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1. Uvod 

V samoevalvacijskem poročilu Evro-sredozemske univerze (EMUNI univerze) za leto 2014 so 

predstavljeni podatki o študijskih programih, analiza mnenjske ankete udeležencev izobraževanja, 

pregled raziskovalne dejavnosti, podatki o publikacijah, materialnih in kadrovskih razmerah EMUNI 

univerze.  

Samoevalvacijsko poročilo temelji na poročilih, ki jih obravnavata Senat in Upravni odbor EMUNI 

univerze. Na podlagi ugotovitev iz posameznih poročil pristojni organi EMUNI univerze predlagajo 

ukrepe za izboljšanje delovanja, ki se smiselno vključijo v letni načrt dela za naslednje leto.  

2.  Visokošolski zavod 

2.1 Predstavitev, vizija in poslanstvo  

2.1.1 Predstavitev 

Popolno ime univerze: Evro-sredozemska univerza 

Skrajšano ime: EMUNI univerza  

Ime v angleškem jeziku: Euro-Mediterranean University 

Skrajšano ime v angleškem jeziku: EMUNI University 

Ime v francoskem jeziku: Université Euro-Méditerranéenne 

Skrajšano ime v francoskem jeziku: Université EMUNI 

Sedež univerze: Portorož, Sončna pot 20 

Matična številka: 

Davčna številka: 

3487288 

SI79525415 

Telefon: +386 59 25 00 50  

Faks: +386 59 25 00 54       

Spletna stran: 

Pravni akt: 

 

www.emuni.si 

Statut Evro-sredozemske univerze,  

26. november 2008 (spremembe statuta 27. 

november 2010 in 25. november 2011) 

 

Od svoje ustanovitve leta 2008 je Evro-sredozemska univerza, eden od prednostnih projektov Unije 

za Sredozemlje, postala mednarodna institucija, ki združuje strokovno znanje in izkušnje evro-

http://www.emuni.si/
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sredozemskih držav, in s tem v pomembni meri prispeva k oblikovanju enotnega, integriranega evro-

sredozemskega visokošolskega in raziskovalnega prostora. 

Univerza večinoma opravlja vse svoje dejavnosti na svojem sedežu v Portorožu, kjer so prostorski 

pogoji za nekatere izmed dejavnosti. Kadar so potrebni dodatni prostori, univerza te najame v bližnjih 

izobraževalnih institucijah. 

EMUNI univerza lahko izvaja študijsko dejavnost na vseh študijskih področjih, razvrščenih v skladu z 

mednarodno klasifikacijo Isced (Unesco, 1997). EMUNI univerza lahko organizira izvajanje študijskih 

programov, ki so akreditirani na partnerskih univerzah v Sloveniji in v drugih državah članicah EMUNI 

univerze. Univerza opravlja raziskovalne dejavnosti na vseh znanstvenih področjih raziskav, 

razvrščenih po mednarodni klasifikaciji Frascati (Unesco, 2002). 

Pomembni datumi: 

- 13. februar 2009: vpis v sodni register;  

- 17. junij 2009: vpis v razvid prvega akreditiranega  študijskega programa - notifikacija, 

doktorski študijski program Varstvoslovje, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru;  

- 17. julij 2009: EMUNI univerza je vpisana v Razvid visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji; 

- 22. december 2009: EMUNI univerza postane nosilka Erasmus univerzitetne listine št. 

255839-IC-1-2010-1-SI-ERASMUS-EUCX-1; 

- 4. julij 2011: dva programa magistrskega študija (notifikacija obeh - Poslovno komuniciranje v 

medkulturnem okolju, Univera v Urbinu 'Carlo Bo', Italija, in Okoljska analiza in management, 

Univerza v Palermu, Italija) vpisana v Razvid pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo. 

 

2.1.2 Vizija (sprejeta v okviru programa dela na 5. seji Upravnega odbora EMUNI univerza 25. 9. 
2009 v Portorožu) 

Mednarodna Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza) s sedežem v Sloveniji bo znatno 

prispevala k razvijanju visokošolskega in raziskovalnega prostora in k trajnostnemu razvoju širšega 

družbeno-gospodarskega in kulturnega okolja v EUROMED državah, prav tako pa tudi k 

prepoznavnosti Slovenije v regiji – Uniji za Sredozemlje. 

2.1.3 Poslanstvo (sprejeto v okviru programa dela na 5. seji Upravnega odbora EMUNI univerza 25. 
9. 2009 v Portorožu) 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz s sedežem v Sloveniji. Predstavlja enega izmed šestih 

projektov Unije za Sredozemlje, potrjenih v okviru skupne deklaracije, sprejete v Parizu 13. julija 

2009. Poslanstvo EMUNI univerze je predvsem: 

- dvig kakovosti visokega šolstva z izvajanjem študijskih in raziskovalnih programov;  

- postati mednarodna univerza, ki bo upoštevala kulturno različnost;  

- vzpostaviti univerzitetno okolje, ki bo spodbudno vplivalo na povezovanje različnih narodov 

in kultur v akademski sferi;  

- zagotoviti administrativno, operativno in materialno infrastrukturo, ki bo omogočala 

delovanje univerze. 
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Cilj EMUNI univerze je ustvariti specializirane študijske programe v sodelovanju med evro-

sredozemskimi univerzami. Študijski programi bodo pokrivali teme in področja, pomembna za evro-

sredozemski prostor. Študijski programi oziroma deli študijskih programov bodo izvajani na EMUNI 

univerzi in na drugih univerzah, soustanoviteljicah EMUNI univerze. 

