
 

 
 
Na podlagi tretje točke 31. člena Statuta Univerze v Novem mestu je Senat univerze v 
Novem mestu na seji 19. maja 2020 sprejel  

 

Strategija znanstveno raziskovalne, razvojne, inovacijske dejavnosti  
Univerze v Novem mestu 

 
Strategija znanstveno raziskovalne, razvojne, inovacijske dejavnosti Univerze v Novem 
mestu je odkrivanje, ohranjanje in posredovanje znanja z delovanjem raziskovalnih skupin 
na fakultetah in interdisciplinarne raziskovalne skupine na ravni Univerze, sposobnih 
dosegati vrhunske znanstvene rezultate, voditi znanstveno raziskovalne projekte in 
sodelovati v njih, se vključevati v mednarodne integracije in centre odličnosti in s tem 
omogočiti aktivno vključevanje študentov v znanstveno raziskovalno in razvojno delo ter 
prispevati k razvoju družbe, reševanju globalnih izzivov in gospodarskemu napredku v 
regiji in širšem okolju.  
 
Univerza v Novem mestu želi utrditi položaj največje raziskovalne organizacije v 
Jugovzhodni Sloveniji, povečati obseg in kakovost raziskovanja. Sooča se z velikimi 
razlikami v uspešnosti raziskovalnega dela med posameznimi članicami in posameznimi 
raziskovalci. Med raziskovalci obstaja nezadostna produktivnost glede na raziskovalni 
potencial. Ob tem je potrebno upoštevati, da vse fakultete izvajajo na 1. stopnji študija 
visokošolske strokovne študijske programe in je znaten delež redno zaposlenih 
raziskovalcev brez doktorata. Zato bomo povečali število objav, in sicer eno objavo na dva 
FTE zaposlitve.  
 
Zato bo Univerza v Novem mestu oblikovala interdisciplinarno raziskovalno skupino, ki 
bo imela zadostno koncentracijo kadrov, znanja in sredstev za pridobivanje in koordinacijo 
nacionalnih in mednarodnih projektov ter za enakopravno sodelovanje v njih s ciljem 
doseganje vrhunskih rezultatov. Univerza bo tudi povečala število in vrednost 
mednarodnih in domačih projektov ter število objav in citiranosti.  
 
Za uresničevanje zastavljene znanstvene, raziskovalne in razvojne strategije so za 
Univerzo ključnega pomena: 

- doseganje znanstvene odličnosti ter trajnostnega, družbeno odgovornega in 
kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij in podpodročij Univerze ob 
upoštevanju principa pametne specializacije; 

- vzpostavitev in razvoj univerzitetne interdisciplinarne raziskovalne skupine; 
- dvig kulture raziskovanja in objavljanja s povečanjem števila znanstvenih objav v 

SNIP in JCR bazah, povečati delež le-teh v najkakovostnejših mednarodnih 
znanstvenih revijah;  

- poglobitev obstoječega sodelovanja in ustvarjanja novih vezi na znanstveno 
raziskovalnem področju v okviru regionalne, evropske in globalne univerzitetne 
mreže;  



- postopno oblikovanje znanstvenoraziskovalne infrastrukture na področju 
tehnologije in sistemi;  

- uveljavitev odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov 
raziskav. 
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