravljanja s 

tveganji pri  izvajanju 

procesov 

 

 

Priprava: 

- 3-mesečnih poročil o 

izvrševanju   

   finančnega načrta 

UP FAMNIT 

- mesečnih 

računovodskih poročil 

UP    

  FAMNIT 

- 6-mesečnih 

pregledov realizacije  

  ciljev in programa 

dela UP FAMNIT 

- 6-mesečnih 

pregledov realizacije    

   načrta investicij 

- drugih poročil 

 

 

Pravilno 

dokumentiranje in 

ustrezno hranjenje 

dokumentacije 

 

 

 

MVZT: 

»Proračun RS (I 

– Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 

 

 

 

 

4.6.6 Upravne naloge informatike 

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Nadgradnja 

računalnikov 

uprave 

Nadgradnja 

pomnilnika, 

diskovja in 

monitorjev na 

računalnikih 

uprave 

Nadgrajeni računalniki 

uprave 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Dosegati 

materialne 

Prenova dela 

mrežne opreme na 

Nabava omrežnih 

stikal in   ureditev 

Izboljšano delovanje 

komunikacijskih storitev 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

članici mrežnih  

priključkov 

in možnost redundance 

v primeru izpada 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Nadgradnja 

strežniške 

infrastrukture 

Nadgradnja 

pomnilnika v 

strežnikih 

Povečane pomnilniške 

kapacitete strežnikov 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Razširitev 

diskovnega polja 

Nabava dodatnih 

diskovnih kapacitet 

za obstoječe 

diskovno polje 

Razširitev dostopnega 

diskovnega prostora 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Opremljanje nove 

rač. učilnice 

Nabava 

računalnikov, 

komunikacijske 

opreme, 

namestitev opreme 

Delujoča nova 

računalniška učilnica 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Vzpostavitev 

varnostnih kopij na 

sekundarni lokaciji 

Nabava 

diskovnega polja, 

dogovor z 

rektoratom za 

souporabo 

prostorov 

Delujoče varnostne 

kopije na sekundarni 

lokaciji 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Nabava programa 

za izdelavo urnika 

Pregled obstoječih 

alternativ v uporabi 

na UP 

Olajšana izdelava 

urnika, naprednejša 

spletna predstavitev 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Vzpostavitev 

sistema za sledenje 

in odpravo napak 

Evalvacija in 

namestitev sistema 

za spledenje in 

odpravo napak 

Učinkovitejša podpora 

strokovnim službam na 

članici 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Integracija vseh 

računalnikov 

uprave v aktivni 

imenik 

Konfiguracija 

aktivnega imenika 

in integracija z 

obstoječimi sistemi 

Izboljšane možnosti 

sodelovanja med 

strokovnimi službami 

na članici 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge 

v letu 2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Nabava 

stacionarnih in 

prenosnih 

računalnikov za 

novozaposlene 

Nabava dodatnih 

računalnikov za 

novozaposlene na 

članici 

Omogočeno delo 

novozaposlenim na 

članici 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

Biti sestavni del 

nacionalne 

hrbtenice znanja 

z odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Opremljanje novih  

prostorov v najetih 

prostorih UP 

FAMNIT 

Nabava 

računalnikov in 

komunikacijske 

opreme za delovna 

mesta v novih 

prostorih 

Novi prostori opremljeni 

in v uporabi 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 8, 

13)« 

 

 

Tabela 4-6-5-1: Informatizacija članice v študijskem letu 2009/10 in načrt za študijsko leto 2010/11 

Kazalo 
Študijsko leto  

2009/10 

Študijsko leto 2010/11 

(načrt) 

Število vseh računalnikov članice 80 100 

   - od tega število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo 

študenti   
35 51 

  - od tega število računalnikov na upravi članice 9 9 

Število študentov na računalnik 9.4 9.4 

Število vseh strežnikov članice 5 5 

- od tega na odprtokodni platformi 5 5 

 

4.6.7 Upravne naloge kabineta dekana / direktorja 

 

Dolgoročni 

prednostni cilji 
Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 

2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Biti sestavni 

del 

nacionalne 

hrbtenice 

znanja z 

odličnostjo v 

Organizacija, 

vodenje, 

usklajevanje in 

koordinacija 

nalog s 

strokovnega 

Izvrševanje nalog dekana in tajnika 

fakultete v skladu s pristojnostmi na 

temelju zakona, statuta UP, drugih 

internih aktov in pooblastil rektorja UP 

Izvrševanje 

zastavljenih ciljev, 

navodil in drugih 

nalog na 

izobraževalnem, 

znanstveno 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 
Kratkoročni 

prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 2010 

Pričakovani 

rezultati v letu 

2010 

Predvideni viri 

financiranja 

učenju in 

poučevanju 

področja UP 

FAMNIT 

raziskovalnem 

področju  
 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 

Biti sestavni 

del 

nacionalne 

hrbtenice 

znanja z 

odličnostjo v 

učenju in 

poučevanju 

Organizacija, 

vodenje,  

usklajevanje  in 

koordinacija 

nalog s 

področja 

poslovanja 

UP FAMNIT 

Izvrševanje nalog dekana in tajnika 

fakultete v skladu s pristojnostmi na 

temelju zakona, statuta UP, drugih 

internih aktov in pooblastil rektorja UP 

Izvrševanje 

zastavljenih ciljev, 

navodil in drugih 

nalog na področju 

poslovanja: 

(upravne naloge 

splošno-

kadrovskega 

področja, upravne 

naloge pravnega 

področja, upravne 

naloge finančnega 

področja, upravne 

naloge 

kontrolinga, 

upravne naloge 

notranjega 

nadzora (tudi 

upravljanje s 

tveganji, notranje 

kontrole ter 

notranji nadzor, 

upravne naloge 

informatike) 

MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: 

»Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-

5a)« 

 

ARRS 

»Proračun RS 

(V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 

5, 8, 13)« 
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4.7 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

4.7.1 Interesna dejavnost študentov na članici 

 

Program interesnih dejavnosti Študentskega sveta UP FAMNIT je  bil sprejet na 1. dopisni seji, ki je 

potekala od 13. do 14. decembra 2009, na kateri je Študentski svet UP FAMNIT sprejel predlagani 

Program dela interesnih dejavnosti študentov UP FAMNIT za leto 2010 (glej v nadaljevanju).  

 
Povzetek programa interesne dejavnosti študentov, ki ga je pripravil študentski svet članice: 

Kratkoročni prednostni cilji  
Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v letu 

2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Udejstvovanje v športni 

dejavnosti - aerobika 

Najem telovadnice in 

vaditelja aerobike 

Izvedba aerobike Drugi viri 

Oprema e-točke/ Nakup visokih stolov Funkcionalnost e-točke Drugi viri 

Organizacija brucovanja Priprava in izvedba 

brucovanja 

Izvedeno brucovanje Drugi viri 

Nagraditi uspešne študente 

UP FAMNIT spodbuda za 

sodelovanje pri izvajanju 

programov 

Organizacija izleta v 

Gardaland 

Izveden izlet Drugi viri 

Nagraditi najuspešnejše 

tekmovalce bowlinga 

Organizacija izleta v 

Gardaland 

Izveden izlet Drugi viri 

Paintball (druženje 

študentov z zaposlenimi) 

Organizacija in izvedba 

paintballa 

Izvedba paintballa Drugi viri 

 

Komentar: V novembru 2009 je UP FAMNIT organizirala srečanje zaposlenih in študentov UP 

FAMNIT, ki ga načrtuje tudi za leto 2010 ("bovling"). Takšno srečanje je eden od ciljev fakultete za 

krepitev tesnejše povezanosti med študenti in zaposlenimi. 

4.8 DRUGA DEJAVNOST ČLANICE 

 

Na področju založništva bo UP FAMNIT v letu 2010 pristopila k partnerstvu z Inštitutom za varovanje 

zdravja Republike Slovenije pri soizdajateljstvu revije »BILTEN: Ekonomika, organizacija in 

informatika v zdravstvu«, ki izide štirikrat letno. 