Ena izmed poglavitnih dejavnosti EMUNI univerze je tudi raziskovalna dejavnost, ki je pomemben 

dejavnik pri razvoju, uspešnosti in kakovosti univerze. 

Temeljno poslanstvo univerze je, da s svojimi dejavnostmi na področju visokošolskega izobraževanja 

in raziskav prispeva h krepitvi medkulturnega dialoga v evro-sredozemski regiji in prednostnih nalog 

ter ciljev Barcelonskega procesa, ki je v širšem smislu vključen tudi v Unijo za Sredozemlje. 

2.1.4 Strategija 

V letu 2013 je bila razvita strategija EMUNI univerze, ki je bila nato sprejeta na 25. dopisni seji 

Upravnega odbora EMUNI univerze, ki je potekala med 21. in 25. 2. 2014.  

2.2 Organiziranost 

2.2.1 Struktura organizacije 

Organizacijska shema EMUNI univerze je predstavljena spodaj. 

Slika 1: Organizacijska shema 
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2.2.2 Organi univerze 

EMUNI univerza je mednarodna zveza univerz. EMUNI univerza ima naslednje organe: 

- skupščino, 
- upravni odbor, 
- senat, 
- predsednika univerze, 
- dva podpredsednika (za študijske zadeve, za upravne in finančne zadeve), 
- študentski svet. 

 

Skupščina – Skupščina EMUNI univerze se sklicuje praviloma enkrat na leto, da razpravlja o splošni 

politiki in smernicah delovanja univerze.  

V letu 2014 se Skupščina EMUNI univerze ni sestala. Srečanje je bilo prestavljeno na februar 2015.  

 

Upravni odbor je organ upravljanja EMUNI univerze šteje 13 članov, trenutno pa je konstituiran z 10 

člani. Člani Upravnega odbora so bili imenovani na Skupščini EMUNI univerze 23. februarja 2013 

(Piran, Slovenija): 

1. Giuseppe Giliberti, Italija (predsednik1), 
2. Patrik Vlačič2, Slovenia (podpredsednik),  
3. IIan Chet, Španija, 
4. Inga Dailidiene, Litva, 
5. Michèle Gendreau-Massaloux3, France,  
6. Hassan Nadir Kheirallah, Egipt (predsednik4), 
7. Oto Luthar, Slovenija, 
8. Dragan Marušič, Slovenija, 
9. Mohammed Shabat, Država Palestina, 
10. Chris Soler, Malta.  

Predsednik upravnega odbora je od 17. maja 2014 Giuseppe Giliberti, ki je bil imenovan za mandatno 

obdobje dveh let.  

Senat sestavlja 20 visokošolskih učiteljev in  pet (5) predstavnikov študentov, skupaj 25, trenutno ga 

sestavlja 19 članov. Člani Senata EMUNI univerze so bili imenovani na 20. seji Upravnega odbora 31. 

maja 2013: 

1. Dušan Lesjak, Slovenija 

2. Alejandro del Valle Galvez, Španija 

3. Antoine Hokayem, Libanon 

4. Frédérique Vidal Zoccola, Francija 

5. Giuseppe Cataldi, Italija 

 
1

 Imenovan 17. 5. 2014 

2 Imenovan 5. 12. 2013 
3

 Imenovana 17. 5. 2014 

4

 do 17. 5. 2014 
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6. Gorazd Meško, Slovenija 

7. Gregory Overton Smith, Švica 

8. Inga Dalidiene, Litva 

9. Jacek Ireneusz Witkoś, Poljska 

10. Jilani Lamloumi, Tunizija 

11. João Casqueira Cardoso, Portugalska 

12. Joseph Shevel, Izrael 

13. Karim Moustaghfir, Maroko 

14. Labib M. M. Arafeh, Država Palestina, 

15. Marwan R. Kamal, Jordanija 

16. Mohammed Shabat, Država Palestina, 

17. Nuhad Abdalla, Sirija, 

18. Panayotis J. Tsakonas, Grčija, 

19. Seddik AbdelSalam Tawfik, Egipt 

 

Predsednik: Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry je bil imenovan na 24. seji EMUNI Upravnega odbora 12. 

decembra 2013 v Rimu z nastopom mandata 1. februarja 2014 za petletno obdobje. Predsednik je 

tako poslovodni in strokovni organ univerze kot tudi njen zakoniti zastopnik.  

Pregled odgovornih oseb in obdobje: 

- Joseph Mifsud (predsednik): 26. november 2008 - 31. avgust 2012 
- Laris Gaiser (v.d. predsednika): 1. september 2012 - 31. marec 2013 
- Prof. dr. Dušan Lesjak (v. d. predsednika): 1. april 2013 – 31. januar 2014 

 

Podpredsednik za študijske zadeve: imenuje in razrešuje ga Senat in je zadolžen za področje 

študijskih zadev univerze. Podpredsednik za študijske zadeve  še ni bil imenovan. 

Podpredsednik za upravne in finančne zadeve: imenuje in razrešuje ga Upravni odbor in je zadolžen 

za upravne ter finančne zadeve univerze.  

Študentski svet: EMUNI univerze bo konstituiran, ko bo univerza imela študente.  

