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LETNO VSEBINSKO POROČILO VIRS PRIMORSKE ZA
LETO 2010

VIRS Primorske je izvedel naslednje aktivnosti, ki predstavljajo nadaljevanje,
operacionalizacijo ter nadgradnjo aktivnosti visokošolskega središča s ciljem razvoja
visokošolskega prostora v regiji.
1. V Novi Gorici se nadaljuje študij šestega semestra visokošolskega študija
Strojništva, katerega šolnina je subvencionirana s strani VIRSa; v Tolminu pa tretji
in četrti semester, katerega šolnino v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom
subvencionirajo občine Bovec, Tolmin in Kobarid. V naslednjih dveh letih bomo
tako pridobili približno 50 novih diplomiranih inženirjev strojništva.
2. V prvi letnik se je vpisalo novih 70 študentov (četrta generacija) na visokošolskem
strokovnem programu Multimedijske komunikacije Fakultete za elektrotehniko
(zapolnjena so vsa prosta mesta, zanimanje pa daleč presega število razpisanih
mest). Trenutno je vpisanih na ta program preko 170 študentov. To je edini redni
program s področja tehniški ved na Goriškem, ki izobražuje za deficitaren poklic,
zato je zelo pomembno, da je vsako leto presežek zanimanja za ta študij s strani
študentov glede na prosta mesta. VIRS Primorske skupaj z PTPjem zagotavljata
potrebno infrastrukturo za izvajanje predavanj, vaj ter raziskovalno delo. VIRS je
posodobil programsko in strojno opremo novega laboratorija ter računalniške
učilnice. V PTPju je sedaj urejeno prijetno okolje za študente (opremljeni skupni
prostori, lokal s prehrano). Avtobusno postajališče na PTPja je zelo dobro
izkoriščeno. VIRS opravlja za potrebe programa tudi del nalog študentskega referata
ter stikov s študenti. Zelo je razvejano tudi študentsko življenje, med drugim smo
izvedli prvo študentsko zabavo s koncertom in piknikom.
3. V študijskem letu 10/11 je bilo zanimanje za vpis na študij Zdravstvene nege daleč
nad razpisanimi prostimi mesti, tako da je bil program v prvem roku praktično že
zapolnjen (to je peta generacija). Sedaj je vpisanih na tem programu približno 130
študentk in študentov. Zagotovljene so sodobno opremljene predavalnice v katerih
potekajo predavanja ter vaje. Uspešno je deluje referat v Novi Gorici s prostori za
predavatelje in potrebno opremo. Z bolnišnico v Šempetru so bili obnovljeni in
opremljeni novi prostori za izvajanje kabinetnih vaj, tako da študenti sedaj izvajajo
ta zelo pomemben del svojega študija v lastnih prostorih v okviru bolnišničnega
kompleksa. Z mnogimi ustanovami je bil dosežen dogovor o vključevanju njihovih
strokovnjakov v pedagoški proces. Sodelovanje z učnimi bazami je na zadovoljivi
ravni. V letošnjem letu je diplomirala tudi večina prve vpisne generacije. Izvedli
smo več dogodkov promocije programa skupaj s šolo. Tudi letos so se na študij
vpisali zamejski študenti.
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4. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici nadaljuje z uspešnim pedagoškim delom,
saj je tudi v šolskem letu 2010-11 v celoti zapolnila vsa prosta mesta na vseh treh
stopnjah, tako da sedaj študira na fakulteti preko 1500 študentov. Fakulteta izvaja
triletni univerzitetni dodiplomski program Pravo 1. stopnje, dvoletni podiplomski
magistrski program Pravo 2. stopnje in dvoletni podiplomski magistrski program
Pravo in management nepremičnin 2. stopnje. Letos je bil izveden tudi vpis v nov
program prve stopnje Pravo in management infrastrukture in nepremičnin. Preko
študentov na obeh doktorskih programih 3.stopnje Pravo ter Pravo in management
nepremičnin, se ustvarja lastna raziskovalno pedagoška baza, kar je za dolgoročni
razvoj fakultete nujno potrebno. Ravno poteka intenzivno delo v vseh fakultetnih
inštitutih. V letošnjem letu je na fakulteti diplomirala druga generacija diplomantov,
slovesna podelitev diplom je bila v Kulturnem domu, katere se je udeležilo tudi več
uglednih osebnosti. Fakulteta je organizirala tudi znanstveno konferenco ter več
strokovnih srečanj.