 

     

Dolgoročni prednostni cilji 
Kratkoročni prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Dosegati materialne 

standarde primerljive z 

UL in UM 

 

Soizdajateljstvo revije 

»BILTEN: Ekonomika, 

organizacija in 

informatika v zdravstvu« 

Redno izdajanje revije 4 izdane revije letno  ARRS in drugi 

proračunski viri: 

»(V-Raziskovalna 

dejavnost-8)« 

Postati odlična 

raziskovalna univerza 

Aktivno sodelovanje pri  

reviji »BILTEN: 

Ekonomika, 

organizacija in 

informatika v zdravstvu« 

Objave člankov v reviji 

»BILTEN: Ekonomika, 

organizacija in 

informatika v zdravstvu« 

1-2 objavi zaposlenih 

visokošolskih 

delavcev 

ARRS in drugi 

proračunski viri: 

»(V-Raziskovalna 

dejavnost-8)« 

Dosegati materialne 

standarde primerljive z 

UL in UM 

 

Soizdajateljstvo 

mednarodne 

matematične revije 

»Ars Mathematica 

Contemporanea« 

Redno izdajanje revije 

Ars Mathematica 

Contemporanea« 

1 izdana števila revije in 

2 zvezka revije 

 

ARRS in drugi 

proračunski viri: 

»(V-Raziskovalna 

dejavnost-8)« 
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Dolgoročni prednostni cilji 
Kratkoročni prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Postati odlična 

raziskovalna univerza 

Aktivno sodelovanje pri  

reviji 

»Ars Mathematica 

Contemporanea« 

Objave člankov v reviji»Ars 

Mathematica 

Contemporanea« 

1-2 objavi zaposlenih 

visokošolskih 

delavcev 

ARRS in drugi 

proračunski viri: 

»(V-Raziskovalna 

dejavnost-8)« 

 

4.9 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 

 

Kratkoročni prednostni cilji  Izvedbene naloge v letu 2010 Pričakovani rezultati v letu 2010 

Biti sestavni del nacionalne 

hrbtenice znanja z odličnostjo v 

učenju in poučevanju 

Izvajanje študijskega procesa v skladu 

z vsemi študijskimi programi na UP 

FAMNIT   

 

 

Nakup opreme za učilnice in izvedba 

del na področju investicijskega 

vzdrževanja 

Kakovostno izvajanje študijskega 

procesa naravoslovnih in drugih 

programov  

 

Izveden nakup opreme/del na 

področju investicijskega 

vzdrževanja v novih najetih 

prostorih 

 

 Nakup laboratorijske in druge opreme 

ter izvedba drugih del na področju 

investicijskega vzdrževanja 

 

Izvajanje študijskega procesa v 

laboratorijih na študijskih programih 

Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo 

in Bionformatika 

Izveden nakup laboratorijske 

opreme in ureditev laboratorija 

za funkcionalno delovanje 

 

Kakovostno izvajanje študijskega 

procesa naravoslovnih 

programov 

 

Obrazložitev 

 
V nadaljevanju so v Tabeli 4-9-2-1: Načrt nakupa opreme za leto 2010 in v Tabeli 4-9-3-1: Načrt 

investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2010 opredeljene potrebe UP FAMNIT, ki jih v 

skladu z navodil rektorata Univerze na Primorskem za pripravo posebnega in splošnega dela finančnega 

načrta za leto 2010, UP FAMNIT ni vključila v Finančni načrt (razen sredstev, ki jih za nakup opreme 

predvideva iz sredstev ARRS in iz sredstev Drugo-zagotovljenih lastnih sredstev).  

 
UP FAMNIT za kakovosten razvoj izvajanja študijskega procesa v letu 2010 nujno potrebuje 
navedeno opremo in sredstva za investicijsko vzdrževanje. V tem oziru pričakuje, da bo 
Univerza na Primorskem v skladu s svojimi načrti na področju investicijskega vzdrževanja in 
nakupa opreme za leto 2010 prioritetno obravnavala potrebe UP FAMNIT in v letu 2010 
realizirala načrt članice kot je naveden v poglavju 4.9 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE. 

4.9.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin 

UP FAMNIT ne načrtuje gradenj, obnove ali nakupa nepremičnin. 

4.9.2 Nakup opreme 

 
Tabela 4-9-2-1: Načrt nakupa opreme za leto 2010 

Š
t.

 

p
ri

o
ri

te
te

 

Z
a

p
. 

š
t.
 

Oprema Namen opreme 
Vrednost opreme 

v letu 2010 v EUR 

Viri sredstev v letu 2010 

(v EUR) 

MVZT  ARRS Drugo 
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Š
t.

 

p
ri

o
ri

te
te

 

Z
a

p
. 

š
t.
 

Oprema Namen opreme 
Vrednost opreme 

v letu 2010 v EUR 

Viri sredstev v letu 2010 

(v EUR) 

MVZT  ARRS Drugo 

1 1 
Računalniška 

oprema 

Oprema učilnic in 

laboratorijev za 

izvajanje 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

15.000,00 15.000,00   

1 2 Pohištvo 

Oprema učilnic in 

kabinetov ter 

drugih prostorov 

fakultete 

9.500,00 9.500,00   

1 3 

Delovne in 

hrambene 

površine (delovni 

pulti, stoli) 

Oprema učilnic in 

laboratorijev za 

izvajanje 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

150.000,00 124.027,00 25.973,00  

1 4 

Sklop za 

vizualizacijo 

mikroskopskih 

preparatov 

Oprema učilnic in 

laboratorijev za 

izvajanje 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

60.000,00 60.000,00   

1 5 

Mikroskopi, 

preparati, 

histološki atlasi, 

skeleti, modeli, 

kompoti (mokri 

preparati) 

Oprema učilnic in 

laboratorijev za 

izvajanje 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

35.000,00 35.000,00   

1 6 Mikrotom 

Laboratorijska 

oprema za 

izvajanje 

pedagoškega 

procesa na 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

6.000,00 6.000,00   

1 7 

Laboratorijska 

oprema (druge 

aparature) 

Laboratorijska 

oprema za 

izvajanje 

pedagoškega 

190.000,00 148.288,00  41.712,00 
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Š
t.

 

p
ri

o
ri

te
te

 

Z
a

p
. 

š
t.
 

Oprema Namen opreme 
Vrednost opreme 

v letu 2010 v EUR 

Viri sredstev v letu 2010 

(v EUR) 

MVZT  ARRS Drugo 

procesa na 

študijskih 

programov 

Biodiverzitete, 

Bioinformatike in 

Sredozemskega 

kmetijstva 

4.9.3 Investicijsko vzdrževanje 

 
Tabela 4-9-3-1: Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2010 

Š
t.

 

p
ri

o
ri

te
te

 

Z
a

p
. 

š
t.
 

Opis in vrsta del 
Vrednost v letu 

2010 v EUR 

Vri sredstev v letu 2010 (v EUR) 

MVZT Lastni viri Drugo 

1 1 Ureditev najetih prostorov 

za potrebe izvajanja 

pedagoškega procesa 

(učilnice) 

1.500,00 1.500,00   

2 2 Ureditev najetih prostorov 

za potrebe izvajanja 

pedagoškega procesa 

(laboratoriji) 

35.000,00 35.000,00   

3 3 Ureditev najetih prostorov 

za potrebe izvajanja 

pedagoškega procesa 

(kabineti za pedagoške 

sodelavce) 

13.500,00 13.500,00   

 

4.9.4 Drugo 

 

UP FAMNIT ne načrtuje drugih investicij. 
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5 KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA 

5.1 Kadrovska politika 

 
Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Vzpostaviti 

učinkovit model 

asimetrično 

organizirane 

univerze 

 

 

     Učinkovito in 

racionalno 

poslovanje 

     Izvedba postopkov 

skupnih zaposlitev z 

UP PINT 

     Racionalizacija 

postopkov in 

stroškov 

zaposlovanja 

strokovnega 

oziroma 

administrativnega 

osebja 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

       Sklepanja pogodb o 

zaposlitvi z deljenim 

delovnim razmerjem 

na UP FAMNIT in UP 

PINT za zagotovitev 

kakovostne izvedbe 

že obstoječih in novih 

študijskih programov 

na dodiplomski in 

podiplomski ravni ter 

uspešno izvajanje 

raziskovalnega 

procesa 

     Pedagoški delavci 

UP FAMNIT 

opravljajo 

raziskovalno 

dejavnost na UP 

PINT; raziskovalci 

UP PINT so 

vključeni v  

pedagoški proces 

na UP FAMNIT 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

       Izvedba postopkov 

zaposlovanja -  nove 

zaposlitve na področju 

nepedagoškega kadra 

na podhranjenih še ne 

pokritih strokovnih 

področjih (študijsko 

področje – referat, 

knjižnična dejavnost in 

raziskovalna 

dejavnost) 

     Zaposlitev 

ustreznega 

kakovostnega 

kadra 

     MVZT: 

»Proračun RS 

(I – Študijska 

dejavnost-1a, 

4a, 4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

       Prijava na seminarje, 

tečaje, kratka 

     Kvalitetnejše delo 

administrativnega 
MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

usposabljanja -  

dodatno izobraževanje 

nepedagoškega kadra 

na področju dela 

posameznika –krajša 

usposabljanja 

povezana z deli in 

nalogami posamezne 

strokovne službe 

 

osebja dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

Postati 

referenčna    

univerza za 

geografski 

prostor 

Sredozemlja in 

JV Evrope 

Postati 

prepoznavna 

fakulteta doma in  v 

tujini 

     Kandidiranje na 

posamezne razpise s 

strani MVZT, Ad futura 

in ARRS; vzpostaviti 

stik s tujimi in 

domačimi univerzami 

– gostovanje tujih in 

domačih priznanih 

visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in 

raziskovalcev 

     Uspeh na 

posameznih 

razpisih; uspešna 

vključitev tujega in 

domačega  

visokošolskega  in 

raziskovalnega 

osebja v 

pedagoški oziroma 

raziskovalni 

proces 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

Dosegati 

materialne 

standarde 

primerljive z UL 

in UM 

Primerljivost s 

priznanimi 

visokošolskimi 

zavodi 

      Nadgradnja  

informacijskega 

sistema na 

kadrovskem področju 

 

      Racionalizacija 

dela in olajšanje 

postopkov dela na 

članici in v relaciji 

do UP in obratno 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

       Izvedba javnega 

razpisa na ravni UP za  

vzpostavitev enotnega 

sistema za 

zagotovitev varstva pri 

delu in obdobnih 

zdravstvenih 

pregledov zaposlenih 

     Izvedba  tečaja 

varnosti pri delu, 

napotitev delavcev 

na  obdobne 

preventivne 

zdravstvene 

preglede 

MVZT: »Proračun 

RS (I – Študijska 

dejavnost-1a, 4a, 

4b)« 

 

MVZT: »Proračun 

RS (I – 

Študijska 

dejavnost-5a)« 

 

ARRS »Proračun 

RS (V-
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Dolgoročni 

prednostni cilji 

Kratkoročni 

prednostni cilji  

Izvedbene naloge v letu 

2010 

Pričakovani rezultati v 

letu 2010 

Predvideni viri 

financiranja 

Raziskovalna 

dejavnost-1, 2, 5, 

8, 13)« 

 
 
 
V zgornji tabeli so prikazani primarni cilji UP FAMNIT na področju kadrovske politike. 