2.2.2.1 Seje organov univerze v letih 2013 in  2014  

Leto 2013: 

Senat: 

• 25. – 28. junij, dopisna seja 

• 15. – 20. oktober, dopisna seja 

• 21. november; 23. november, Brdo pri Kranju  
 
Upravni odbor: 

• 22. in 23. februarja, Piran, Slovenija 

• 24. – 31. maj, dopisna seja 

• 3. – 6. julij, dopisna seja 
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• 17. september, Portorož, Slovenija 

• 21. november; 23. november, Brdo pri Kranju , Slovenija 

• 12. december, Rim, Italija  
 

Leto 2014 

Senat: 

• 20. – 24. februar 2014, dopisna seja 

• 12. – 15. maj 2014, dopisna seja 

• 18. – 23. september 2014, dopisna seja 
 

 
Upravni odbor:  
 

• 21. – 25. februar 2014, dopisna seja 

• 17. maj 2014, Portorož, Slovenija 

• 27. – 29. november 2014, dopisna seja 
 

3. Kadri 

EMUNI univerza je imela na dan 31. oktober 2014 zaposlenih 12 oseb. Nekatera strokovno-

administrativna dela izvajajo zunanji izvajalci (pravno svetovanje, lektoriranje, revizija, vzdrževanje 

spletnih strani in aplikacij, svetovanje s področja visokega šolstva, pravno zastopanje v sporih). 

Podatki o zaposlenih v letu 2014 so navedeni v spodnji razpredelnici. 

Preglednica 1: Zaposleni na EMUNI univerzi v letu 2014 

Delovno mesto Stanje 31. 12. 2012 Stanje 1. 4. 2013 Stanje 31. 12. 2013 Stanje 30.11. 2014 

V.d. predsednika 
EMUNI univerze 

0 
0,2 

0,2 0 

Predsednik EMUNI 
univerze 

0 
0 

0 1 

Podpredsednik za 
administracijo in 
finance 

15 1 0 0 

Zunanji sodelavec - 
svetovalec 
predsednika 

0 0 0 2 

Vodja predsednikove 
pisarne 

1 0 0 0 

Tajnica vodstva 
univerze 

0 0,5 0,5 1 

Samostojni strokovni 
sodelavec za 
mednarodno 
sodelovanje in 
projekte 

0 1 1 1 

Samostojni strokovni 
sodelavec za 
izobraževanje 

2 1 1,5 1 

Samostojni strokovni 1 1 1 1 

 
5 Do 1. 4. 2013 je podpredsednik za administracijo in finance opravljal tudi funkcijo v. d. predsednika. 
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sodelavec za IKT 

Vodja enote za 
poslovanje, finance in 
računovodstvo 

1 1 1 0 

Samostojni strokovni 
sodelavec za 
poslovanje, finance in 
računovodstvo  

1 0 0 0 

Vodja enote za 
pravne, kadrovske in 
splošne zadeve  

1 1 1 0 

Zunanji sodelavec za 
podporo oddelku za 
izobraževanje 

0 0 0 1 

Zunanji sodelavec za 
finančne zadeve 

0 0 0 1 

Zunanja sodelavka za 
prevajalske storitve in 
odnose z javnostmi 

0 0 0 1 

Zunanja sodelavka za 
mednarodno 
sodelovanje 

0 0 0 1 

Zunanji sodelavec za 
pravne zadeve 

0 0 0 1 

Skupno  8,0 6,7 6,2 126 

 

4. Študijski programi in druga izobraževanja 

EMUNI univerza v študijskem letu 2012/ 2013 ni izvajala študijskih programov.   

EMUNI univerza še ne izvaja lastnih študijskih programov.  

V letih 2013 in 2014 so potekali pripravljalni postopki za pričetek izvajanja magistrskega študijskega 

programa, katerega izvedba je predvidena za študijsko leto 2014/ 2015, z začetkom februarja 2015.  

V obdobju od maja do septembra 2013 so bile izvedene tri EMUNI poletne šole v Sloveniji oziroma 

Grčiji. Udeležilo se jih je 34 študentov.   

EMUNI univerza ima priglašene naslednje študijske programe: 

- Varstvoslovje (triletni doktorski študijski program 3. stopnje), 
- Poslovno komuniciranje v medkulturnem okolju (dvoletni magistrski študijski program 2. 

stopnje), 
- Okoljska analiza in management (dvoletni magistrski študijski program 2. stopnje).  

 
EMUNI univerza ima v postopku akreditacije na NAKVISU naslednja programa: 

- Evro-mediteranske in medkulturne študije (dvoletni magistrski študijski program 2. stopnje), 
- Evro-sredozemske študije (študijski program za izpopolnjevanje). 

 
 

 

 
6 Zunanji sodelavci niso zaposleni za polni delovni čas.  
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4.1 Študijski program za izpopolnjevanje 

Glavni cilj študijskega programa za izpopolnjevanje Evro-sredozemskih študij (EMS) je omogočiti 

udeležencem široko poznavanje evro-sredozemske regije iz različnih zornih kotov (gospodarskega, 

družbenega, političnega, kulturnega, okoljskega itd.).  

V letu 2014 EMUNI univerza študijskega programa za izpopolnjevanje ni izvedla.  

Študijski program za izpopolnjevanje Evro-sredozemske študije se na EMUNI univerzi izvaja od leta 

2010. V tem času je na njem sodelovalo več kot 230 udeležencev izobraževanja iz 25 držav in skoraj 

70 predavateljev iz 18 držav.  

4.2 Poletne šole EMUNI 

EMUNI univerza je v letu 2014 sedmič organizirala EMUNI poletne šole s ciljem izboljšati sodelovanje 

med visokošolskimi ustanovami na področju Evro-Sredozemlja, spodbujati mobilnost in prispevati k 

boljšemu dialogu med ljudmi in kulturami. Vloga EMUNi univerze je koordinacija organizacije 

poletnih šol ter promocija akademskega sodelovanja v evro-sredozemskem prostoru in okrepitev vezi 

s partnerskimi institucijami, za samo organizacijo pa skrbijo prijavitelji.  

