Akcijski načrt znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti Univerze v Mariboru za obdobje 2017-2020
sprejet na 11. redni seji Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM, dne 4. julija 2017
Zap.
Cilji
št.
Področje 1: Človeški viri v raziskovanju
1.1 Spodbujanje razvoja in odličnosti
raziskovalnega kadra (raziskovanja in
objavljanja)

Aktivnosti oz. ukrepi

Kazalniki

Rok

Odgovorni
organ/osebe

Priprava meril za izvolitve v raziskovalne
nazive na Univerzi v Mariboru

Sprejeta merila za
izvolitve v raziskovalne
nazive na UM

2017

Vzpostavitev sistema in kriterijev
nagrajevanja posebnih uspehov in
dosežkov na raziskovalnem področju

Pravilnik o
nagrajevanju posebnih
dosežkov v znanosti na
UM

2019

Spodbujanje in podpora sodelovanju
raziskovalcev v domačih in svetovnih
strokovnih združenjih, ekspertnih jedrih in
delovnih telesih na različnih nivojih

Povečano število
sodelavcev - članov
glede na preteklo
obdobje

Vodstvo UM,
prorektor ZRD,
Komisija za
habilitacije UM,
KZRZ,
Služba za
habilitacije UM,
ORUD, Komisija za
študijske zadeve
(podiplomski
študij), članice UM
(vodstva in
strokovne službe)

Članice UM (v kolikor pri posameznih
članicah obstaja potreba oz. interes)
pripravijo primerjalno študijo
habilitacijskih meril in meril za promocijo
doktorjev znanosti po posameznih vedah
– za (izbrane) države članice EU

Izdelane študije po
posameznih vedah

Članice UM preverijo, ali obstaja možnost,
da le-te plačajo/povrnejo raziskovalcem

Preveritev možnosti
sofinanciranja s strani
članic UM

1

2020
(kazalnik
se
spremlja
vsako
leto)
2019

2018

stroške lektoriranja SCI, SSCI in AHCI
člankov v zgornji polovici (A1 in A2)

1.2

Spodbujanje odličnosti mednarodnega
sodelovanja na raziskovalnem področju

Doktorat je izvirni prispevek k znanosti in
kot tak ne spada na pedagoško temveč na
znanstveno-raziskovalno področje.
Preveritev možnosti o prenosu potrjevanja
doktorskih tem in mentorjev v pristojnost
KZRZ (kot je že bilo v preteklosti)

Preveritev možnosti
prenosa potrjevanja
doktorskih tem pod
okrilje KZRZ

2018

Nadaljnje izvajanje Kadrovske strategije za
raziskovalce, ki vključuje načela Evropske
listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja
pri zaposlovanju raziskovalcev 2014-2020

Uspešno izvedena
zunanja evalvacija v
2018

2018

Vključevanje tujih gostujočih visokošolskih
učiteljev/raziskovalcev v pedagoško in
raziskovalno delo
(tudi preko pridobljenih tovrstnih
projektov)

Povečano število tujih
gostujočih
visokošolskih
učiteljev/raziskovalcev
glede na preteklo
obdobje

Spodbujanje krajših/daljših gostovanj
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter
raziskovalcev na tuje
visokošolske/raziskovalne organizacije
(tudi preko pridobljenih tovrstnih
projektov)

Povečano število
visokošolskih
učiteljev/raziskovalcev
glede na preteklo
obdobje

Podpora članicam pri postopkih
zaposlovanja tujih strokovnjakov (pri
pridobivanju dovoljenj za delo oz.

Vzpostavljene
usposobljene Euraxess
lokalne točke na
UM/članicah

2

2020
(kazalnik
se
spremlja
vsako
leto)

2020

Prorektor ZRD,
ORUD,
Oddelek za
pravne, kadrovske
in splošne zadeve,
članice UM
(dekani), UKM

prebivanje, zdravstvenih zavarovanj pred
prihodom, itd.) (Euraxess)

1.3

Izboljšanje stabilnosti zaposlitvenih
pogojev za raziskovalce

Priprava ključnih dokumentov (internih
pravilnikov, pogodb, formularjev, itd.) na
področju raziskovalnega dela v angleškem
jeziku

Prevodi ključnih
dokumentov

2018

Vzpostavitev dostopa do
najpomembnejših mednarodnih
znanstveno raziskovalnih baz (tudi ob
podpori morebitnega projektnega
financiranja)
Spodbujanje zaposlovanja raziskovalcev
(vsaj) za celotno trajanje projekta

Omogočen dostop

stalno

Izboljšanje
zadovoljstva
raziskovalnega kadra
(rezultati ankete, ki jo
po potrebi izvedejo
posamezne članice)

stalno

Prorektor ZRD,
ORUD,
Služba za
kadrovske zadeve
UM, članice UM
(vodstva in
strokovne službe)