UP FAMNIT bo v letu 2010 nadaljevala z racionalnim koriščenje strokovno - administrativnega osebja 

-  posamezne skupne službe z UP PINT.  

V letu 2010 bo potrebno kadrovsko okrepiti še posamezna nepokrita področja mlade fakultete. Zaradi 

razpisa dveh novih dodiplomskih in dveh podiplomskih študijskih programov ter izvajanja višjih letnikov 

že obstoječih študijskih programov v študijskem letu 2010/2011, bo potrebno zaposliti samostojnega 

strokovnega sodelavca v referatu za študentke zadeve – zaposlitev je bila planirana že v letu 2009, 

vendar ni bila realizirana.  Zaradi razvoja knjižnične dejavnosti na fakulteti se bo v prvi polovici leta 

zaposlil samostojni strokovni delavec za pomoč v knjižnici -  zaposlitev je bila predvidena že v letu 

2009, vendar ni bil realizirana, tako se prenese v leto 2010. Prav tako je bila že v letu 2009 predvidena 

administrativna pomoč na področju mednarodnega sodelovanja, ki pa ni bila realizirana. Tako 

namerava fakulteta skupaj z UP PINT zaposliti samostojnega strokovnega delavca za administrativno 

pomoč pri delu na projektih in mednarodnem sodelovanju. Do sedaj je administrativno delo pri prijavi 

projektov pokrival obstoječ administrativen kader, vendar zaradi prijave in pridobitve vedno več 

projektov, to področje zahteva novo kadrovsko okrepitev.  

Zgoraj naveden nove zaposlitve se bodo krile deloma z sredstev MVZT – študijska dejavnost in 

deloma iz sredstev, ki jih bo fakulteta pridobila pri prijavi na posamezne razpise s strani MVZT, ARRS 

in Ad futura ter ostalih EU projektov. 

Kljub temu, da so navodila k čim večji racionalizaciji in zmanjševanju števila zaposlitev v strokovnih 

službah, je potrebno pri tej točki izpostaviti, da je UP FAMNIT mlada fakulteta, ki je še vedno v fazi 

vzpostavljanja in še nima pokritih vseh področij dela, ki bi zagotovili nemoteno opravljanje svoje 

dejavnosti.  Poleg tega pa že vse od ustanovitve tesno sodeluje z UP PINT, kjer zaposleni v 

strokovnih službah UP FAMNIT, opravljajo vsa upravno-administrativna dela za obe članici.  

Zaradi izvajanja novih študijskih programov in višjih letnikov že obstoječih študijskih programov bo 

fakulteta za izvedbo študijskega procesa v študijskim letu 2010/2011 zaposlila nov pedagoški kader. 

Nove zaposlitve se bodo krile iz sredstev študijske dejavnosti in sredstev pridobljenih na posameznih 

razpisih. 

Zaradi racionalizacije izvajanja študijske dejavnosti bo fakulteta s posameznimi izvajalci, katerih 

obremenitev ne presega 20% obveznosti, namesto pogodb o zaposlitvi sklenila podjemne pogodbe. 

Ob pridobitvi posameznih projektov in nadaljnjega razvoja fakultete na področju raziskovanja, bo 

fakulteta zaposlila tudi ustrezen raziskovalni kader za katerega bo sredstva s postavke plač, krila iz 

pridobljenih sredstev na posameznih razpisih. 

V letu 2010 UP FAMNIT načrtuje nadaljevanje spodbujanja povezovanja oziroma sodelovanja med 

pedagoškim (UP FAMNIT) in raziskovalnim (UP PINT) delom – deljena delovna razmerja UP PINT/UP 

FAMNIT – integracija pedagoškega in raziskovalnega dela. 

Z nadgradnjo informacijskega sistema na kadrovskem in računovodskem področju si tako UP FAMNIT 

kot celotna UP prizadeva k racionalizaciji in poenostavljanju postopkov dela tako na članici kot v 

relaciji članica – univerza in obratno. 

V nadaljevanju je v tabelah prikazano trenutno in planirano stanje redno zaposlenih delavcev.  

V posebni tabeli je prikazano število delavcev, ki jim poteče izvolitev v naziv v letu 2010 in predvideno 

število ponovnih oziroma novih izvolitev v naziv. 
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Prikazano je število planiranih posameznih vrst usposabljanj in izobraževanj. Ob zagotovitvi ustreznih 

sredstev in ob samostojnem prispevku posameznikov, je predvideno izobraževanje in usposabljanje, 

ki je navedeno v tabelah. 

Na koncu je prikazano še število registriranih raziskovalcev in število zaposlenih glede na izvolitev v 

naziv. 

V letu 2010 ni predvidene nobene upokojitve. 

Vse navedeno izhaja iz tabel v nadaljevanju. 
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5.2 Kadrovski načrt (glej excel Tabela v prilogi) 

 
Tabela 5-2-1: Število redno zaposlenih: stanje na dan 31. 12. 2009 in načrt za leto 2010  

Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU 

IX Rektor                           

IX Prorektor                           

VII/2 Glavni tajnik                           

VII/2 Strokovni direktor 
oz. strokovni vodja 

                          

VII/2 Namestnik 
direktorja 

                          

VII/2 Pomočnik direktorja                           

IX Dekan 1 0,1                   1 0,1 

VII/2  Direktor                           

IX Direktor                           

SKUPAJ DELOVNA MESTA 
PO UREDBI O PLAČAH 
DIREKTORJEV V JAVNEM 
SEKTORJU 

1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

 DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

IX Redni profesor 1 0,43 4 2,24 6,72             5 2,67 

IX Izredni profesor 3 1,58 7 6,81 22,43             10 8,39 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

IX Docent 6 6,55 14 12,78 47,38             20 18,93 

IX Lektor z doktoratom                           

VIII Lektor z 
magisterijem 

                          

VII/2 Lektor    0,33                       

VII/2 Višji predavatelj                           

VII/2 Predavatelj                           

VISOKOŠOLSKI UČITELJI 
SKUPAJ 

10 8,89 25 21,83 76,53 0 0 0 0 0 0 35 29,99 

IX. Asistent z 
doktoratom 

3 1,35 2 2,8 10,8             5 4,55 

VIII Asistent z 
magisterijem 

2 3,13 8 5,3 15,9             10 9,23 

VII/2 Asistent 7 5,74 3 1,8 5,4             10 6,34 

IX Bibliotekar z 
doktoratom 

                          

VIII Bibliotekar z 
magisterijem 

                          

VII/2 Bibliotekar                           

VII/2 Učitelj veščin     1 0,5 4,5             1 0,5 

VII/2 Strokovni svetnik                           

VII/2 Višji strokovni 
sodelavec 

                          

VII/2 Strokovni sodelavec                           

VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 
SKUPAJ 

12 10,22 14 10,4 36,6 0 0 0 0 0 0 26 20,62 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

SKUPAJ VISOKOŠOLSKI 
UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI 
SODELAVCI 

22 19,11 39 32,23 113,13 0 0 0 0 0 0 61 50,61 

IX Organizator 
praktičnega 
usposabljanja z 
doktoratom 

                          

VIII Organizator 
praktičnega 
usposabljanja z 
magisterijem 

                          

VII/2 Organizator 
praktičnega 
usposabljanja  

                          

VII/2 Učitelj slovenščine 
na tuji univerzi 

                          

SKUPAJ ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 
MESTIH PODSKUPINE D1  

22 19,11 39 32,23 113,13 0 0 0 0 0 0 61 50,61 

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

IX. Znanstveni svetnik   0,25 1 0,05 0,55             1 0,8 

IX. Višji znanstveni 
sodelavec 

                          

IX. Znanstveni 
sodelavec 

    1 1,4 15,8             1 1,4 

IX. Višji strokovno 
raziskovalni 
sodelavec 

                          

IX. Strokovno 
raziskovalni svetnik 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

IX. Strokovno 
raziskovalni 
sodelavec 

                          

IX. Razvojni svetnik                           

IX. Asistent z 
doktoratom 

                          