Ankete o zadovoljstvu študentov s posamezno poletno šolo se izvajajo na institucijah, kjer poletne 

šole potekajo.  

Seznam poletnih šol, izvedenih v letu 2014, je razviden iz spodnje preglednice. 

Preglednica 2: Poletne šole EMUNI v letu 2014 

Ime 

visokošolske 

institucije 

Ime programa ECTS7 Lokacija 

izvajanja 

Obdobje Število 

študentov 

in držav 

Število 

učiteljev in 

držav 

Jezik 

Aristitelova 

univerza v 

Solunu, 

Grčija 

Inovacije v 

interlingvističnem in 

medkulturnem 

prevajanju in 

prevajalske storitve 

za turizem – 

trajnostni razvoj 

regionalnega 

turizma 

6 University 
Camping of 
Kallandra, 
Chalkidiki, 
School of 
Italian 
Language 
and 
Literature 
 

 

 

17. 8. 
2014 - 
26. 8. 
2014; 
28. 8. 
2014 - 8. 
9. 2014 

x8 x Angleški, 

italijanski, 

grški  

Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

Inovativnost v 

podjetništvu – 

turistična ponudba 

6 Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

23. junij 
– 4. julij 
2013 

10 

študentov 

8 učiteljev 

iz 5 držav 

angleški 

 
7 ECTS – Evropski sistem prenosa in nabora kreditinih točk (European Credit Transfer and Accumulation System) 

 
8 Institucija še ni oddala končnega poročila, zato podatek še ni na voljo 
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poslovne 

študije - 

MFDPŠ, 

Celje, 

Slovenija 

in trajnostni razvoj 

podeželskega 

turizma  

poslovne 

študije - 

MFDPŠ, 

Celje, 

Slovenia 

iz 4 držav 

Univerza v 

Ljubljani, 

Filozofska 

fakulteta 

Poletna 

prevodoslovna šola 

za doktorske 

študente in učitelje 

prevajanja EMUNI 

Ibn Tibbon 

10 Univerza v 

Granadi, 

Španija 

23. junij 

– 4. julij 

2013 

20 

študentov 

iz 12 

držav 

10 

profesorjev 

iz 4 držav 

angleški 

 

4.3 Doktorski raziskovalni seminarji 

Doktorski raziskovalni seminarji se osredotočajo na podrobno preučevanje tematik, povezanih z Evro-

Sredozemljem. Doktorski raziskovalni seminarji se izvajajo na EMUNI univerzi ali na njenih 

partnerskih institucijah, večinoma v poletnem času. Vloga EMUNi univerze je koordinacija 

organizacije poletnih šol ter promocija akademskega sodelovanja v evro-sredozemskem prostoru in 

okrepitev vezi s partnerskimi institucijami, za samo organizacijo pa skrbijo prijavitelji, ki tudi krijejo 

vse stroške.  

Preglednica 3: Seznam doktorskih seminarjev EMUNI v letu 2014 

Ime 

visokošolske 

institucije 

Ime programa ECTS Lokacija 

izvajanja 

Obdobje Število 

študentov 

in držav 

Število 

učiteljev 

in držav 

Jezik 

Mednarodna 

fakulteta za 

družbene in 

poslovne 

študije - 

MFDPŠ, Celje, 

Slovenia 

Akademsko pisanje za 

objavljanje znanstvenih 

člankov v mednarodnih 

revijah 

0 Portorož, 

Slovenija 

27., 28. 

junij 

2014 

10 

študentov 

iz 6 držav 

2 

učitelja 

iz 2 

držav 

angleški 

 

4.4 Ocena stanja in usmeritve 

Študijski programi za izpopolnjevanje, poletne šole in doktorski seminarji EMUNI univerze študentom 

nudijo možnost za izpopolnjevanje znanja, tako na lastnem kot na drugih področjih študija. V 

prihodnjih letih bo skušala EMUNI univerza število omenjenih programov še povečati in tako 

prispevati k akademskemu izpopolnjevanju in mednarodni izmenjavi znanja.  

Za naslednje obdobje bo izjemno pomemben začetek izvajanja študijskih programov. Za izvedbo v 

študijskem letu 2014/15 je predviden magistrski študijski programi Poslovno komuniciranje v 

medkulturnem okolju. Tudi pri izvajanju podiplomskih študijskih programov si bo EMUNI univerza 

prizadevala za stalno izboljševanje kakovosti izobraževalnega procesa.  
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4.5 Programi ERASMUS mobilnosti 

EMUNI univerza je od leta 2009 podpisnica ERASMUS univerzitetne listine in vse od tedaj sodeluje v 

programih mobilnosti študentov in zaposlenih. Ker se na EMUNI univerzi zavedamo, da je stalno 

izobraževanje zaposlenih izjemnega pomena, se ti redno udeležujejo omenjenih izmenjav.  

Na EMUNI univerzi smo v letu 2014 v okviru mobilnosti študentov z namenom prakse gostili študenta 

z Univerze v Salentu v Italiji. Kot del individualne mobilnosti je trimesečno prakso na EMUNI univerzi 

opravila tudi študentka z Ameriške univerze v Kairu (Egipt).  

Ko bo EMUNI univerza začela z izvajanjem svojih študijskih programov, bo lahko na študijsko 

izmenjavo v tujino pošiljala tudi svoje študente. 

