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Prof. dr. Darko Darovec je bil rojen leta 1961 v Kopru. Naziv profesor zgodovine in sociologije 
kulture je pridobil na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bil leta 1998 promoviran za 
doktorja zgodovinskih ved z disertacijo s področja gospodarske zgodovine »Gospodarstvo 
severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike (16.–18. stoletje) v luči delovanja 
zastavljalnic 'Monte di Pietà' v Kopru in Piranu«, pripravljeno pod mentorstvom prof. dr. Darje 
Mihelič.  
S svojim širokim znanstvenim in pedagoškim delom je pomembno pripomogel k temu, da je 
slovenska Istra postala predmet mednarodnih znanstvenih projektov in raziskovalnega dela. Pri 
tem postavlja v ospredje kakovost raziskovalnega in izobraževalnega dela, ki si mora 
prizadevati za raven, primerljivo s svetovnimi usmeritvami na posameznih področjih. Reviji 
Annales in Acta Histriae, ki ju izdaja UP ZRS in pri katerih deluje kot pobudnik njune 
ustanovitve ter glavni oziroma odgovorni urednik, sta bili leta 2007 in 2008 uvrščeni v dve 
izmed osrednjih svetovnih citatnih baz Arts & Humanities Citation Index in Social Science 
Citation Index.  
Bogata bibliografija, h kateri sodi 31 izvirnih znanstvenih člankov in 12 znanstvenih 
monografij, ga po metodologiji SICRIS (s 13.57) uvršča na prvo mesto med slovenskimi 
humanisti. Prof. dr. Darovec je nosilec številnih nacionalnih in mednarodnih bilateralnih 
projektov pri ARRS, programski vodja in vabljeni gost številnih mednarodnih znanstvenih 
sestankov ter sodelavec pri več mednarodnih projektih. V svojem delu pedagoga in mentorja 
je večkratni mentor mladim raziskovalcem, na UP Fakulteti za humanistične študije (UP FHŠ) 
koordinator dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov zgodovine in nosilec več 
predmetov ter nosilec dveh predmetov na UP Fakulteti za turistične študije.  
Kot učinkovit organizator in sistematičen povezovalec Univerze na Primorskem z njenim širšim 
okoljem je imel prof. dr. Darovec pomembno vlogo pri nekaterih bistvenih rešitvah za 
zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje Univerze na Primorskem. S 
svojimi prizadevanji med leti 1998 in 2002 je od Mestne občine Koper uspel doseči dogovor za 
pridobitev prostorov Armerije in Foresterije ter bivšega sodišča za potrebe Univerze na 
Primorskem. V okviru mednarodnega evropskega projekta, Program čezmejnega sodelovanja 
Slovenija Italija 2007–2013 - SIGMA 2, pa je pridobil pomemben del sredstev za gradnjo 1. 
stolpiča v Kampusu Livade v Izoli, ki bo dokončan konec leta 2011. Kot vodja mednarodnega 
projekta evropskega teritorialnega sodelovanja, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija 
Italija 2007–2013 – Shared Culture (2010–2013), katerega nosilec je prav tako UP ZRS, je 
pridobil sredstva za obnovo palače Baseggio v Kopru, ki bo dokončana prihodnje leto.  
Prof. dr. Darovca pri razvoju Univerze na Primorskem ob raziskovalnem in izobraževalnem 
področju zaznamuje aktivna vloga pri razvoju ter povezovanju raziskovalnih in izobraževalnih 
programov ter več članic Univerze na Primorskem, ki danes delujejo na humanističnem, 
družboslovnem in naravoslovnem področju. Bil je eden glavnih pobudnikov ustanovitve 
Znanstveno-raziskovalnega središča Republike Slovenije Koper, član ožje skupine za 
ustanovitev UP FHŠ, v. d. njenega dekana v času akreditacije prvih programov in prodekan za 
študijske zadeve. Sodeloval je pri ustanovitvi UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije (UP FAMNIT), zlasti s koordinacijo priprave za akreditacijo študijskih 
programov biodiverzitete in sredozemskega kmetijstva 1. in 2. stopnje. Prav tako je 
koordinator sedanjega ustanavljanja Fakultete za grajeno okolje UP in univerzitetne knjižnice.  
V času njegovega vodenja, po letu 2000, ko je prevzel mesto direktorja Znanstveno-
raziskovalnega središča UP, je ta ustanova doživela izjemen razvoj. Tako je v preteklem letu v 
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njenem okviru delovalo 9 raziskovalnih skupin in 8 infrastrukturnih enot ter prek 160 
zaposlenih. UP ZRS vodi in izvaja številne nacionalne in mednarodne temeljne in aplikativne 
projekte, povezane prav tako z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi, pri katerih sodelujejo 
strokovnjaki s področij humanistike, družboslovja in naravoslovja.  
 


