Kazalniki kakovosti za spremljanje znanstvenoraziskovalne
in umetniške dejavnosti na UM
Zap. št. Področje
I.)
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Kazalniki

ČLOVEŠKI VIRI V RAZISKOVANJU
Število zaposlenih
RAZISKOVALCI
raziskovalcev, registriranih
pri ARRS (število in FTE)

Opis kazalnika, opombe

Definicija:
Raziskovalec = zaposlen (na članici), ki je registriran pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS (ARRS) kot raziskovalec (in opravlja raziskovalno delo).
Opomba:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice.
Program dela UM, KIPS.
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TUJI GOSTUJOČI
RAZISKOVALCI

Delež tujih gostujočih
raziskovalcev, vključenih v
raziskovalni proces, glede na
vse zaposlene raziskovalce,
registrirane pri ARRS
(izraženo v %)

Definicija:
Tuj raziskovalec = državljan drugih držav, ki je zaposlen na UM (polni delovni čas
ali delovni čas, krajši od polnega) na raziskovalnem delovnem mestu ali vključen v
raziskovalni proces na drugi pravni podlagi.
Kazalec se spremlja:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice.
Program dela UM.
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RAZISKOVALCI V TUJINI

MLADI RAZISKOVALCI

Delež raziskovalcev, ki so
odšli na visokošolski /
raziskovalni zavod v tujino,
in so vključeni v raziskovalni
proces, glede na vse
zaposlene raziskovalce,
registrirane pri ARRS
(izraženo v %)

Definicija:
Število zaposlenih na UM, ki so registrirani pri ARRS kot raziskovalci, in so odšli na
visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino, kjer so vključeni v raziskovalni proces
(stanje 31. 12.)

Število aktivnih mladih
raziskovalcev

Definicija:
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 2):
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-nov13.asp
Vključeni mladi raziskovalci, ki jim raziskovalno usposabljanje (so)financira ARRS
(niso vključeni mladi raziskovalci iz gospodarstva).

Delež mladih raziskovalcev,
ki se usposabljajo, glede na
vse zaposlene raziskovalce,
ki so registrirani pri ARRS
(izraženo v %)

II.)

MEDNARODNO RAZISKOVANJE
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MEDNARODNI
RAZISKOVALNI PROJEKTI

Kazalec se spremlja:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice.
Program dela UM.

Kazalec se spremlja:
Stanje na dan 31. 12.
Spremlja rektorat (ORUD).
Program dela UM.

Število pogodbenih
partnerstev v OP EU
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III.)

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN PRENOS TEHNOLOGIJ
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PRENOS TEHNOLOGIJ

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

Inovacija
Definicija SURS-a – Statistične informacije št. 370/2004: Zajema nov izdelek,
storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve in postopke. Inovacija
je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru
procesa (inovacija postopka). Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških,
organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto,
ki je v opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali
postopek. Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih
kombinacijah že obstoječih tehnologij ali na uporabi drugega znanja, ki ga je
pridobilo podjetje.
Kazalec se spremlja:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo subjekti inovativnega okolja UM.
Program dela UM, Predlogi izboljšav UM…

IV.)

ZNANSTVENO, RAZISKOVALNO IN UMETNIŠKO DELO (BIBLIOMETRIČNI KAZALCI)
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ZNANSTVENO IN
RAZISKOVALNO DELO

Število objav v revijah, ki so
indeksirane v podatkovnih
zbirkah SCI, SSCI, AHCI

Definicija:
Raziskovalec = zaposlen (na članici), ki je registriran pri Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost RS (ARRS) kot raziskovalec (in opravlja raziskovalno delo).
Opomba:

Povprečno število citatov na Stanje na dan 31. 12.
Spremlja UKM.
zaposlenega raziskovalca
U-Multirank.
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NAGRADE IN PRIZNANJA
ZA PEDAGOŠKO,
ZNANSTVENORAZISKOVALNO IN
UMETNIŠKO DELO

IZVAJANJE UMETNIŠKIH IN
PODOBNIH DEL

Število in vrsta nagrad in
priznanj za pedagoško,
znanstvenoraziskovalno in
umetniško delo

Definicija:
Število univerzitetnih, nacionalnih in mednarodnih nagrad zaposlenih in
študentov za pedagoško, znanstvenoraziskovalno in umetniško delo. Tabeli s
podatki o številu nagrad se priloži tudi seznam vseh nagrajencev in opis njihovih
nagrad.

Opomba:
Kazalec se spremlja:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice, rektorat
Program dela UM, KIPS, AIPS.
Število izvedenih umetniških Definicija:
Izvedena umetniška dela zaposlenih in študentov vključujejo odmevnost ter
del na zaposlenega
število: avtorskih ali skupinskih razstav (kuratorstvo, umetnik-razstavljale),
koncertov, izdanih nosilcev zvoka, gledaliških del, radijskih, filmskih in
televizijskih oddaj, razstav, projektov na področju arhitekture, urbanizma,
krajinske arhitekture, vizualnih komunikacij, industrijskega oblikovanja,
oblikovanja tekstila in oblačil…).
Opomba:
Stanje na dan 31. 12.
Spremlja PEF in druge članice
Program dela UM, U-Multirank
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SODELOVANJE Z
GOSPODARSTVOM

Število projektov z
gospodarstvom oz. drugimi
uporabniki znanja na
zaposlenega

Definicija:
Izvedeni projekti vključujejo:
Število projektov in njihova vrednost v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so krajši od enega leta in koliko je projektov, ki so družbeno
odgovorni.
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Število projektov in njihova vrednost v katerih sodeluje gospodarstvo oz. drugi
uporabniki znanja in so daljši od enega leta in koliko je projektov, ki so družbeno
odgovorni.
Opomba:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice
Program dela UM

V.)

FINANČNI PODATKI
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PRIHODKI IZ
RAZISKOVALNE
DEJAVNOSTI

Delež raziskovalnih sredstev,
pridobljenih na trgu, v
primerjavi s celotnimi
prihodki (po denarnem toku
izraženo v %)

Opomba:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice, rektorat (finančna služba, ORUD).
Program dela UM, U-Multirank

12

RAZISKOVALNA SREDSTVA
NAMENJENA ZA
RAZISKOVANJE NA
PODROČJIH
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
IN DRUŽEBENE
ODGOVORNOSTI

Vrednost raziskovalnih
sredstev, namenjenih za
raziskovanje na področju
trajnostnega razvoja in
družbene odgovornosti (v
EUR)

Opomba:
Stanje na dan 31. 12.
Spremljajo članice, rektorat (finančna služba, ORUD).
Program dela UM, Greenmetric
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