4.6 Ocena stanja in usmeritve 

EMUNI univerza bo tudi v prihodnje izvajala programe mobilnosti in skušala njihovo število še 

povečati, saj je zaradi mednarodnega značaja in orientiranosti univerze mednarodna dejavnost pri 

akademski izmenjavi in sodelovanju izjemnega pomena. 

 

5. Raziskovalna dejavnost in diseminacija  

EMUNI univerza izvaja raziskovalno dejavnost prek izvedbe mednarodnih znanstveno-raziskovalnih 

projektov, redno se odziva na razpise raziskovalnih projektov in druge razpise. Diseminacijo 

rezultatov spodbujamo z organizacijo (mednarodnih) konferenc, revije IJEMS in pošiljanjem e-novic 

preko EMUNI mreže, ki vključuje naslove več kot 8.000 prejemnikov (fizične osebe in institucije). 

5.1  Znanstveno-raziskovalni projekti 

V letu 2014 je EMUNI univerza kot partnerica sodelovala pri dveh mednarodnih projektih.  

Preglednica 4: Seznam raziskovalnih projektov EMUNI univerze v letu 2014 

Leto Domači projekt Mednarodni projekt 

2014 / 7 

 

V letu 2014 je EMUNI univerza postala nosilka v enem mednarodnem projektu: 

1. MERID (Dialog na področju raziskovanja in inovacij na Bližnjem vzhodu) 

Projekt pomeni predlog celovite dejavnosti za povečanje in spodbujanje sodelovanja na področju 

raziskovanja in inovacij med EU in Bližnjim vzhodom, z neposredno vključitvijo partnerjev iz Egipta, 

Irana, Iraka, Jordanije, Libanona in Palestine. Projekt predstavlja prvi poskus sistematizacije podpore 

politiki dialoga in vključevanja raziskovalnih skupnosti Irana in Iraka v program Obzorje 2020, kot tudi 

pobudo za kontinuiteto okvirov že vzpostavljenega sodelovanja med državami EU in Bližnjega vzhoda. 

V letu 2014 je EMUNI univerza postala partner v enem mednarodnem projektu: 
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2. EMNES 

Projekt EMNES je namenjen spodbujanju prenosu znanja med mladimi raziskovalci političnimi 

odločevalci na področju družbeno-gospodarskega razvoja sredozemske regije, s posebnim 

poudarkom na ustvarjanju zaposlitvenih možnosti, družbeni vključenosti in trajnostnemu razvoju.  

EMUNI univerza je nadaljevala tudi z izvajanjem spodnjih projektov.  

3. EDULINK II 

Namen projekta, prijavljenem v okviru finančnega mehanizma ACP-EU Cooperation, je krepiti 

sodelovanje univerz iz Afrike in Evrope ter izgradnja univerzitetne mreže podsaharske Afrike s 

pomočjo in prenosom dobrih praks iz držav EU. Tema, ki povezuje projektne partnerje in druge 

pridružene institucije, je raziskovanje kmetijske politike in proučevanje varnosti zagotavljanja oskrbe 

s hrano. 

4. Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko 

Namen projekta je razpravljati o zunanji politiki EU, proučevanju oblikovanja zunanje politike, 

nacionalnih interesov, regionalnega povezovanja, evropski sosedski politiki ter iskanje pravic 

državljanov in držav, ki izhajajo iz naslova te politike. 

5. Projekt HANDS-ON 

V letu 2014 je EMUNI univerza nadaljevala z izvajanjem projekta HANDS-ON, ki bo prispeval k boljši 

integraciji informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in njenih orodij v poučevanje in učenje z 

razvojem »learning-by-doing« okolja. 

6. Projekt Migration III 

EMUNI kot partner sodeluje v projektu EUROMED Migration III, katerega cilj je razprava o 

večplastnosti evropske in sredozemske migracijske politike. V letu 2014 je EMUNI kot partnerska 

organizacija sodelovala pri pripravi dokumentov in poročil s področja migracij v evro-sredozemskem 

prostoru. 

7. Projekt Podpora Evro-sredozemski univerzi (ENPI/2009/226-479) 

Projekt Podpora Evro-sredozemski univerzi se je zaključil 31. 12. 2012, vendar je v letu 2014 potekalo 

delo na dopolnjevanju poročil in zaključevanju finančnega dela projekta.  
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5.2 Konference  

V letu 2014 je EMUNI univerza ni organizirala letne mednarodne konference. Redna letna 

mednarodna konferenca je bila s sklepom upravnega odbora EMUNI prestavljena na februar 2015.   

Podrobnejši podatki o projektih in konferencah so razvidni tudi na naslednjih spletnih straneh: 

http://www.emuni.si/sl/konference 

http://www.emuni.si/sl/projekti-0  

 

 

5.3 Ocena stanja in usmeritve 

EMUNI univerza v prihodnje načrtuje prijavo novih projektov in  sodelovanje pri projektih na način 

partnerstva. Načrtovana je tudi organizacija mednarodne konference in organizacija drugih 

konferenc. Vzporedno z izvajanjem študijskih programov se bo obogatila tudi raziskovalna dejavnost, 

saj se bodo v  raziskovalno delo lahko vključevali tudi študentje. Načrtovana je tudi ustanovitev 

raziskovalne skupine EMUNI univerze in njena registracija pri nacionalni raziskovalni agenciji ARRS, ki 

je trenutno v postopku registracije, saj je bila na ARRS v letu 2014 oddana vsa potrebna 

dokumentacija.  