VIII Višji razvojni 
sodelavec 

                          

VIII Višji raziskovalec z 
magisterijem 

                          

VIII Samostojni 
raziskovalec z 
magisterijem 

                          

VIII Raziskovalec z 
magisterijem 

                          

VIII Mladi raziskovalec z 
magisterijem na 
doktorskem študiju 

                          

VIII Asistent z 
magisterijem 

                          

VII/2 Višji strokovno 
raziskovalni asistent 

                          

VII/2 Višji razvijalec                           

VII/2 Višji raziskovalec                           

VII/2 Višji asistent                           

VII/2 Strokovni sodelavec 
v humanistiki 

                          

VII/2 Samostojni 
strokovni sodelavec 
v humanistiki 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

specialist 

VII/2 Samostojni 
strokovni sodelavec 
v humanistiki 

                          

VII/2 Samostojni 
razvijalec 

                          

VII/2 Samostojni 
raziskovalec 

                          

VII/2 Razvojni sodelavec                           

VII/2 Razvijalec                           

VII/2 Raziskovalec                           

VII/2 Mladi raziskovalec 
na enovitem 
doktorskem študiju  

                          

VII/2 Mladi raziskovalec     1 1 3             1 1 

VII/2 Asistent                           

…..(po potrebi dodajte delovno 
mesto) 

                          

SKUPNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 
MESTIH SKUPINE H 

0 0,25 3 2,45 19,35 0 0 0 0 0 0 3 3,2 

SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI 

Delovna mesta skupine J 

VII/1 Tehniški sodelavec                           

VI Tehniški sodelavec                           

SKUPAJ TEHNIŠKI 
SODELAVCI 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

IX                             

VIII                             

VII/2                             

VI                             

V                             

IV                             

SKUPAJ DELOVNA MESTA 
NVI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII/2 VODSTVENA 
DELOVNA MESTA 
NA UNIVERZI 

                          

VII/2 VODSTVENA 
DELOVNA MESTA 
NA ČLANICI 

1 1                   1 1 

VII/1 VODSTVENA 
DELOVNA MESTA 
NA ČLANICI 

                          

VI VODSTVENA 
DELOVNA MESTA 

                          

SKUPAJ ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA 
VODSTVENIH DELOVNIH 
MESTIH 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

VII/2 PR DM VEČ KOT 
34 

2 2                   2 2 

VII/2 PR DM OD 33 DO 
34 

2 2                   2 2 

VII/2 PR DM OD 32                            

VII/2 PR DM OD 30 DO 3 3,4   0,5 5,5             3 3,9 
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Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

31 

VII/2 PR DM 29     2 2 19             2 2 

VII/1 PR DM OD 27 DO 
28 

                          

VII/1 PR DM MANJ KOT 
27 

3 3 1 1,3 7,9             4 4,3 

VI                             

V                             

IV                             

III                             

II                             

I                             

SKUPNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 
MESTIH SKUPINE J, BREZ 
ZAPOSELNIH NA 
VODSTVENIH DELOVNIH 
MESTIH IN ZAPOSLENIH NA 
DELOVNIH MESTIH 
VETERINARJEV 

10 10,4 3 3,8 32,4 0 0 0 0 0 0 13 14,2 

SKUPNO ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH NA DELOVNIH 
MESTIH SKUPINE J 

11 11,4 3 3,8 32,4 0 0 0 0 0 0 14 15,2 

Delovna mesta skupine E 

IX                           

VIII                           

VII/2                           



FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 

  

 72 

Tarifni 
razred  

Delovno mesto oz. 
naziv 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2009 

Število novih zaposlitev v letu 
2010, ki širijo zasedbo delovnih 

mest iz decembra 2009 

Število upokojitev, ki se ne 
nadomestijo z novimi 

zaposlitvami 

Število delavcev, s katerimi bo 
prekinjeno delovno razmerje in 

se ne nadomestijo z novimi 
zaposlitvami 

Število zaposlenih na dan 
31. 12. 2010 

Št. vseh 
zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE v osebah  

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOSLI

TVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve v osebah 

(v % 
ZAPOS
LITVE) 

v mesecih 
x % 

zaposlitve 
Št. vseh 

zaposlenih 

Št. 
zaposlenih v 

% 
ZAPOSLITVE 

a b c d e f g h i j k l 

VII/1                           

V                           

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE 
E 

                        

Delovna mesta skupine G 

IX                             

VIII                             

VII/2                             

VII/1                             

VI                             

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE 
G 

                          

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA 
DELOVNIH MESTIH SKUPINE 
J, E, G.. 

11 11,4 3 3,8 32,4 0 0 0 0 0 0 14 15,2 

SKUPAJ VSI ZAPOSLENI 34 30,86 45 38,48 164,88 0 0 0 0 0 0 79 69,11 
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V zgornji tabeli je prikazano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2009 in predvideno stanje na 

dan 31. 12. 2010.  

 

V prikazanih podatkih niso upoštevane ure dodatne pedagoške obveznosti, katere opravlja 

posamezni visokošolski učitelj oziroma sodelavec na fakulteti v skladu z Zakonom o visokem 

šolstvu. 

Kot rečeno so v  letu 2010 predviden nove zaposlitve pedagoškega in nepedagoškega 

kadra.  

V mesecu januarju 2010 je predvidena zaposlitev Strokovnega delavca – laboranta (0,5 

FTE), katerega postopek zaposlitve je bil izpeljan že v letu 2009 in se v letu 2010 le 

dokončno realizira. 

V letu 2009 niso bile izpeljane predvidene nove zaposlitve nepedagoškega kadra, ki pa bodo 

realizirane v letu 2010. V februarju 2010 predvideva fakulteta zaposliti Samostojnega 

strokovnega delavca VII/2 za pomoč v knjižnici (1 FTE) in Samostojnega strokovnega 

delavca VII/2 (III) za administrativno pomoč pri delu na projektih in mednarodnem 

sodelovanju (0,5 FTE). V maju 2010 bo fakulteta zaradi začetka priprave na izvedbo 

študijskega procesa v študijskem letu 2010/2011 zaposlila dodatno pomoč v referatu za 

študentske zadeve, in sicer Samostojnega strokovnega delavca VII/2 (1 FTE). 

Z novim študijskim letom 2010/2011 je predvidena zaposlitev večjega števila visokošolskih 

učiteljev in visokošolskih sodelavcev. Navedene nove zaposlitve so posledica razpisa dveh 

novih dodiplomskih študijskih programov, in sicer »Biopsihologija« in »Aplikativna 

kineziologija«  ter dveh podiplomskih študijskig programov »Matematika s finančnim 

inženiringom« in »Aplikativna kineziologija« ter izvajanje novih (višjih) letnikov že obstoječih 

študijskih programov »Biodiverziteta«, »Sredozemsko kmetijstvo«, »Matematika« in 

»Računalništvo in informatika«, »Matematika v ekonomiji in financah« in »Bioiformatika«.  

Predvidene zaposlitve so večinoma planirane po posameznih delovnih mestih v ekvivalentu 

polnega delovnega časa, tako je potrebno upoštevati, so možna odstopanja pri dejanskih 

zaposlitvah (več zaposlitev s krajšim delovnim časom). 

Kot rečeno se bodo posamezne pogodbe o zaposlitvi z izvajalci, katerih obseg obveznosti ne 

presega 20% nadomestile z podjemnimi pogodbami – racionalizacija izvajanja. 

Pedagoški delavci UP FAMNIT kljub temu, da v pogodbi o zaposlitvi nimajo posebej 

opredeljenega raziskovalnega dela, le-to opravljajo, saj je nujno potrebno za njihov osebni 

strokovni razvoj in napredovanje, opravljajo ga tako na fakulteti kot na UP PINT, saj teče 

med UP FAMNIT in UP PINT tesno sodelovanje pedagoškega/raziskovalnega dela. 

V zgornji tabeli niso navedeni visokošolski učitelji in sodelavci, ki opravljajo pedagoško 

obveznost na rednem študiju na podlagi podjemne pogodbe. UP FAMNIT ima oziroma 

predvideva skleniti podjemne pogodbe s prevzemniki dela, ki opravljajo oziroma bodo 

opravljali pedagoško dejavnost na dodiplomskem in podiplomskem študiju v študijskem letu 

2009/2010 oziroma 2010/2011.  

V letu  2010 predvidevamo, da bosta študij dokončali in si pridobili formalno izobrazbo dve 

nepedagoški delavki in deset pedagoških delavcev.  

Nepedagoški delavci se bodo v letu 2010 udeležili raznih seminarjev, delavnic, povezanih s 

spremembo zakonodaje na posameznih področjih dela in ostalih seminarjev ter delavnic s 

področja dela posamezne strokovne službe. 
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V primerjavi z letom 2009 predvidevamo večje število krajših usposabljanj in tečaj, saj se je 

število nepedagoškega kadra povečalo. 