Enoten pristop k
učinkovitemu
komuniciranju s strani
Oddelka za promocijo
in odnose z javnostmi
UM (ob aktivnem
sodelovanju članic
UM)

stalno

Izvedba delavnice

stalno

Prorektor ZRD,
KZRZ,
ORUD,
Služba za
promocijo in
odnose z
javnostmi UM,
Oddelek za
kakovost UM,
RCUM, članice UM
(dekani)

Področje 2: Znanstvenoraziskovalno in umetniško delo
2.1 Povečanje prepoznavnosti znanstveno
Vzpostavitev primernega sistema za
raziskovalnih aktivnosti UM v evropskem
komuniciranje z okoljem za promocijo
prostoru in domačem okolju
znanstveno raziskovalnih dosežkov UM

Spodbujanje in usposabljanje
raziskovalcev za (primerno) komunikacijo

3

in promoviranje znanstveno raziskovalnih
dosežkov
Stalno posodabljanje in postopna
nadgradnja platforme za celovito
spremljanje raziskovalne dejavnosti UM
(npr. baza projektov UM, raziskovalne
opreme ipd.)
Področje 3: Nacionalni, mednarodni raziskovalni in drugi projekti
3.1 Interdisciplinarno raziskovalno
Vzpostavitev spletne koordinacije
sodelovanje znotraj UM

Posodobitev in
postopna nadgradnja
platforme

2020

Št. pridobljenih
interdisciplinarnih
projektov: + 10% do
2018
Izvedba delavnic ipd.

2018

Vodstvo UM in
članic UM, RCUM

stalno

Prorektor ZRD,
KZRZ, Oddelek za
kakovost UM,
ORUD, članice UM
(vodstva in
strokovne službe)

3.2

Spodbujanje večjega uravnoteženja
znanstveno raziskovalnih aktivnosti članic
UM

Organiziranje delavnic, seminarjev,
informativnih dni (prenosi dobrih praks
strokovnjakov UM, predavanja in okrogle
mize s predstavniki nacionalnih
kontaktnih točk posameznih
programov/področij/ ministrstev, itd.)

3.3

Vzpostavitev sistema zagotavljanja
finančne podpore članicam za izvedbo
projektov, za katere ni predvideno predfinanciranje

Preučitev možnosti za vzpostavitev sklada
UM za podporo prijaviteljem projektov,
pri katerih pred-financiranje ni predvideno

Povečano število
projektov

2019

Vodstvo UM in
članic UM

3.4

Izboljšanje informiranosti raziskovalcev o
pripravi na konkretne mednarodne
razpise

Organizacija delavnic, seminarjev (z
domačimi NPC in tujimi strokovnjaki) za
pripravo prijav na specifične razpise;
obveščanje o objavljenih razpisih (14dnevni »Aktualni razpisi«, ki jih pripravlja
ORUD)

Povečano število
projektov

stalno

Prorektor ZRD,
KZRZ, Oddelek za
kakovost UM,
ORUD, članice UM
(vodstva in
strokovne službe)

Področje 4: Raziskovalna infrastruktura

4

4.1

Spodbujanje nabave in skupne uporabe
raziskovalne opreme

Priprava spletnega portala, za predstavitev Posodobitev in
najpomembnejše raziskovalne opreme
postopna nadgradnja
platforme
Organizacija dni odprtih vrat s strani
Predstavitev opreme
zainteresiranih članic UM (enkrat letno
oz. ob nabavi pomembnejše opreme), kjer
bo ključna raziskovalna oprema
predstavljena raziskovalcem UM in širši
javnosti

2020

RCUM, ORUD,
članice UM

Stalno

Članice UM

Vzpostavitev sistema za podporo pri
nabavi in financiranju strateške
raziskovalne opreme na UM

Izboljšan sistem
nabave strateške
raziskovalne opreme

stalno

Vodstvo UM,
Oddelek za
investicije UM,
članice UM in
ustrezne službe

Predstavitev
raziskovalnih dosežkov

stalno

Prorektor ZRD,
KZRZ,
ORUD,
Služba za
promocijo in
odnose z
javnostmi UM,
članice UM

Področje 5: Sodelovanje z gospodarstvom in prenos tehnologij
5.1 Povečanje prepoznavnosti UM na
Stalna skrb za pozitivno promocijo in
področju sodelovanja z gospodarstvom
predstavitev pomembnih dosežkov pri
prenosu tehnologij oz. reševanju
problemov gospodarstva

Legenda:
Prorektor ZRD = prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost UM
KZRZ = Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata UM
ORUD = Oddelek za raziskovalno in umetniško dejavnost UM
RCUM = Računalniški center UM
UKM = Univerzitetna knjižnica Maribor
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