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VIRS Primorske je izvedel naslednje aktivnosti, ki predstavljajo nadaljevanje,
operacionalizacijo ter nadgradnjo aktivnosti visokošolskega središča s ciljem razvoja
visokošolskega prostora v regiji.
1. V okviru enote VIRSa v Posočju se v sodelovanju s Posoškim razvojnim centrom
izvaja prvi semester izrednega visokošolskega študija strojništva. Po uspešno
izvedenem vpisu v lanskem in predlanskem študijskem letu v Novi Gorici je torej
VIRS Primorske s pomočjo Fakultete za strojništvo, Posoškega razvojnega centra in
vseh treh posoških občin vpeljalo izredni visokošolski študij strojništva v Tolmin, na
katerega je sedaj vpisanih 31 študentov prvega letnika, ki imajo subvencionirano
šolnino. V Novi Gorici se nadaljuje študij drugega letnika.
2. V okviru druge generacije na visokošolskem strokovnem študiju Zdravstvene nege
je bilo v študijskem letu 07/08 v Novi Gorici sprejetih v prvi letnik 46 študentov;
letos je število prijav (prva želja) zopet doseglo število vpisnih mest, tako da sedaj
študira na tem programu približno 110 študentk in študentov. Zagotovljene so
sodobno opremljene predavalnice v katerih potekajo predavanja ter vaje. Uspešno je
bila zaključena vzpostavitev referata v Novi Gorici s prostori za predavatelje in
potrebno opremo. Z bolnišnico v Šempetru je bil sprejet dogovor o sodelovanju pri
izvajanju kabinetnih vaj ter vključevanju strokovnjakov iz bolnišnice v pedagoški
proces.
3. Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici v letošnjem šolskem letu izvaja nov
magistrski program Management in pravo nepremičnin ter doktorska programa
Pravo ter Pravo in management nepremičnin, kar bo imelo za posledico ustvarjanje
lastne raziskovalno pedagoške baze. Na vseh študijskih programih je vpisanih preko
osemsto študentov. Z intenzivnim delom so pričeli tudi trije fakultetni inštituti.
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. Fakulteta je letos podpisala
tudi pogodbo o medsebojnem sodelovanju z Diplomatsko akademijo na Dunaju in s
Centrom za evropsko prihodnost.
4. Fakulteta za uporabne družbene študije bo v letošnjem letu pričela izvajati prvi
doktorski študijski program Sociologija (3. stopnja), tako skupaj s dodiplomskimi
programi Uporabne družbene študije (UNI), Informatika v sodobni družbi (VS,UNI)
ter podiplomskimi programi Medkulturni management obsega skupaj že čez 150
vpisanih v Novi Gorici. Decembra fakulteta gosti konferenco na temo
Medkulturnega menedžmenta v podjetjih. Namen konference je analizirati naravo
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odnosov med različnimi deležniki v podjetjih, v katerih imamo opraviti z akterji, ki
prihajajo iz različnih kulturnih okolij. Cilj konference je razjasnitev določenih dilem
glede upravljanja medkulturnih odnosov v poslovni sferi in ponuditi nekatere
odgovore o tem, kateri so najprimernejši pristopi za soočanje z omenjenimi izzivi.
Raziskovalno delo znotraj fakultete poteka na treh inštitutih, znotraj Inštituta za
igralništvo, Nacionalnega inštituta za psihoterapijo ter znotraj Inštituta za uporabne
družboslovne raziskave. Prav tako se lahko fakulteta pohvali z vrsto uspešno
izpeljanih družboslovnih večerov.
5. V letošnjem letu je uspešno zaključila svoj prvi letnik prva generacija sedemdesetih
študentov na visokošolskem strokovnem programu Multimedijske komunikacije
Fakultete za elektrotehniko. To je program s področja tehniški ved, ki izobražuje za
deficitaren poklic, zato je zelo pomembno, da je letos v prvem prijavnem roku
število prijav občutno preseglo število vpisnih mest (100 prijavljenih s prvo željo za
70 prostih mest), vpisalo pa se jih je največje možno število, to je 70 študentov.