 

6. Publikacije EMUNI univerze 

6.1 Znanstvena revija IJEMS 

EMUNI univerza od leta 2008 izdaja revijo International Journal of Euro-Mediterrnaean Studies 

(IJEMS). V letu 2014 je EMUNI univerza izdala dve številki revije.   

Revija IJEMS je za EMUNI izjemnega pomena, saj omogoča tako objave znanstveno-raziskovalnih 

dosežkov učiteljev in raziskovalcev, povezanih z EMUNI, kakor tudi študentov EMUNI univerze, ki 

lahko v reviji objavljajo svoje raziskovalne projektne in magistrske naloge. Tako služi kot ustrezna 

študijska literatura za predmete študijskih programov in študijskih programov za izpopolnjevanje, ki 

jih izvaja EMUNI. 

6.2 E-novice 

Glasilo EMUNI univerze (EMUNI Newsletter), ki vsebuje podatke o dejavnostih univerze, je mesečno 

poslan na 8.000 elektronskih naslovov.   

6.3 Promocijski letaki 

V letu 2014 je EMUNI univerza izdala promocijski letak za magistrski študijski program poslovno 

komuniciranje v medkulturnem okolju.  

6.4 Ocena stanja in usmeritve 

EMUNI univerza bo tudi v prihodnje izdajala revijo IJEMS in stremela k temu, da k objavam privabi še 

več uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja Sredozemlja in širšega območja. Nadaljevala bo 

tudi z redno objavo in pošiljanjem e-novic ter pripravo promocijskih letakov.   

http://www.emuni.si/sl/konference
http://www.emuni.si/sl/projekti-0
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7. Vpetost v okolje 

Poslanstvo in delovanje EMUNI univerze se odražata tako v lokalnem kot regionalnem okolju 

in prispevata k njenemu bogatenju in razvoju. Zaradi svoje mednarodne narave EMUNI 

znatno prispeva k razvoju in bogatenju okolja. EMUNI univerza na različne načine vzpostavlja 

dejavnosti sodelovanja z okoljem. To so med drugim prirejanje konferenc, okroglih miz, vseživljenjsko 

učenje in publicistična dejavnost. Tako povečuje svojo prepoznavnost tako v Sloveniji kot v Evropi in 

širšem okolju.  

V mednarodno okolje se EMUNI univerza vključuje prek udeleževanja sestankov, srečanj in konferenc 

tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V širše okolje je univerza vpeta s svojo široko mrežo 194 članic, ki 

zajema raziskovalne in visokošolske institucije iz 41 držav.   

V slovenskem okolju je EMUNI univerza v letu 2014 organizirala EMUNI prijateljski dan s francoskim 

veleposlaništvom in okroglo mizo (podrobnejši opis je v poglavju 7.2). 

EMUNI univerza je v letu 2014 sodelovala tudi pri soorganizaciji letne konference z naslovom Make 

Learn 2014, ki je potekala junija v Portorožu.  

EMUNI univerza je pomembna tudi za delovanje Unije za Sredozemlje, ki je bila ustanovljena leta 

2008 kot del t. i. barcelonskega procesa. Namen Unije za Sredozemlje je krepitev gospodarskih, 

političnih in družbenih vezi med severnim in južnim delom Sredozemlja. Ena od 6 prioritet Unije, kako 

uresničevati njeno poslanstvo, je bila ustanovitev Evro-sredozemske univerze (EMUNI), ki predstavlja 

izobraževalno-raziskovalno vez v evro-sredozemski regiji. EMUNI univerza pri uresničevanju svojega 

poslanstva in  strategije sledi ciljem in smernicam Unije za Sredozemlje. Z namenom boljše 

komunikacije, povezanosti in hitrejšega pretoka informacij ima EMUNI univerza v svojem upravnem 

odboru tudi enega predstavnika Unije za Sredozemlje. 

 

7.1 Sklenjeni sporazumi in partnerstva 

Članice EMUNI mreže in sporazumi 

EMUNI univerza se kot izobraževalno-raziskovalna institucija povezuje z drugimi partnerskimi 

institucijami in svoje cilje uresničuje preko nacionalnih in mednarodnih projektov. V letu 2014 je 

EMUNI univerza pričela s pripravo naslednjih projektov oziroma se je pridružila konzorcijem 

projektov s partnerskimi institucijami:: 

1. BridgeMed, katerega nosilka bo EMUNI unvierza, , 

2. ERC=Science2, katerega nosilec je Science Business (Velika Britanija), 

3. HOPE (Health promotion and Obesity prevention Programs for Equity), katerega nosilka je 

Medicinska fakulteta državne univerze Čile. . 

Omenjeni projekti so bili izdelani na ravni projektne zasnove in so bili prijavljeni v program Obzorje 

2020 Evropske unije.  
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7.2 Vpetost v lokalno in nacionalno okolje 

V letu 2014 je EMUNI univerza organizirala prvi EMUNI prijateljski dan (t. i. Friendship Day). Namen 

tega dogodka je spodbuditi razpravo o izbrani evro-sredozemski državi in jo predstaviti občinstvu. 

Prvi dogodek je potekal 15. septembra na EMUNI univerzi in je bil posvečen Franciji.  

EMUNI univerza je poleg tega organizirala okroglo mizo z naslovom »Izraelsko-palestniski konflikt: 

onstran politike«, ki je potekal 1. decembra 2014 na sedežu EMUNI univerze. Gosta okrogle mize sta 

bila Ben Dror Yemini (novinar, Izrael) in dr. Primož Šterbenc (univerza na Primorskem).  

