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Poslanstvo:  

Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem prispevamo 
k trajnostnemu razvoju družbe z odpiranjem misli za novo znanje, 
sodelovanje in spoštovanje pogledov drugih. Študentke in študentje se 
dejavno vključujejo v izobraževalni proces in raziskovanje. Znanja 
humanističnih in družboslovnih ved pridobivajo v odprtem dialogu, s 
pomočjo sodobnih izobraževalnih metod in projektnega dela. To jim 
omogoča, da postajajo široko razgledane, kritične in odgovorne 
osebnosti.  Povezovanje spoznanj različnih disciplin ter izkušnje 
večkulturnega in sredozemskega okolja jim prinašajo dodatne možnosti 
za  suvereno in avtonomno vključevanje v družbo.  

Kakovost njenega delovanja zagotavljajo vrednote, iz katerih izhaja: 
odličnost študijskih programov, odličnost in harmoničnost kolektiva, 
strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru 
univerze, slovenskega in mednarodnega prostora, zaposljivost 
diplomantov ter razvoj infrastrukture in opreme. Fakulteta je zato 
prepoznavna po svoji dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem 
odnosu med učitelji, tutorji in študenti in po ustvarjalnih, kritično 
mislečih in angažiranih učiteljih ter študentih. 

Tudi v prihodnje bodo UP FHŠ vodili naslednji strateški cilji: 

 interdisciplinarnost študijskih programov s posebnim poudarkom na 
obravnavi sredozemskih prostorov kulturnega stika in z veliko 
možnostjo izbire (obstoječe dodiplomske in podiplomske 
univerzitetne programe bo fakulteta uskladila z bolonjskimi 
smernicami, hkrati pa bo razvijala še nove univerzitetne študijske 
programe – osnovne stebre humanističnih študijev na dodiplomski 
ravni in pahljačo specifičnih študijskih usmeritev na podiplomski 
ravni),  

 velik obseg raziskovalnega dela učiteljev in študentov (UP FHŠ bo na 
ravni temeljnega raziskovanja še naprej ohranjala komplementarno 
povezavo z UP ZRS),  

 zaposlovanje kvalitetnega matičnega kadra in hkratno sodelovanje s 
priznanimi strokovnjaki iz različnih univerzitetnih in drugih delovnih 
okolij iz Slovenije in tujine,  
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 intenzivna notranja komunikacija tako med visokošolskimi učitelji 
samimi kot med njimi in študenti ter dobro razvit tutorski sistem,  

 omogočanje in spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v 
študijski proces in obštudijske dejavnosti,  

 skrb za večjo zaposljivost diplomantov (delovna praksa, aplikativni 
projekti, v povezavi z okoljem, spremljanje zaposlovanja itd.),  

 funkcionalna povezanost z drugimi članicami Univerze na 
Primorskem,  

 odprtost v regionalni, širši slovenski, evropski in ostali mednarodni 
prostor (skupni programi in projekti, izmenjave učiteljev in 
študentov itd.)  

 skrb za razvoj ustreznih prostorskih pogojev in opreme, kamor sodi 
tudi širitev knjižničnega fonda.  

Diplomantje UP FHŠ bodo na tak način eksperti za prepoznavanje 
sodobnih družbenih problemov na ravni upravnih in vodstvenih dejavnosti, 
imeli bodo humanistična in družboslovna znanja, vedenja o družbi in 
zmožnosti vplivanja v njej ter visoko raven medkulturne zmožnosti, 
izurjeni bodo v rabi raziskovalnih metodologij in sodobnih tehnologij ter 
usposobljeni za učinkovito komunikacijo. Skratka, usposobljeni bodo za 
delovanje v času nenehnih kulturnih, družbenih, političnih in ekonomskih 
sprememb sodobne družbe. 

UP FHŠ. Odpiramo prostore misli. 

 