5. Na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici trenutno študira 300
študentov, in sicer na programih Sociologija (3. stopnja), Uporabne družbene
študije (1. stopnja-un), Socialni management (1. In 2.stopnja) ter Medkulturni
management (2. stopnja). Letos je bil zelo uspešen vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija. Fakulteta je organizirala več strokovno-znanstvenih dogodkov, med njimi
tudi mednarodno konferenco. Fakulteta prav tako uspešno izdaja strokovne in
znanstvene monografije v okviru svoje založbe. Redno se izvajajo javnomnenjske
raziskave glede aktualnih tem, ki so precej odmevne v slovenskem prostoru.
Raziskovalno delo znotraj fakultete poteka na treh inštitutih, znotraj Inštituta za
igralništvo, Nacionalnega inštituta za psihoterapijo ter znotraj Inštituta za uporabne
družboslovne raziskave, ki so pridobili precej raziskovalnih projektov financiranih s
strani države kot tudi podjetij. Družboslovni večeri, ki jih organizira fakulteta in so
namenjeni razpravi o aktualnih družbenih temah, so edini tak dogodek v Novi
Gorici. V letošnjem letu se je fakulteta preselila v lastno stavbo na Gregorčičevi
ulici, ki jo je skoraj v celoti že obnovila in uredila, tako da se sedaj večina predavanj
izvaja tam. Na svečani akademiji fakultete so podelili diplome drugi generaciji
diplomantov fakultete.
6. Na novi agenciji za akreditacije visokošolskih ustanov in programov je v postopku
akreditacije podiplomska Mediteranska fakulteta za interdisciplinarne študije, ki bo
izvajala programe, ki združujejo tehnična in ekonomska znanja v novo kakovost in s
tem se bo zagotavljalo podporo razvoju industrije in spremljajočih dejavnosti v
oskrbovalnih verigah.
7. Dokončan je bil program Inženirskega oblikovanja Fakultete za strojništvo, ki je

sedaj v postopku akreditacije v skladu z navodili nove agencijo za akreditacije.
Partnerji pri pripravi ter izvedbi tega programa so TU Delft, Univerza v Bologni ter
Univerza v Trstu.
8. Skupaj s Tehniškim šolskim centrom nadaljujemo s projektom promocije
perspektivnih poklicev v gospodarstvu in študijev z namenom večanja zanimanja
dijakov in osnovnošolcev za te poklice. V ta namen VIRS z že izdelanim gradivom
seznanja dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Videi so predstavljeni tudi na
spletnih straneh VIRSa ter tako dosegljivi ne samo učencem in dijakom, ampak tudi
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njihovim staršem, ki imajo kot je pokazala raziskava, velik vpliv na izbiro
nadaljevanja izobraževanja svojih otrok.
9. Opravljeno je bilo več akcij obveščanja javnosti in dijakov o visokošolskih
programih, ki izobražujejo za perspektivne poklice, predvsem pa promocija teh
programov med mladimi z namenom povečevanja vpisa na te programe: tiskovne
konference, predstavitve v srednjih šolah, informativni dnevi, spletne strani.
10. V mesecu aprilu je v prostorih Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi potekal že
tretji mednarodni strokovni seminar z naslovom »Multimedijske tehnologije: Novi
pristopi v akustiki in zvoku«, ki se je zaključil v Mostovni s koncertom popularne
skupine Ana Pupedan in praktičnimi vajami merjenja akustike in zvoka. Na
seminarju so sodelovali svetovno znani vrhunski predavatelji, tuji in naši študenti,
udeleženci iz podjetij ter ugledni profesorji iz Slovenije in tujine. Pri organizaciji so
nas podprli Mestna Občina Nova Gorica, Slovenska sekcija IEEE, Krajevna
Skupnost Pevma, Štmaver, Oslavje, ASSIABO – združenje inženirjev in arhitektov
v Bologni, Ministrstvo za šolstvo, univerze in raziskave v Rimu, Kulturni center
Mostovna, Solkan in Klub goriških študentov. Seminar je udeležence seznanil z
najnovejšimi izsledki in raziskavami na področju akustike in zvoka tako v
teoretičnem kot tudi praktičnem smislu ter študentom in mladim sočasno ponudil
tudi možnost študentske zabave.