VIRS Primorske skupaj z PTPjem zagotavljata potrebno infrastrukturo za izvajanje
predavanj, vaj ter raziskovalno delo. VIRS je opremil dodatni laboratorij za
multimedijske tehnologije, ki ga bodo uporabljali tako študenti, profesorji in
podjetniki. Dogovorili smo se za avtobusno postajališče v bližini PTPja, kar bo še
dodatno povečalo dosegljivost tehnološkega parka. Šola Multimedijskih
komunikacij je vzorčni primer zelo uspešnega sodelovanja visokošolske ustanove,
gospodarstva in drugih regijskih ustanov. VIRS opravlja tudi naloge stikov s
študenti.
6. Opravljeno je bilo več akcij obveščanja javnosti in dijakov o novih visokošolskih
programih, ki izobražujejo za deficitarne 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 (objava
učnih načrtov, brošur…). Skupaj s Posoški razvojnim centrom smo izvedli akcijo v
Posočju glede nadaljnjih možnosti študija programa strojništvo v študijskem letu
08/09.
7. V mesecu juniju je v prostorih Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi, v
laboratoriju za multimedijske komunikacije, potekal prvi mednarodni seminar z
naslovom »Novi pristopi v akustiki in zvoku«, katerega so se udeležili študenti
programa Multimedijske komunikacije v Novi Gorici in gostje – študenti in
profesorji iz Italije. Seminar smo organizirali skupaj s predstavniki Fakultete za
inženiring iz Bolonje, predstavniki Državnega konzervatorija za glasbo iz Adrie
(Benetke) ter raziskovalci iz laboratorija za digitalno obdelavo zvoka, slike in videa
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Dogodek so podprle tudi
Slovenska sekcija IEEE, Odbor SP/CAS, Mestna občina Nova Gorica ter Krajevna
skupnost Solkan. V teoretičnem delu seminarja so se študenti seznanili z osnovami
iz področja akustike, elektro akustike in zvoka ter z delom laboratorija režije in
difuzije zvoka ter v nadaljevanju z snemanjem zvoka, tehnično opremo in mediji. V
praktičnem delu seminarja pa so udeleženci sodelovali pri postavitvi koncertne
opreme na kulturni prireditvi “Pesem pod lipo”. Seminar predstavlja uspešen
zametek mednarodnega oz. čezmejnega sodelovanja. Tokratni seminar je bil prvi v
nizu mednarodnih seminarjev, nad katerim so vsi udeleženci izrazili zadovoljstvo ter
vzpodbudo pri nadaljnjem skupnem sodelovanju iz podobnih področij, predvsem s
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področja novih pristopov v akustiki in zvoku, ki je v slovenskem prostoru še novost
in zato vredno nadaljnjega raziskovanja.
8. VIRS Primorske je intenzivno sodeloval v aktivnostih glede izgradnje študentskega
doma. Razgovori potekajo tako z državo kot tudi zasebnimi investitorji v tesni
povezavi z MONG. Država je vključila izgradnjo študentskega doma v Novi Gorici
v obdobje 2009-2010. Predstavnik VIRS je sodeloval pri pripravi dokumentacije za
arhitekturno urbanistični natečaj izgradnje študentskega doma v Novi Gorici ter
sodeloval v natečajni komisiji. VIRS je sodeloval pri aktivnostih MONG glede
izgradnje študentskega doma, tako da je v oktobru bil podpisan dogovor med
MONG in Ministrstvom za visoko šolstvo znanost in tehnologijo o sofinaciranju
izgradnje študentskega doma.