 

7.3 Vpetost v okolje v okviru izobraževanja 

7.3.1 Erasmus + 

ERASMUS mobilnost - Erasmus Sporazumi o partnerstvu 

V okviru izobraževanja se EMUNI univerza povezuje z okoljem z izvajanjem študijskega programa za 

izpopolnjevanje, v katerem sodelujejo predvsem tuji študentje, ter z izvajanjem programov ERASMUS 

mobilnosti. 

Trenutno ima EMUNI univerza sklenjenih 14 bilateralnih sporazumov s 14 visokošolskimi 

institucijami. 

Jean Monnet  

Jean Monnet Module 

V letu 2014 je EMUNI univerza prijavila projekt intenzivnega programa (IP) z naslovom »Evro-

sredozemske študije«, katere namen je bil organizirati program za usposabljanje. Projekt ni bil izbran 

za financiranje.  

 

7.3.2 Norveški finančni mehanizem 

V letu 2014 je EMUNI univerza prijavila projekt intenzivnega programa (IP) z naslovom »Evro-

sredozemske študije«, katere namen je bil organizirati program za usposabljanje. Projekt ni bil izbran 

za financiranje.  

V letu 2015 se bo EMUNI univerza prijavila za individualno mobilnost zaposlenih v okviru programa 

norveški finančni mehanizem.  
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7.4 Pregled stanja in usmeritve 

Tudi v prihodnje se bo EMUNI univerza vključevala v mednarodno raziskovalno okolje in v delovanje 

slovenskega ter širšega, evro-sredozemskega okolja, nasploh. To bo nadaljevala tudi z izvajanjem 

magistrskih študijskih programov in študijskega programa za izpopolnjevanje, udeležba tujih 

študentov na teh pa bo spodbudno vplivala tudi na neposredno okolje. Z optimizacijo svoje mreže 

skuša EMUNI univerza doseči tesnejše in aktivnejše sodelovanje med akademskimi in drugimi 

institucijami v evro-sredozemskem in širšem prostoru in tako prispeva k promociji, povečevanju in 

izboljševanju izobraževalnih dejavnosti.  

EMUNI univerza bo nadaljevala tudi z organizacijami dogodkov EMUNI Friendship Days. Po 

nekajletnem premoru bo ponovno organizirala tudi konferenco ReSouk.  

8. Kakovost 

EMUNI univerza je na 12. seji Senata 14. decembra 2012 v Portorožu sprejela Poslovnik kakovosti. 

Zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti je na 19. dopisni seji Senata, ki je potekala med 18. in 23. 

septembrom, sprejela novo različico omenjenega pravilnika.  

V skladu z njim redni nadzor temeljnih dejavnosti, in sicer s pogovori, vprašalniki ter s pomočjo redne 

komunikacije med vodstvom, zaposlenimi in drugimi sodelavci in študenti. Na podlagi pridobljenih 

ugotovitev sprejema ustrezne ukrepe. V proces zagotavljanja kakovosti so vključeni tako zaposleni na 

EMUNI univerzi kot udeleženci izobraževanja in ostali deležniki.  

8.1 Zagotavljanje kakovosti  

EMUNI univerza pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti izhaja iz Zakona o visokem šolstvu (Uradni 

list RS, št. 32/2012-UPB7, s spremembami), Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih 

zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 95/2010, 17/2011, 51/2012, 6/2013), 

mednarodnih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru 

- Standards and Gidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (European 

Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005) ter Resolucije o Nacionalnem 

programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVS11-20) (Uradni list RS, št. 41/2011). 

Septembra 2014 je bila na seji Senata EMUNI univerze sprejeta nova različica Poslovnika kakovosti na 

EMUNI univerzi.  

Področja9 presoje so naslednja:   

• vpetost v okolje; 

• delovanje visokošolskega zavoda; 

• kadri; 

• študenti; 

• materialni pogoji (prostori, oprema, knjižnično-informacijska dejavnost in financiranje); 

• zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. 

• Študijski programi se presojajo še po organizaciji in izvedbi izobraževanja. 
 

 
9

 25. člen Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Ur. l. RS, št. 95/2010) 
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8.2 Ocena stanja in usmeritve 

Ankete o kakovosti, ki jih ob izvajanju študijskega programa za izpopolnjevanje izvaja EMUNI 

univerza, bo izvajala tudi v prihodnje, saj rezultati anket pripomorejo k izboljšanju kakovosti 

izobraževalnih programov. Redno preverjanje kakovosti se bo opravljalo tudi, ko bo EMUNI univerza 

pričela z izvajanjem magistrskih in doktorskih študijskih programov, kar bo zagotovilo stalno 

izboljševanje študijskih programov in zadovoljstvo vseh vpletenih v izobraževalni proces. 

 

9. Materialni pogoji 

9.1 Prostori in oprema 

Sedež EMUNI univerze je v Portorožu. Trenutne prostore je kot mednarodna organizacija dobila že v 

študijskem letu 2008/2009. Pogodba o uporabi omenjenih prostorov ni bila nikoli prekinjena, 

dejavnost pa se je še naprej nemoteno izvajala, zaradi česar je prišlo na podlagi 1. odstavka 615. 

člena Obligacijskega zakonika do sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas, z enakimi pogoji kot so 

zapisani v priloženi pogodbi. 