11. VIRS je v letu 2010 prijavil več čezmejnih projektov v sodelovanju z regijskimi,
slovenskimi in evropskimi inštitucijami:
- razvoj regij pod vplivom premika Schengenske meje z več partnerji: Ekonomska
Fakulteta UL, MEDIFAS, Univerza v Vidmu,
- raziskovalni laboratorij na področju zvoka in akustike s partnerji Univerza v
Ferrari, Fakulteta za elektrotehniko UL, Državni glasbeni konzervatorij Univerza v
Padovi,
- laboratorij in joint degree za Inženirsko oblikovanje s partnerji Fakulteta za
strojništvo UL, Fakulteta za arhitekturo UNITS, Univerza v Delftu, Univerza v
Bologni.
12. V mesecu maju smo sodelovali pri organizaciji prireditve z naslovom Multimedia
Open Air 2010, namenjene popestritvi študentskega dogajanja na našem območju.
Dogodek se je odvijal v bližini Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi na
prizorišču Gas poletje Vrtojba. Prireditev je vključevala zabavnimi program in
koncertno dogajanje treh glasbenih skupin. Poleg koncerta so študentje organizirali
različne igre (odbojka, mali nogomet ipd).
13. Organizirali smo brezplačne predstavitvene delavnice iz področja najnovejših znanj
Nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki lahko študentom pomagajo tako pri
študiju kot v življenju nasploh. Ti dogodki sodijo v sklop širitve aktivnosti VIRSa
namenjenih neposredno študentom. V ta namen so udeleženci delavnice spoznali,
kako lahko z uporabo znanj NLP izboljšajo komunikacijo, samozavest, učenje, si
lažje zastavljajo cilje itd.. NLP se lahko uporablja na številnih področjih: v znanosti,
medicini, šolstvu, športu, skratka na vseh področjih, kjer želimo povečati naš
potencial, zato so na delavnici sodelovali tudi iskalci zaposlitve, podjetniki ipd.. Na
delavnici so bile predstavljene najnovejše raziskave in praktičnimi vaje na področju
delovanja uma in povečanja človeškega potenciala. Prav tako so bila osnovna znanja
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iz seminarja predstavljena znotraj posameznih predmetov Iskanje zaposlitve ipd..na
FUDŠu, ter so kot novost imela izjemno pozitiven odziv tako pri poslušalcih
delavnice kot tudi pri študentih.
14. V aprilu mesecu smo predstavili rezultate raziskave z naslovom Analiza dejavnikov,
ki vplivajo na izbiro smeri študija in želja dijakov regijskih srednjih šol glede
nadaljevanja študija 2010. S ciljem pridobiti vpogled v dejavnike, ki vplivajo na
odločitev dijakov glede izbire smeri študija, ter same želje dijakov glede
nadaljevanja študija, je VIRS Primorske pred prvim vpisnim rokom za šolsko leto
2010-11 izvedel anketo med dijaki srednjih šol širše Goriške regije. Analiza znotraj
konteksta raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro študija, ugotavlja dejavnike, ki
vplivajo na odločitev o izberi smeri študija ter prikazuje primerjavo glede na analizo
izvedeno v letu 2005 in v letu 2008. Dosežen je bil dogovor, da se to odmevno in
uporabno raziskavo razširi s preučevanjem kateri so socio-ekonomski dejavniki, ki
vplivajo na izbiro študija.
15. Uspešno se aktualizirajo spletne strani, ki prikazujejo vse podatke z obeh strani meje
o vseh visokošolskih, raziskovalnih in podpornih inštitucijah na področju
visokošolskega izobraževanja ter raziskovanje (www.eurocampus.it in
www.eurocampus.si). Na spletnih straneh so prikazani osnovni podatki o
visokošolskih institucijah, programi, ki jih izvajajo ter njihove lokacije; podobno
velja za raziskovalne inštitucije ter nastanitveni zmogljivosti na obeh straneh meje.