9. Izdelana je bila obširna Analiza dejavnikov, ki vplivajo na izbiro smeri študija, in
želja dijakov regijskih srednjih šol glede nadaljevanja študija. 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 2007-08 izvedel anketo med dijaki srednjih šol iz
celotne regije. Analiza je vključila dijake tretjih in četrtih letnikov. Analiza znotraj
konteksta raznolikih dejavnikov, ki vplivajo na izbiro študija, ugotavlja dejavnike, ki
vplivajo na odločitev o izberi smeri. Zelo nas veseli ugotovitev, da se je tehtnica
želja dijakov med naravoslovno-tehničnem in družboslovno-humanističnem sklopu
nagnila na stran tehnike in naravoslovja, k čemur so vsekakor prispevale tudi
aktivnosti VIRSa (ponudba novih programov, akcije obveščanja...).
10. VIRS nadaljuje izvedbo povpraševanja glede potencialnih strokovnjakov iz goriških
podjetij in drugih ustanov za njihovo vključevanje v pripravo in izvajanje
visokošolskih programov na Goriškem.
11. 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.
12. 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.
13. VIRS nadaljuje v sodelovanju z matičnimi ustanovami z izvajanjem nalog
študentskega referata za študente strojništva in za študente MMK. 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 zvezi z študijem in obštudijskimi
dejavnostmi (nastanitve, možnosti prehrane, zabave…), sprotno se ažurira spletne
strani z aktualnimi informacijami...
14. Z dvema študentskima domovoma v Gorici smo dosegli dogovor o bivanju
slovenskih študentov pri njih. Študentska domova nudita visok standard nastanitve v
prijetnem okolju. V ta namen smo prevedli v slovenski jezik tudi vsebino njihovih
spletnih strani in objavili informacije o ponudbi bivališč na naši spletni strani, prav
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tako posredujemo pri vpisu študentov v domova. Na ta način smo premostili obdobje
do izgradnje novega študentskega doma v Novi Gorici.
15. VIRS Primorske je nadgradil spletno stran z novimi, koristnimi vsebinami za
študente (objava raznih člankov za študente pod posebno rubriko, pomoč pri pisanju
življenjepisov, objava prostih zaposlitev...)
16. Za vse programe v koordinaciji VIRSa so bili doseženi dogovori oz. podpisane
pogodbe o prostorih potrebnih za izvajanja visokošolskih programov.
17. Širjenje knjižnične podpore za potrebe študentov v sodelovanju z Goriško knjižnico
Franceta Bevka.
18. 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.
19. VIRS Primorske je na podlagi pobude s strani skupine profesorjev TŠCja začel
pogovore s Fakulteto za strojništvo o možnostih nadaljevanja študija strojništva na
specialistični stopnji oziroma univerzitetni stopnji. V primeru zadostnega zanimanja
se bo izvedlo tudi ta študijski program.
20. V PTPju je bil ustanovljen inštitut MEDIFAS, ki je osnova za oblikovanje
mednarodne podiplomske fakultete s področja logistike, ki naj bi svoje delo pričela v
šolskem letu 2009-10.
21. Pripravljena je zasnova čezmejnega projekta Eurocampus o katerem je dosežen
dogovor z goriškim univerzitetnim konzorcijem: pridobivanje sredstev na razpisih
EU, skupna promocija in utrjevanje goriškega in novogoriškega visokošolskega
prostora kot mednarodnega visokošolskega kampusa (oblikovanje skupne spletne
strani, informativnih brošur, mediji), skupno izkoriščanje razpoložljive
infrastrukture, večja izmenjava študentov in profesorjev med ustanovami na tem
področju. Izvedena je prva faza projekta Eurocampus z objavo spletnih strani ter
pospeševanjem sodelovanja vseh visokošolskih institucij za pripravo skupnih
programov. Na visokošolskih ustanovah na ožjem področju naše regije sedaj študira
nekaj manj kot 2000 študentov, skupaj z študenti iz Gorice pa skoraj 5000, kar
pomeni, da destinacija Eurocampusa ima že kritično maso tako študentov kot tudi
profesorjev in raziskovalcev, ki prispeva k večanju njene prepoznavnosti in s tem
njene privlačnosti.