V letu 2010 so predvidena tudi posamezna napredovanja pedagoških delavcev predvsem 

zaradi izvolitve v višji naziv in razporeditve na višje delovno mesto. Napredovanja bodo 

izpeljana upoštevajoč finančna sredstva fakultete. 
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Tabela 5-2-2: Izvolitve v naziv v letu 2010 

Naziv 

Število 
izvajalcev v 

študijskem letu 
2009/2010 

Število 
zaposlenih, ki 
jim bo v letu 
2010 potekla 

izvolitev v naziv 

Načrtovano 
število izvolitev v 
naziv v letu 2010 

PEDAGOŠKI NAZIVI     

Redni profesor 5  2 

Izredni profesor 4 2 4 

Docent 15 2 7 

Višji predavatelj    

Predavatelj    

Lektor 1   

Asistent 22 4 10 

Učitelj veščin    

Strokovni svetnik    

Višji strokovni sodelavec    

Strokovni sodelavec    

Bibliotekar    

NAZIVI 
RAZISKOVALCEV 

   

Znanstveni svetnik 5  1 

Višji znanstveni 
sodelavec 

3  4 

Znanstveni sodelavec 10  7 

Asistent z doktoratom 4  4 

Asistent z magisterijem 5  2 

Asistent  12  4 

(drugo dodati)     

 
Opomba: 
V zgornji tabeli so upoštevani vsi zaposleni UP FAMNIT ne glede na matičnost. 
V kolikor ima posameznik dva naziva (pedagoški in raziskovalni) sta upoštevana oba. 

 
 

V letu 2010 poteče izvolitev v pedagoški naziv osmim delavcem, in sicer v naziv izredni 

profesor, docent in asistent. V letu 2010 načrtuje UP FAMNIT izpeljati 45 postopkov izvolitve, 

izmed teh so nekateri postopki že v teku in se bodo v letu 2010 le zaključili. Veliko število 

izvolitev je tudi posledica izvajanja novih študijskih programov za katere bo potrebno izvoliti 

posamezne izvajalce, ki še nimajo izvolitve v ustrezen naziv. 

 
Tabela 5-2-3 : Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in 

izpopolnjevali v letu 2010 

 
Pridobivanje 

formalne izobrazbe  
Strokovno 

usposabljanje 
Krajša usposabljanja 

in tečaji 

Daljša 
usposabljanja 

(več kot 1 
mesec) v tujini 

Leto 2009 2 2 2  

Načrt 2010 2 3 10  

 
V letu 2010 predvidevamo, da bosta študij dokončali in si pridobili formalno izobrazbo dve 

delavki. Ostali nepedagoški delavci se bodo v letu 2010 udeležili računalniških tečajev, 

raznih seminarjev, delavnic, povezanih s spremembo zakonodaje na posameznih področjih 

dela in ostalih seminarjev ter delavnic s področja dela posamezne strokovne službe. 

V primerjavi z letom 2009 predvidevamo večje število krajših usposabljanj in tečajev, saj se 

je že v letu 2009 in se bo tudi v naslednjem letu 2010 število nepedagoških delavcev 
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povečalo.  V letu 2010 bo prišlo do nadgradnje kadrovskega oziroma računovodskega 

informacijskega sistema na ravni UP, ki bo zahteval določeno število dodatnih krajših 

usposabljanj. 

 
Tabela 5-2-4: Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter 

laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2010 

 
Pridobivanje 

formalne 
izobrazbe  

Strokovno 
usposabljanje 

Krajša 
usposabljanja in 

tečaji 
Sobotno leto 

Leto 2009 7 1   

Načrt 2010 10 2 10  

 
V letu 2010 predvidevamo, da si bo formalno izobrazbo pridobilo 10 delavcev, 2 delavca se 

bosta strokovno usposabljala, 10 delavcev udeležilo krajših usposabljanj in tečajev. 

V primerjavi z letom 2009 je opaziti manjše število pedagoških delavcev, ki si bodo 

pridobivali formalno izobrazbo. Razlog padca je v tem, da si je večina visokošolskih 

sodelavcev – asistentov že pridobila omenjeno izobrazbo, strokovnih usposabljanja in 

tečajev se bo udeležilo več delavcev. 

 
 
Tabela 5-2-5: Število registriranih raziskovalcev 

 

 

Število vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, raziskovalcev 
in strokovnih sodelavcev  

Število registriranih 
raziskovalcev 

Vsi 
od tega s 

statusom mladi 
raziskovalci 

Stanje 31.12.2009 59 39 0 

Načrt 31.12.2010 71 71 1 

 
 
Tabela 5-2-6: Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv  

 

 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev 

Št. vseh visokošolskih 
učiteljev, visokošolskih 

sodelavcev, ki imajo tudi 
izvolitev v znanstveno 
raziskovalni oziroma 

strokovno raziskovalni 
naziv 

Št. vseh raziskovalcev in 
strokovnih sodelavcev, ki 
imajo tudi izvolitev v naziv 

visokošolskega učitelja 
oziroma visokošolskega 

sodelavca 

Stanje 31.12.2009 59 11 1 

Načrt 31.12.2010 71 30 3 
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Tabela 5-2-7: Podatki o izvajalcih študijskih programov  
 

 Prva stopnja Druga stopnja Tretja stopnja Skupaj 

Realizacija 
2009 

Načrt 2010 Realizacija 
2009 

Načrt 2010 Realizacija 
2009 

Načrt 2010 Realizacija 
2009 

Načrt 2010 

Število zunanjih 
pogodbenih izvajalcev za 
izvedbo študijskih 
programov 

6 27     6 27 

Vrednost pogodb zunanjih 
pogodbenih izvajalcev za 
izvedbo študijskih 
programov 

Plačilo za delo 
bo opravljeno v 
letu 2010, po 
prejemu 
poročila o 
opravljenem 
delu s strani 
izvajalcev 

41.251,17 
bruto 

 

    Plačilo za delo 
bo opravljeno v 
letu 2010, po 
prejemu 
poročila o 
opravljenem 
delu s strani 
izvajalcev 

41.251,17 
bruto 

 

Število zaposlenih, ki 
študijske programe 
izvajajo na podlagi 
avtorskih ali drugih 
pogodb 

2        

Vrednost pogodb 
zaposlenih, ki študijske 
programe izvajajo na 
podlagi avtorskih ali drugih 
pogodb 

2.078,06 bruto        

 
 
 

V tabeli je prikazano število visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki opravljajo pedagoško delo na študijskih programih na podlagi avtorske ali 
podjemne pogodbe. Pri podatkih leto 2009 sta upoštevana študijsko leto 2009/2010, za leto 2010 pa študijsko leto 2009/2010 in novo študijsko 
leto 2010/2011. 



FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE 

TEHNOLOGIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 

 

  

 78 

6 FINANČNI NAČRT 

 
Finančni načrt je pripravljen v skladu s 26. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU in 127/06 – ZJTP in 14/07 - ZSPDPO), z Uredbo o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), Navodilom o pripravi finančnih 
načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) 
in temi navodili. Pripravljen je na podlagi enakih ekonomskih izhodišč, kot veljajo za pripravo 
državnega proračuna in usmeritev in Izhodišč in usmeritev za pripravo LPD UP in finančnega načrta 
za leto 2010, katere je sprejel rektor UP.   
 
Finančni načrt za leto 2010 je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.  

 

6.1 Splošni del finančnega načrta 

 
Splošni del finančnega načrta vsebuje je sestavljen iz naslednjih izkazov (prilog): 

 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 

 Načrt računa finančnih terjatev in naložb in 

 Načrt računa financiranja. 
 

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, 
 

V splošnem delu finančnega načrta je v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka je prikazana realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2010, ocena za leto 
2009 in realizacija za leto 2008. V finančnem načrtu prihodkov in odhodkov za leto 2010 je zajet ves 
promet v dobro in v breme podračuna fakultete, predviden v koledarskem letu 2010. 
 
V splošnem delu finančnega načrta 2010 fakulteta načrtuje skupno 2.193.995 EUR prihodkov, od tega 
za izvajanje javne službe prihodke v višini 2.152.283 EUR in 41.712 EUR za izvajanje tržne 
dejavnosti. V letu 2010 fakulteta po načelu denarnega toka ne načrtuje presežka odhodkov nad 
prihodki. 
 
Za izvajanje javne službe fakulteta načrtuje prejeta sredstva iz državnega proračuna s strani MVZT in 
ARRS in sicer za tekočo porabo v višini 1.996.022 EUR ter za investicije in investicijsko vzdrževanje v 
višini 25.973 EUR. Poleg sredstev iz državnega proračuna fakulteta načrtuje tudi druga proračunska 
sredstva v skupni višini 77.064 EUR.  V postavki Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
fakulteta načrtuje prihodke v višini 53.224 EUR, in sicer iz naslova šolnin za izvedbo izrednega študija 
na tretji stopnji, prispevkov študentov ob vpisu in drugih prispevkov za študij na področju 
izobraževalne dejavnosti. 
 

Največji delež stroškov za izvajanje javne službe predstavljajo stroški plač in ostali stroški v zvezi z 
delom.  Stroški materiala in storitev so sorazmerni z obsegom obstoječe ter načrtovano povečane 
redne izobraževalne dejavnosti. Strukturo predvidenih prihodkov in odhodkov natančneje prikazuje 
izkaz.  
Iz naslova tržne dejavnosti po načelu denarnega toka fakulteta v letu 2010 ne načrtuje presežka 
odhodkov nad prihodki, celotne prihodke v letu 2010 bodo namenjeni za nakup za nakup opreme oz 
drobnega inventarja. 
 