Posebej je pomembno, da so vse relevantne informacije zbrane na enem mestu, kar
izjemno olajša odločitve tistih, ki jih zanima študij v naši regiji.
16. Sodelovanje VIRSa v dogovorih med državo in Mestno občino je končno obrodilo
sadove, saj je pričetek gradnje prvega državnega študentskega doma v Novi Gorici,
ki bo omogočal bivanje vsem študentom, tik pred začetkom. Skupaj z novim
študentskim domom Presta (poleg obstoječega), dijaškima domovoma ter z dvema
študentskima domovoma v Gorici bo nastanitvena študentska problematika
srednjeročno uspešno rešena.
17. VIRS nadaljuje izvedbo povpraševanja glede potencialnih strokovnjakov iz goriških
podjetij in drugih ustanov za njihovo vključevanje v pripravo in izvajanje
visokošolskih programov na Goriškem.
18. Nadaljujemo z aktivnostmi glede financiranja visokošolske dejavnosti tako s strani
države (regionalne spodbude in evropska sredstva predvsem za visokošolsko
infrastrukturo) kot tudi podjetij, predvsem iz finančnega področja.
19. Aktivnosti VIRS tudi v letošnjem letu poleg ustanoviteljev VIRSa podpirajo tudi
občine Miren-Kostanjevica, Kanal, Brda, Renče-Vogrsko, Bovec, Kobarid in
Tolmin, kar daje VIRSu dodatno regionalno potrditev.
20. VIRS nadaljuje v sodelovanju z matičnimi ustanovami z izvajanjem nalog
študentskega referata za študente strojništva, zdravstvene nege in multimedijskih
komunikacij. Poleg tega nudi servis domačim študentom in študentom iz drugih
krajev, ki si želijo oziroma študirajo v Novi Gorici: obveščanje študentov o
informacijah v zvezi s študijem in programi, posredovanje med matičnimi
visokošolskimi ustanovami in študenti, pomoč študentom pri iskanju informacij v
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zvezi z študijem in obštudijskimi dejavnostmi (nastanitve, možnosti prehrane,
zabave), sprotno se ažurira spletne strani z aktualnimi informacijami.
21. Nadaljuje se sodelovanje s Univerzitetnim konzorcijem iz Gorice ter ostalimi
čezmejnimi razvojnimi institucijami ter občino Gorica, predvsem s sodelovanjem na
skupnih projektih, kot sta na primer Mednarodni oblikovalsko-razvojni center,
infrastruktura za mlade v prostorih bivše bolnišnice. Skupaj se je prijavilo več
čezmejnih projektov.
22. VIRS Primorske sproti nadgrajuje spletne strani z novimi, koristnimi vsebinami za
študente, dodatno nadgrajuje ponudbo iskanja zaposlitev v sodelovanju z Zavodom
za zaposlovanje iz Nove Gorice.
23. Za vse programe v koordinaciji VIRSa so bili doseženi dogovori oz. podpisane
pogodbe o prostorih potrebnih za izvajanja visokošolskih programov, nekateri
prostori so bili tudi dodatno opremljeni. Z Mestno občino je bil dosežen dogovor, da
se VIRSu zagotovi brezplačno uporabo 650m2 predavalnic v bodočem EDA Centru,
kjer se bodo lahko združili tisti programi, ki so trenutno porazdeljeni na mnogih
lokacijah po mestu. Na ta način se bo izredno prispevalo k povečanju učinkovitosti
ter kvalitete izvajanja visokošolske dejavnosti.
24. Sodelovanje z Goriško knjižnico je zelo uspešno; v knjižnici so na razpolago vse
storitve za študente, sploh ker knjižnica že tako širi svojo podporo za potrebe
študentov (nabava strokovne literature, študentske ugodnosti).
25. S Slovenskim narodnim gledališčem sodelujemo pri obveščanju ter oblikovanju
ponudbe gledaliških predstav za študente.
26. VIRS Primorske je ponovno sodeloval že na tradicionalnih Stojnicah znanja, ki jih
organizira Svetovalno središče ISIO Nova Gorica na katerih so obiskovalci lahko
izvedeli več o izobraževalni ponudbi naše regije. Predstavljeni so bili izobraževalni
programi za odrasle, izvajalci, pogoji za vključitev v izobraževanje, financiranje
izobraževanja in druge možnosti vseživljenskega učenja.
