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SAMOEVALVACIJSKO VMESNO POROČILO IMPLEMENTACIJE 

KADROVSKE STRATEGIJE UNIVERZE V MARIBORU ZA RAZISKOVALCE,  

ki vključuje načela Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri 

zaposlovanju raziskovalcev, za obdobje 2010-2014 in  

pripadajočega akcijskega načrta  

 

 

Kadrovska strategija Univerze v Mariboru za raziskovalce, ki vključuje načela Evropske 

listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, za obdobje 

2010-2014 (v nadaljevanju.”Kadrovska strategija), je bila sprejeta na 6. 

Korespondenčni seji Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve UM, dne 9. Aprila 

2010, 31. redni seji Senata UM, dne 20. Aprila 2010 in istega meseca sprejeta s strani 

Evropske komisije, Direktorata za raziskave - Univerze in raziskovalci (Unit C4). 

Pričujoče vmesno samoevalvacijsko poročilo se nanaša na obdobje implementacije 

od aprila 2010 do decembra 2011. 

 

Koordinacija implementacije kadrovske startegije poteka pod vodstvom prorektorice 

za področji znanstvenoraziskovalne dejavnosti in habilitacij, prof. dr. Karin Stane 

Kleinschek, pri čemer tesno sodeluje s prorektorico za kakovost prof. dr. Lučko Lorber.  

V obdobju od aprila 2010 do decembra 2011 je bilo večino načrtovanih aktivnosti 

tako vsebinsko kot rokovno uresničenih skladno z akcijskim načrtom implementacije 

kadrovske strategije. V primerih, kjer je prišlo do odmikov, smo sprejeli korekcijske 

ukrepe. Tako uresničitev aktivnosti kot korekcije odmikov so razvidni iz korigiranega 

akcijskega načrta, ki je sestavni del tega poročila. 

 

Ob tem naj dodamo, da smo z namenom izboljšanje kvalitete izvajanja 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti in stimulativnega priznavanja njenih rezultatov pri 

UM oblikovali svetovalno telo (»peer review«) mednarodnih ekspertov različnih 

področij: tehnike, naravoslovja, družboslovja, humanistike in umetnosti. V letu 2012 

načrtujemo prvo srečanje v prvem tromesečju na temo dobrih praks habilitacijskih 

postopkov, s čimer smo prvotno zastavljeni akcijski načrt dopolnili v vsebinskem 

smislu. Prepričani smo, da nam bodo rezultati sodelovanja z zunanjimi eksperti 

različnih znanstvenih področij sooblikovali tako akcijski načrt kot kadrovsko strategijo 

v prihodnjem vmesnem poročevalskem obdobju. 
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