 
 
Načrt računa finančnih terjatev in naložb in Načrt računa financiranja. 
V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter v izkazu računa financiranja 
določenih uporabnikov ne predvidevamo prometa. 
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6.2 Posebni del finančnega načrta 
 
Posebni del finančnega načrta sestavljajo tabele:  

 »Finančni načrt 2010 Posebni del«,  
 »Finančni načrt 2010, Posebni del: struktura odhodkov po namenih in natančnejša razdelitev 

odhodkov za dodiplomski študij«,  
 »Finančni načrt 2010, Posebni del, Oprema«, 
 »Finančni načrt 2010, Posebni del, Lektorati slovenščine na univerzah v tujini«, 
 »Finančni načrt 2010, Posebni del, Tečaji, seminarji, simpoziji in druga strokovna srečanja« in 

 
V finančnem načrtu posebnega dela za leto 2010 je prikazana ocena realizacije za leto 2009 in 
finančni načrt za leto 2010.  
 
Na podlagi Izhodišč in usmeritev za pripravo LPD UP in finančnega načrta za leto 2010 (v 
nadaljevanju Izhodišča UP) je fakulteta načrtovala 1.573.241 EUR sredstev s strani MVZT za izvajanje 
študijske dejavnosti na prvi stopnji in 85.750 EUR za izvajanje programov druge stopnje. 
 
Stroški za plače in drugi osebni prejemki vključujejo, skladno z Izhodišči UP, načrtovana sredstva za 
plače zaposlenih, ki so skladna s kadrovskim načrtom fakultete in izvedbo obstoječih dodiplomskih 
študijskih programov prve stopnje in podiplomskih programov druge in tretje stopnje.   
 
Fakulteta je pri načrtovanju sredstev za izvajanje redne študijske dejavnosti prve stopnje za plače, 
druge osebne prejemke zaposlenih in izdatke za blago in storitve izhajala in v celoti upoštevanja 
Izhodišča UP in tako načrtovala sredstva s strani MVZT v višini 1.573.241 EUR. Zaradi novih 
študijskih programov in povečanje števila študentov v letu 2010 fakulteta načrtuje porast tako izdatkov 
za blago in storitve kot tudi števila zaposlenih. Pri načrtovanju sredstev za plače  je fakulteta izhajala 
iz dejanskega število trenutnih zaposlenih na dan 31.12.2009 in predvidenih novih pedagoških in 
nepedagoških zaposlitev za izvajanje novih višjih letnikov študijskih programov in dveh prvih letnikov 
novih študijskih programov Biopsihologija in Aplikativna kineziologija. Načrtovane zaposlitve so 
skladne s kadrovskim načrtom prikazanim v vsebinskem delu programa dela.  
 

Za izvajanje študijskih programov druge stopnje fakulteta načrtuje sredstva s strani MVZT v višini 
85.750 EUR. 
 
Za investicije fakulteta načrtuje sredstva s strani ARRS v višini 25.973 EUR in drugih virov (trg) v višini 
41.712 EUR. načrtovana je nabava opreme (podrobno prikazana v vsebinskem delu letnega programa 
dela).  
 
V vsebinskem in finančnem delu je fakulteta navedla tudi izračun sredstev za nakup opreme s 
strani MVZT, ki bi jo za kakovostno izvajanje naravoslovnih študijskih programov (laboratoriji 
in oprema) nujno potrebovala, vendar teh sredstev po navodilih UP ni vključila v finančni del.  
 

Načrtovana sredstva za razvojne naloge bo fakulteta pridobila na podlagi prijave na javni razpis za 

dodelitev sredstev za razvojne naloge v letu 2010, in sicer za izboljševanje sestave visokošolskih 

učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter kakovosti študija in študijskih programov. Fakulteta 

načrtuje tudi del sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih iz sredstev strukturnih skladov. 
 
V letu 2010 fakulteta predvideva pridobitev sredstev za raziskovalno in razvojno dejavnost iz naslova 
ARRS v višini 301.320 EUR (za pedagoško raziskovalno delo, za temeljne in aplikativne raziskovalne 
projekte in drugo), sredstva s strani Mestne občine Koper in sredstva Javnega sklada za razvoj kadrov 
in štipendij (pridobitev sredstev za tuje gostujoče profesorje).    
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6.3 Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih sredstev 

 

Tabela 6-3-1 Načrtovana struktura prihodkov in odhodkov za leto 2010 po virih sredstev 

 
Denarni tok: 
 

Vir sredstev Prihodki v EUR Odhodki v EUR 

  Vrednost % Vrednost % 

          

MVZT - sredstva za 
izobraževalno dejavnost 1.720.675 78,00 1.720.675 78,00 

MVZT - ARRS - sredstva za 
raziskovalno dejavnost 301.320 14,00 301.320 14,00 

Drugi proračunski viri (druga 
min. in proračuni lokalnih 
skupnosti) 77.064 4,00 77.064 4,00 

Evropski proračun - 
komunitarni programi   0,00   0,00 

Javna služba - drugo 53.224 2,00 53.224 2,00 

Sredstva od prodaje blaga 
na trgu 41.712 2,00 41.712 2,00 

          

Skupaj: 2.193.995 100,00 2.193.995 100,00 

 
 
     
Pri prihodkih iz tržne dejavnosti posebej prikažite še:  
 
Tabela 6-3-2 Viri sredstev  
 

Vir sredstev Prihodki v EUR 

  Vrednost % 

Prihodki od intelektualnih 
storitev 16.712 40,00 

Prihodki od sodelovanja z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja 25.000 60,00 

Drugo   0,00 

      

Skupaj: 41.712 100,00 
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Tabela 6-3-3 Viri sredstev po obračunskem toku (Obračunski tok) 
 

Vir sredstev Prihodki v EUR Odhodki v EUR 

  Vrednost % Vrednost % 

          

MVZT - sredstva za 
izobraževalno dejavnost 1.759.187 80,00 1.759.187 80,00 

MVZT - ARRS - sredstva za 
raziskovalno dejavnost 301.320 13,00 301.320 13,00 

Drugi proračunski viri (druga 
min. in proračuni lokalnih 
skupnosti) 77.064 3,00 77.064 3,00 

Evropski proračun - 
komunitarni programi   0,00   0,00 

Javna služba - drugo 53.224 2,00 53.224 2,00 

Sredstva od prodaje blaga 
na trgu 41.712 2,00 41.712 2,00 

          

Skupaj: 2.232.507 100,00 2.232.507 100,00 

 
Komentar: V tabeli 6-3-3 so prikazani prihodki s strani MVZT - sredstva za izobraževalno dejavnost 
zmanjšani za načrtovane investicije in investicijsko vzdrževanje (evidentirajo se v postavkah kontov 
devetice) in predvidenih odstopanj med obračunskim in denarnim tokom. 
 
Pri prihodkih iz tržne dejavnosti posebej prikažite še:  
 
Tabela 6-3-4 Prihodki iz tržne dejavnosti 
 

Vir sredstev Prihodki v EUR 

  Vrednost % 

Prihodki od intelektualnih 
storitev 16.712 40,00 

Prihodki od sodelovanja z 
gospodarstvom in drugimi 
uporabniki znanja 25.000 60,00 

Drugo   0,00 

      

Skupaj: 41.712 100,00 
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7 PRILOGE 

 

7.1 Izobraževalna dejavnost 

 

UP FAMNIT ne izvaja dosedanjih študijskih programov (vsi študijski programi so sprejeti po 11. 6. 2004), zato smo tabele, ki se nanašajo na dosedanje 

študijske programe, izbrisali. 

 
Tabela 7-1: Število novih in prenovljenih študijskih programov (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),  

ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2009/2010, in načrt za študijsko leto 2010/2011 

Članica UP 

 

Dodiplomski študijski programi Podiplomski študijski programi 

Visokošolski 

strokovni 

programi 1. 

stopnje, 

študijsko leto 

2009/10  

Visokošolski 

strokovni 

programi 1. 

stopnje,  

študijsko leto 

2010/11 

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje, 

študijsko leto 

2009/10   

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje, 

študijsko leto 

2010/11  

Študijski 

programi 2. 

stopnje,  

študijsko leto 

2009/10 

Študijski 

programi 2. 

stopnje,  

študijsko leto 

2010/11 

Študijski 

programi 3. 

stopnje,  

študijsko leto 

2009/10 

Študijski 

programi 3. 

stopnje,  

študijsko leto 

2010/11 

UP FAMNIT - - 6 8 2 4 2 2 

 

Komentar: 

Dodiplomski študij. V študijskem letu 2009/10 izvaja UP FAMNIT 6 dodiplomskih študijskih programov, in sicer 2 programa (Matematika, Računalništvo in 

informatika) vse letnike, 2 programa (Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo) 1., in 2. letnik in 2 programa (Matematika v ekonomiji in financah, 

Bioinformatika) 1. letnik. V študijskem letu 2010/11 bo fakulteta prvič izvajala dodiplomska univerzitetna študijska programa Biopsihologija in Aplikativna 

kineziologija (oba v 1. letniku). 