27. Skupaj s Tehnološkim parkom poteka sodelovanje znotraj projekta Popri. Projekt
POPRI je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti, inovativnosti, znanosti, tehnike in
podjetništva na območju Goriške statistične regije. Cilj projekta je snovanje in
razvoj inovativnih idej, odkrivanje in razvoj perspektivnega kadra, nastajanje novih
inovacijskih in/ali tehnološko usmerjenih projektov. Projekt je zasnovan po
metodologiji evropskega projekta PRO-PLUS, v katerem je sodeluje 8 evropskih
držav. Vanj so vključeni otroci v vrtcih, osnovnošolci, dijaki in mladi podjetniki.
Vključitev VIRSa in s tem sodelovanje študentov v projektu Popri je bila
predstavljena tudi na letošnjem finalnem izboru na PTPju.
28. Sodelovanje in pomoč projektu Podjetna Primorska, kamor se lahko vključijo tudi
študenti, ki obiskujejo visokošolske institucije na Goriškem. Program Podjetna
Primorska je usmerjen k vzpodbujanju nastanka novih, na znanju temelječih podjetij
in prispeva k razvoju podjetništva v primorski regiji.
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29. VIRS je sodeloval tudi na Dnevu odprtih vrat Primorskega tehnološkega parka, kjer
je predstavil izobraževalne programe, ki jih ponuja v Goriški regiji.
30. Potreba po komunikacijski strategiji je postala razvidna vzporedno z željo, da se
zavod še intenzivneje odpira in promovirati navzven z jasno definiranimi in
zastavljenimi cilji. Glede na poslanstvo zavoda je VIRS Primorske izdelal
komunikacijski načrt promocije zavoda, ki temelji na: 1) definiranju ciljnih javnosti
na katere se nanašajo aktivnosti in rezultati VIRSa, obveščanje ciljih javnosti o delu
zavoda; 2) definiranju komunikacijskih kanalov obveščanja z oceno stroškov, 3)
definiranju konkretnih aktivnosti promocije zavoda: sodelovanje z drugimi akterji
pri organizaciji različnih dogodkov, tiskovne konference, organizacija seminarjev,
osebne predstavitve, stojnice… S pomočjo strategije se prispeva k širši javni
prepoznavnosti dejavnosti zavoda.
31. Nadaljuje se sodelovanje z revijo Študent o brezplačni dostavi in razdeljevanju te
revije med novogoriške študente. Revija ponuja mnoge koristne informacije o
študentskem življenju, ki jih potrebujejo študenti pri svojem študiju in obštudijskih
dejavnostih.
32. VIRS Primorske je nastopil tudi na prireditvi Maturantska četvorka v mestu vrtnic,
ki sta ga organizirala Mladinski center Nova Gorica in Mladinski svet Nova Gorica.
Ob tej priložnosti je VIRS Primorske sodeloval na prireditvi s stojnicami na katerih
je predstavljal svojo izobraževalno ponudbo dijakom.
33. Tudi letos se je izvedlo akcijo glede pomoči prijaviteljem na razpis za študentsko
prehrano ter promoviralo to možnost med potencialnimi ponudniki študentske
prehrane.
34. Skupaj s PTPjem ter Tehniškim šolskim centrom se je organiziralo Borzo kadrov,
kjer so se predstavila podjetja, ki iščejo perspektivne kadre za sodelovanje pri
razvojnih projektih. Borza kadrov je namenjena predvsem za študente tehničnih
smeri, kot so Multimedijske komunikacije in Informatika ter Mehatronika. V
letošnjem letu smo se z PTPjem dogovorili, da se v borzo znanja vključijo tudi
ustanovitelji VIRSA in se na dogodku, ki bo v jesenskem času predstavijo
študentom. Študenti bodo tako imeli možnost večje seznanitve z kadrovskimi
potrebami podjetij naše regije. Obenem bodo tako imeli možnost vključitve v
projektno delo podjetij, lahko pa bodo del seminarskih obveznosti opravljali v samih
podjetjih in na ta način prispevali k povezanosti pridobljenih formalnih znanj s
konkretnimi znanji in potrebami iz prakse.
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