22. Skupaj s Tehnološkim parkom preučevanje možnosti sodelovanja 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
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podjetniki, manj pa študentje. Širitev možnosti sodelovanja študentov v projektu bi
le temu dodala novo dimenzijo in vrednost.
23. Sodelovanje v Koordinacijski skupini regijskih študijskih središč z namenom
pospeševanja in podpore RŠS s strani državnih in drugih institucij ter pospešitve
decentralizacije visokega šolstva, poudarek na financiranju regijskih visokošolskih
središč s strani države ter v medsebojni pomoči in podpori pri pripravi in izvajanju
visokošolskih programov.
24. VIRS je zaključil prvo fazo priprave elaboratov za akreditacijo dveh novih
visokošolskih programov, in sicer s področja tehnike in zdravega življenja. Izvedene
so bile naslednje aktivnosti: pregled in pomoč pri iskanju in vzpostavitvi učnih baz,
iskanje baze potencialnih predavateljev, opravljena mednarodna primerljivost
programov iz tega področja na relevantnih institucijah doma in v tujini,
vzpostavljanje povezav s tujimi strokovnjaki na sorodnih področjih, iskanje
možnosti za zagotovitev prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje programov,
pomoč pri vzpostavitvi potrebnih knjižničnih kapacitet, analiza potrebnih podatkov
za utemeljitev potreb po diplomantih, pridobivanje pisnih mnenj k elaboratom in
pisem podpore ter prošenj za sodelovanje…
25. Na pobudo Univerze v Novi Gorici so uspešno izpeljane aktivnosti za utemeljitev
potreb študentov Goriške regije po lastni zobozdravstveni službi v Novi Gorici.
Pobuda je bila pozitivno rešena, saj je število študentov iz drugih krajev veliko in
zato utemeljuje potrebo po lastni zobozdravstveni službi.
26. V mesecu juniju je bila v sodelovanju z bolnišnico v Šempetru organizirana razstava
izdelkov študentov Zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju iz zdravstvene
nege otroka in mladostnika ter zdravstvene nege žene, kjer so lahko obiskovalci
izvedeli mnogo koristnih informacij s področja zdravega življenja.
27. Sprejetje pobude Pedagoške fakultete glede sodelovanje z namenom izvajanja
izvajanja visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Predšolska vzgoja in
univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Razredni pouk v Novi Gorici.
28. Intenziviranje sodelovanja z Goriškim univerzitetnim konzorcijem na sledečih
projektih: načrtovanje skupnih mednarodnih programov, skupno koriščenje
visokošolske infrastrukture na obeh straneh meje, skupni študentski dogodki, skupni
popusti za študente iz obeh strani meje.
29. VIRS Primorske je na pobudo informacijske točke Europe Direct za dan Evrope
sodeloval na Dogodek "EU fešta". Na dogodku so bile predstavljene institucije in
naloge EU, ter partnerji RRAja. Na dogodku so obiskovalci poleg informacij iz
področja EU pridobili tudi informacije o visokošolskem izobraževanju pri nas ter o
možnostih mobilnosti med mladimi ter študentski izmenjavi.
30. VIRS se je dogovoril, da so se v projekt Podjetna Primorska lahko vključili 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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31. Dosegli dogovor z revijo Študent o brezplačni dostavi in razdeljevanju te revije med
novogoriške študente.
32. S TŠCjem se je pristopilo k skupnemu projektu izdelave predstavitev deficitarnih
poklicev in študijev z namenom večanja zanimanja dijakov in osnovnošolcev za te
poklice.
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. VIRS je preko CEMPIUSA sodeloval na konfereci v Italiji na temo Primerjave
evropskih izobraževalnih sistemov, kjer se je med drugim predstavilo slovenski
izobraževalni sistem ter posebej projekt Eurocampusa, ki je vzbudil precejšnje
zanimanje med sodelujočimi in v ta namen se je vzpostavilo veliko število
kontaktov, ki bodo služili nadaljnjemu mednarodnemu razvoju destinacije.
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