Podiplomski študij. UP FAMNIT v študijskem letu 2009/10 izvaja 2 magistrska in 2 doktorska študijska programa (Matematične znanosti, Računalništvo in 

informatika). Skupni magistrski študijski program Morska biologija se v študijskem letu 2009/10 ne izvaja, je pa v študijski program vpisan 1 študent 

(absolvent). Poleg obstoječih programov bo UP FAMNIT v študijskem letu 2010/11 prvič razpisala nova magistrska študijska programa Matematika s 

finančnim inženiringom (program je še v postopku akreditacije) ter Aplikativna kineziologija. 
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Tabela 7-2: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na članici v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

Ime programa Št. ur / št. KT 

Vrsta programa 

vseživljenjskega 

učenja*  

Število udeležencev 

Študijsko leto 

2009/10 

Študijsko leto  

2010/11 

(načrtovano) 

     

 

Legenda za vrsto programa vseživljenjskega učenja:  

PI – program za izpopolnjevanje (33.a člen ZviS) 

DP – del akreditiranega študijskega programa za pridobitev izobrazbe (36. člen ZViS) 

 

V študijskem letu 2010/11 ni predvidena izvedba programov izpopolnjevanja. 

 

 
Tabela 7-3: Število vpisanih študentov v nove in prenovljene študijske programe (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),  

po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

Ime študijskega 

programa  

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

Visokošolski 

strokovni programi 

1. stopnje 

Visokošolski 

strokovni programi 

1. stopnje 

Univerzitetni 

programi 1. stopnje 

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

Dodiplomski programi 

Matematika - - - - 30 50 - - - - - - - - 

Računalništvo in 

informatika 
- - - - 74 126 - - - - - - - - 

Biodiverziteta - - - - 62 107 - - - - - - - - 

Sredozemsko 

kmetijstvo  
- - - - 11 26  - - - - - - - - 

Matematika v 

ekonomiji in 

financah 

- - - - 13 43 - - - - - - - - 
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Ime študijskega 

programa  

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

Visokošolski 

strokovni programi 

1. stopnje 

Visokošolski 

strokovni programi 

1. stopnje 

Univerzitetni 

programi 1. stopnje 

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

2. stopnje 

Študijski programi 

3. stopnje 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Redni 

študij 

09/10 

Redni 

študij 

10/11 

Izredni 

študij 

09/10 

Izredni 

študij 

10/11 

Štud. 

leto 

09/10 

Štud. 

leto 

10/11 

Bioinformatika - - - - 5 25 - - - - - - - - 

Biopsihologija - - - - - 40 - - - - - - - - 

Aplikativna 

kineziologija 
- - - - - 30 - - - - - - - - 

Podiplomski programi 

Matematične 

znanosti 
- - - - - - - - 9 20 - - - - 

Računalništvo in 

informatika 
- - - - - - - - 8 25 - - - - 

Morska biologija - - - - - - - - 0 0 - - - - 

Matematika s 

finančnim 

inženiringom 

- - - - - - - - - 15 - - - - 

Aplikativna 

kineziologija 
- - - - - - - - - 20 - - - - 

Matematične 

znanosti 
- - - - - - - - - - - - 3 5 

Računalništvo in 

informatika 
- - - - - - - - - - - - 6 10 

Skupaj - - - - 195 447 - - 17 80 - - 9 15 

Upoštevani so prvič vpisani študenti in ponavljavci, brez absolventov. 
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Tabela 7-4: Število diplomantov v novih in prenovljenih študijskih programih (študijski programi, sprejeti po 11. 6. 2004),  

po vrsti študijskega programa v letu 2009 in načrt za leto 2010 

Ime študijskega programa  

Dodiplomski študij Podiplomski študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Visokošolski 

strokovni 

programi 1. 

stopnje – izredni 

študij 

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje – redni 

študij 

Univerzitetni 

programi 1. 

stopnje – izredni 

študij 

Študijski 

programi 2. 

stopnje – redni 

študij 

Študijski 

programi 2. 

stopnje – 

izredni študij 

Študijski 

programi 3. 

stopnje 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Leto 

2009 

Leto 

2010 

Dodiplomski programi 

Matematika - - - - - 7 - - - - - - - - 

Računalništvo in informatika - - - - - 7 - - - - - - - - 

Podiplomski programi 

Matematične znanosti - - - - - - - - 3 6 - - - - 

Računalništvo in informatika - - - - - - - - 2 5 - - - - 

Morska biologija - - - - - - - - - 1 - - - - 

Matematične znanosti - - - - - - - - - - - - - 1 

Računalništvo in informatika - - - - - - - - - - - - - - 

Skupaj - - - - - 14 - - 5 12 - - - 1 

 
Tabela 7-5: Kazalniki učinkovitosti študija – dodiplomski študij 

Kazalnik 

Študijsko leto 

2009/2010 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2010/2011 

(Leto 2010) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, 

sprejetih po 11.6.2004 
    

  - Matematika 63,2 - 75 - 

  - Računalništvo in informatika  46 - 60 - 

  - Biodiverziteta 93 - 94,2 - 

  - Sredozemko kmetijstvo  37,5 - 62,5 - 

  - Bioinformatika - - 80 - 

  - Matematika v ekonomiji in financah - - 84,6 - 

Skupaj za članico 61,3 - 76,9 - 
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Kazalnik 

Študijsko leto 

2009/2010 

(Leto 2009) 

Pričakovani rezultati v 

študijskem letu 

2010/2011 

(Leto 2010) 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Redni 

študij 

Izredni 

študij 

Odstotek prehodnosti študentov iz 1. v 2. letnik v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, 

sprejetih po 11.6.2004 
    

- Matematične znanosti 100 - 100 - 

- Računalništvo in informatika 41,7 - 67 - 

Skupaj za članico 53,3 - 87,5 - 

Odstotek ponavljavcev v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, sprejetih po 11.6.2004     

- Matematika 11,1 - 7 - 

- Računalništvo in informatika 21,3 - 15,8 - 

- Biodiverziteta 5,1 - 3,7 - 

- Sredozemsko kmetijstvo 0 - 15,4 - 

- Bioinformatika - - 4 - 

- Matematika v ekonomiji in financah - - 4,7 - 

- Biopsihologija - - - - 

- Aplikativna kineziologija - - - - 

Skupaj za članico 10,8 - 7,7 - 

Odstotek ponavljavcev v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, sprejetih po 11.6.2004     

- Matematične znanosti 0 - 0 - 

- Računalništvo in informatika 25 - 4,3 - 

Skupaj za članico 11,8 - 2,1 - 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje, 

sprejetih po 11.6.2004 
- - 3,2 - 

- Matematika - - 3,2 - 

- Računalništvo in informatika - - 3,2 - 

Skupaj za članico  -  - 

Povprečno število let trajanja študija na študenta – v magistrskih študijskih programih 2. stopnje, 

sprejetih po 11.6.2004 
    

- Matematične znanosti - - 2,5 - 

- Računalništvo in informatika 2 - 2,5 - 

- Morska biologija - - 3 - 

Skupaj za članico  - 2,7 - 
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Komentar: 

Glej komentar pod tabelo 4-1-1. 

 

Tabela 7-6: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2009/2010 in načrt za študijsko leto 2010/2011 

Študijska skupina 

Št. študentov rednega 

dodiplomskega študija po 

študijskih programih 

Št. diplomantov rednega 

dodiplomskega študija po 

študijskih programih 

Št. študentov 2. stopnje rednega 

študija po novih študijskih 

programih 

Št. diplomantov 2. stopnje 

rednega študija po novih 

študijskih programih 

Študijsko leto 

2009/10 

Študijsko leto 

2010/11 

Leto 2009 Leto 2010 Študijsko leto 

2009/10 

Študijsko leto 

2010/11 

Leto 2009 Leto 2010 

1. skupina - - - - - - - - 

2. skupina - - - - - - - - 

3. skupina 74 126 - 7 8 25 2 5 

4. skupina 121 321 - 7 9 55 3 7 

5. skupina - - - - - - - - 

6. skupina - - - - - - - - 
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7.2 Raziskovalna dejavnost 

Tabela 7-2-1: Raziskovalne skupine v letu 2010 

Ime raziskovalne 

skupine 

Področje raziskovalne skupine po 

klasifikaciji ARRS  

Vodja raziskovalne 

skupine 

Število registriranih 

raziskovalcev v skupini 

Raziskovalna skupina 

UP FAMNIT 

Naravoslovno matematične vede Prof. dr. Dragan 

Marušič 

40 

    

    

    

Skupaj: 40 

 

Komentar:  V letu 2010 načrtujemo povečanje števila raziskovalcev glede na zaposlitve novih 

visokošolskih učiteljev ter prijave novih projektov. Oblikovanje novih raziskovalnih skupin v letu 2010 

ne načrtujemo. 
 