V predavalnici z 32 sedeži je na voljo uporaba tehnične opreme (tabla, projektor, projekcijsko platno, 

računalnik, dostop do interneta, ozvočenje). Na istem naslovu so tudi pisarne vodstva zavoda, 

tajništvo, referat za študentske zadeve in sanitarije. V primeru, da bi bilo potrebno zagotoviti večje 

število sedežev za izvajanje študijskega procesa, ima EMUNI univerza sklenjen sporazum o najemu 

ustreznih predavalnic z UP Fakulteto za turistične študije - Turistico.  

Za potrebe študijskega programa Evro-mediteranske in medkulturne študije, katerega izvajanje je 

predvideno za študijsko leto 2014/ 2015, je EMUNI univerza pridobila izjavi o uporabi knjižničnih 

storitev za študente omenjenega programa, in sicer od Univerzitetne knjižnice Univerze na 

Primorskem in Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.  

Hkrati je EMUNI univerza v letu 2013 intenzivno začela z zbiranjem knjižničnega gradiva in ureditvijo 

priročne knjižnice. Zbiranje se je nadaljevalo tudi leta 2014, do zdaj smo pridobili približno 1000 

knjižničnih enot. Dela so v angleškem, arabskem, francoskem, španskem, italijanskem, in slovenskem 

jeziku.  

Zagotovili smo tudi dostop do naslednjih baz podatkov:  

- Central and Eastern European Online Library 
- Directory of Open Acess Journals 
- EBSCO Host  
- EconPapers 
- EconBiz 
- Education Resources Information Center 
- E-journals  
- Genamics JournalSeek 
- Google Scholar 
- Index Islamicus 
- JournalFinder 
- NewJour  
- Open J-Gate 

http://www.ceeol.com/
http://www.doaj.org/
http://www.ebscohost.com/
http://econpapers.repec.org/
http://www.econbiz.de/
http://eric.ed.gov/
http://www.e-journals.org/
http://journalseek.net/
http://scholar.google.si/
http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus
http://journalfinder.elsevier.com/
http://www.library.georgetown.edu/newjour/
http://openj-gate.org/
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- ProQuest 
- RefSeek 
- Research Bible 
- ScienceDirect 

 
Povezave so dostopne na spletni strani EMUNI univerze na naslovu 

http://www.emuni.si/sl/izobrazevanje/baze-podatkov  

Istočasno se na EMUNI univerzi, v skladu z zavezo Ministra za izobraževanje, kulturo in šport, 

dogovarjamo za selitev vsaj dela študijskega procesa in dela vodstva na lokacijo, ki bo omogočala še 

kvalitetnejše izvajanje več študijskih programov in ki bo na novo obnovljena prav z namenom 

izvajanja tovrstnih dejavnosti. Na tem mestu bo na voljo tudi obširnejši prostor za knjižnico. 

10. Financiranje 

 V letu 2014 bo imela EMUNI univerza 473.175,21 EUR prihodkov, od tega 444.278,87 EUR prihodkov 

iz sredstev javnih financ, 0,00 EUR prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu in 28.896,34 EUR iz 

drugih virov. Od tega bo 99,05 % prihodkov od izvajanja javne službe, in sicer 81,30 % iz vira MIZŠ, 

13,49 % ostalih sredstev iz proračuna EU in 5,20 % drugih prihodkov iz sredstev javnih financ. Delež 

sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu znaša 0,00 %. Odhodki leta 2014 bodo znašali 

471.196,06 EUR.  

  

Preglednica 8: Viri prihodkov v EUR v študijskem letu 2013/ 2014 (ocena) 

Prihodki (v EUR) Prihodki iz sredstev javnih financ 

Drugi viri Trg Skupaj 
Študijsko leto KL MIZŠ 

Ostala 

sredstva iz 

proračuna EU 

Drugi prihodki 

iz sredstev 

javnih financ 

2013/2014 2014 381.051,67 63.227,20 24.391,34 4.505,00 0,00 473.175,21 

  

Sredstva se vsako leto razporedijo na posamezne dejavnosti skladno z letnim programom dela 

EMUNI univerze in finančnim planom glede na posamezni vir financiranja. EMUNI univerza mesečno 

poroča MIZŠ-ju o sprotni porabi sredstev za posamezne dejavnosti in stroškovne kategorije ter o 

opravljenih aktivnostih. Mesečna realizacija in dejavnosti morajo biti skladna s sprejetim programom 

dela. Vsa odstopanja od načrta morajo biti utemeljena. 

EMUNI univerza poroča EMUNI ustanovi o porabi prejetih sredstev v končnem poročilu ob zaključku 

vsakega projekta. Gospodarnost in učinkovitost porabljenih sredstev se meri tudi v vmesnih in 

končnih poročilih, pripravljenih za ostale vire financiranja (Evropska komisija, CMEPIUS). 

https://www.proquest.com/
http://www.refseek.com/
http://www.researchbib.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emuni.si/sl/izobrazevanje/baze-podatkov
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10.1 Ocena stanja in usmeritve 

EMUNI univerza ima za svoje trenutne potrebe na voljo ustrezne prostore in opremo, ko se bo z 

izvajanjem novih študijskih programov pojavila potreba po dodatnih prostorih, pa bomo te zagotovili 

s pogodbo s sosednjo UP Fakulteto za turistične študije. Prav tako je bil z ustreznima dogovoroma z 

Univerzitetno knjižnico Univerze na Primorskem in Knjižnico Srečka Vilharja Koper študentom 

zagotovljen dostop do knjižničnih storitev, ki je po ustanovitvi priročne knjižnice EMUNI omogočen 

tudi na sedežu univerze. Študijski proces bo lahko tako tudi v prihodnje potekal nemoteno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


