AKCIJSKI NAČRT (2014-2020) Strategije razvoja UM za področje človeških virov,
ki inkorporira načela Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev

Strateški cilji na področju razvoja človeških virov, raziskovalcev, so:
- spodbujanje akademskih vrednot ter razvijanje profesionalnih in etičnih praks,
- razvoj človeških virov univerze,
- vodenje aktivne politike zaposlovanja,
- razvoj univerzitetne kulture,
- zagotavljanje ustreznejših delovnih pogojev in socialne varnosti.
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