Tabela 7-2-2: Raziskovalni program 2009 - 2014  

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime izvajalca in 

vodje programa 

Skupni 

obseg 

programa v 

FTE 

 

Delež članice 

v FTE za 

celotno 

obdobje  

Delež 

članice v 

FTE v letu 

2010  

       

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 

Tabela 7-2-3: Temeljni projekti  

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime odgovornega 

nosilca 

Skupni 

obseg v FTE  

Obseg v FTE v 

letu 2010 

Algebraična 

teorija grafov z 

aplikacijami 

1 Naravoslovno-

matematične vede 

1.01 Matematika 

1.01.05 Teorija 

grafov 

1.2.2010-

31.1.2013 

Prof. dr. Dragan 

Marušič 

2,2 0,5 

Uvajanje novih 

intervencijskih 

pristopov za 

zmanjševanje 

samomorilnega 

vedenja v 

Sloveniji 

8 Družboslovne 

vede 

5.09 Psihologija 

1.2.2010-

31.1.2013 

Prof. dr. Diego de 

Leo 

1,5 0,5 

 

Komentar: Projekta sta bila izbrana v prvi fazi predloga raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov v letu 2010 Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. 

 

Tabela 7-2-4: Aplikativni projekti  

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Skupni 

obseg v 

FTE  

Obseg v 

FTE v letu 

2009 

Delež 

sofinancerjev 

izven ARRS v 

letu 2010 
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Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Skupni 

obseg v 

FTE  

Obseg v 

FTE v letu 

2009 

Delež 

sofinancerjev 

izven ARRS v 

letu 2010 

       

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 

Tabela 7-2-5: Podoktorski projekti  

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Obseg v 

FTE v 

letu 2010 

Sofinancerji Delež 

sofinancerjev v 

FTE v letu 2010 

Matematični 

modeli 

dinamike 

nalezljivih 

bolezni 

Interdisciplinarna 

raziskava 

1.1.2010-

30.12.2012 

Doc. dr. Barbara 

Boldin 

0,5 / 0,5 

 

Komentar: Projekt je bil izbran v prvi fazi predloga raziskovalnih projektov na Javnem razpisu za 

sofinanciranje raziskovalnih projektov v letu 2010 Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. 

 

Tabela 7-2-6: Mladi raziskovalci  

Ime in priimek Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Doba financiranja 

(od – do) 

Raziskovalni mentor Obseg v FTE v letu 

2010 

/ 2 Tehniške 

vede 

2.07 

Računalništvo 

in informatika 

2.07.01 

Računalniške 

strukture, 

sistemi in mreže 

– programska 

oprema 

 doc. dr. Enes Pašalič  

 

Komentar: Projekt je bil prijavljen na Javnem pozivu za predlaganje kandidatov za mentorje novim 

mladim raziskovalcem za leto 2010 Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 

 
Tabela 7-2-7: Mladi raziskovalci iz gospodarstva 

Ime in priimek Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Doba financiranja 

(od – do) 

Raziskovalni mentor Podjetje 

     

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
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z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 

 

 

Tabela 7-2-8: Ciljni raziskovalni projekti  

Naslov 

projekta 

Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje 

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Skupni 

obseg v 

FTE  

Obseg 

članice v 

letu 2010 v 

FTE 

Financer Delež 

sofinancerjev 

izven ARRS v 

letu 2010 v 

FTE 

        

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 

Tabela 7-2-9: Drugi projekti in centri odličnosti  

Naslov  

in 

tipologija 

projekta 

Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanj

e (od – 

do) 

Ime 

odgovorneg

a nosilca 

Skupna 

vrednos

t 

projekta 

v €  

Skupna 

vrednos

t deleža 

članice 

v € 

Delež 

članic

e v 

letu 

2010 v 

€ 

Sofinance

r 

Delež 

sofinancerje

v izven 

ARRS v letu 

2010 v € 

         

 

Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
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Tabela 7-2-10: Projekti z gospodarstvom  

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Financer / 

naročnik 

projekta 

Skupna 

vrednost 

projekta v 

€ 

Delež 

financiranja  

v letu 2010  

v € 

Šola 

suicidologije 

 (2010- 

2012) 

Prof. dr. Dragan 

Marušič 

Sofinanciranje 

priprave 

izvedbenih 

načrtov 

regionalnih 

razvojnih 

programov 

  

Mednarodni 

center za 

algebraično 

teorijo grafov 

 (2010- 

2012) 

Prof. dr. Dragan 

Marušič 

Sofinanciranje 

priprave 

izvedbenih 

načrtov 

regionalnih 

razvojnih 

programov 

  

 

Komentar: Projekta sta bila prijavljena na Javnem razpisu za sofinanciranje priprave izvedbenih 

načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012 (Izvedbeni načrt Južne Primorske) 

Regionalnega razvojnega centra Koper. 

 

Tabela 7-2-11: Interni projekti  

Naslov  Raziskovalno področje 

po klasifikaciji ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime odgovornega nosilca 

    

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 
Tabela 7-2-12: Partnersko sodelovanje v raziskovalnih programih in projektih 

Vrsta  

programa 

ali projekta 

Naslov 

programa 

ali projekta 

Institucija 

izvajalka 

Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Skupna 

vrednost v 

FTE (oz. v 

€) 

Delež 

članice v 

FTE (ali v 

€) za 

celotno 

obdobje 

trajanja 

Obseg 

programa ali 

projekta 

članice v  

FTE (oz. v 

€) v letu 

2010 

        

 

Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 
Tabela 7-2-13: Znanstvene konference in posveti načrtovani v letu 2010 
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Naslov  Vrsta  Trajanje  Kraj izvedbe   Tuji in domači partnerji 

(soorganizatorji)  

Symmetries of 

Graphs and 

Networks II« 

mednarodna 

znanstvena 

konferenca s 

področja 

matematike, 

poteka v 

enem izmed 

svetovnih 

jezikov, ima 

mednarodni 

programski 

odbor, od 

aktivnih 

udeležencev 

z referati in 

vabljenimi 

predavanji je 

vsaj polovica 

udeležencev 

iz tujine 

3 dni  Koper Organizator UP FAMNIT 

The Third Mini 

Conference on 

Theoretical 

Computer 

Science  

 

mednarodna 

znanstvena 

konferenco s 

področja 

teoretičnega 

računalništva, 

poteka v 

enem izmed 

svetovnih 

jezikov  

domača z 

mednarodno 

udeležbo 

(domači 

referenti 

prevladujejo 

nad tujimi) 

2 dni Koper Soorganizator UP 

FAMNIT/Organizator UP PINT in UL 

(Pacient-

Informatika-

Kakovost) 

mednarodna 

konferenca z 

delavnicami 

poteka v 

enem izmed 

svetovnih 

jezikov,  

domača z 

mednarodno 

udeležbo 

(domači 

referenti 

prevladujejo 

nad tujimi) 

2 -3 dni Koper Organizator UP FAMNIT 

 

Tabela 7-2-14: Znanstvene in strokovne monografije načrtovane izdaje v letu 2010 

Avtor  Naslov  Obseg Založba  

Andraž Teršek Ustavna 
demokracija in 

188 notranjih 
strani 

UP FAMNIT 
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Avtor  Naslov  Obseg Založba  

vladavina prava 
 

 

Andrej Marušič 

Sanja Temnik 

Javno duševno 
zdravje/prevod v 
italijanski jezik: 
Salute mentale 
pubblica  

4.92 avtorskih 
pol/500 izvodov 

UP FAMNIT 

 

Tabela 7-2-15: Znanstvene in strokovne periodične publikacije načrtovane izdaje v letu 2010 

Ime serije  Število zvezkov  Obseg Založba  

BILTEN: 

Ekonomika, 

organizacija in 

informatika v 

zdravstvu 

4  Soizdajateljstvo z Inštitutom za varovanje 

zdravja RS 
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7.3 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih 

Tabela 7-3-1: Projekti mednarodnega znanstveno-tehnološkega sodelovanja, ki ga sofinancira ARRS 

Naslov  Raziskovalno 

področje po 

klasifikaciji 

ARRS  

Trajanje  

(od – do) 

Ime 

odgovornega 

nosilca 

Ime partnerske 

ustanove in 

odgovornega 

nosilca 

     

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
 
Tabela 7-3-2: Drugi izobraževalni in znanstveno-raziskovalni mednarodni projekti  

Tipologija 

projekta 

oz. vrsta 

programa   

Naslov 

projekta 

Raziskovaln

o področje 

Trajanje 

(od – do) 

Ime nosilne 

ustanove in 

odgovornega 

nosilca 

Skupna 

vrednost 

projekta v €  

Skupna 

vrednost 

deleža 

članice v 

€ 

Delež 

članice v € 

v letu 2010 

        

 
Komentar: Na področju raziskovalne dejavnosti UP FAMNIT na podlagi Memoranduma o 
medsebojnem sodelovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT podpisanega 
z dne 2.12.2008, tesno sodeluje z UP PINT, kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete. Po internem dogovoru med UP FAMNIT in UP PINT se 
del aplikativnih in drugih znanstvenoraziskovalnih projektov izvaja na UP PINT (za več informacij glej 
Letni program in finančni načrt UP PINT za leto 2010). 
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8. PRILOGE K POGLAVJU »KADROVSKI NAČRT IN KADROVSKA POLITIKA« 

(glej Prilogo v excelu). 
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