Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (v nadaljevanju UP
FAMNIT), Glagoljaška 8, 6000 Koper, ki jo zastopa dekanja, doc. dr. Klavdija Kutnar
in
Inštitut Andrej Marušič (v nadaljevanju UP IAM), Muzejski trg 2, 6000 Koper, ki ga
zastopa, direktor, doc. dr. Vito Vitrih
skleneta

MEMORANDUM
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU NA PODROČJIH SKUPNEGA INTERESA
1. člen
Podpisnika memoranduma ugotavljata, da je bil 12. 2. 2008 podpisan Memorandum o
medsebojnem delovanju na področjih skupnega interesa med UP FAMNIT in UP PINT (sedaj
UP IAM) za dobo 5 let in da so se področja skupnega interesa v navedenem obdobju
okrepila, zato obstaja interes za podaljšanje ter razširitev področij memoranduma o
sodelovanju.
Podpisnika memoranduma s tem memorandumom izražata, da imata skupni interes pri
razvoju naravoslovja in tehnologije na Primorskem ter obojestransko pripravljenost za
sodelovanje na področjih, ki so skupna obema podpisnikoma tega sporazuma, t. j. v širšem
smislu kakovostno pedagoško in izobraževalno delo UP FAMNIT ter raziskovalno delo UP
IAM, v kolikor je podan obojestranski interes za skupno sodelovanje.
Za ta obojestranski interes bosta združila moči na vseh tistih področjih, kjer je to mogoče in
bosta na teh področjih delovala skladno ter vzajemno, saj se oba podpisnika strinjata, da je
eden od objektivnih ciljev kakovostnega dela obeh v tem memorandumu navedenih institucij
možen z integracijo pedagoškega in raziskovalnega dela.
2. člen
Obojestranski interes za skupno sodelovanje obstaja predvsem na naslednjih področjih:
- področje izobraževanja in znanstveno-pedagoškega dela,
- področje znanstveno in strokovno raziskovalnega dela (projekti, programi),
- področje upravno-administrativnega dela.
3. člen
Sodelovanje po tem sporazumu bo temeljilo in potekalo po načelih sodelovalne,
institucionalne, strokovne ter akademske enakosti in vzajemnosti med obema podpisnikoma.
4. člen
(Področje izobraževalnega in pedagoškega dela ter implementacija raziskovalnega dela)
Na področju izobraževanja in pedagoškega dela ter potreb na študijskih programih bo UP
FAMNIT prednostno in najprej iskal strokovni kader na UP IAM, pri pokrivanju kadrovskih in
drugih potreb na vseh raziskovalnih projektih in programih pa bo UP IAM prednostno ter
najprej iskal te na UP FAMNIT. V ta namen bo UP IAM tudi omogočal študentom UP

FAMNIT delo na raziskovalnih projektih in programih v okviru študijskih in izven študijskih
obveznosti.
5. člen
(Področje raziskovalno-razvojnega dela)
UP IAM in UP FAMNIT bosta na področju raziskovalno-razvojnega dela sledila skupnim
ciljem zagotavljanja raziskovalne odličnosti. Pri prijavah in izvedbah projektov bosta pri
pokrivanju kadrovskih in drugih potreb prednostno ter najprej te iskala znotraj obeh
organizacij. Za potrebe navajanja raziskovalnih, projektnih in strokovnih referenc, lahko na
podlagi tega Memoranduma podpisnika navajata skupne reference – torej UP FAMNIT
navaja tudi reference UP IAM in obratno. Enako velja za področje mednarodnega
sodelovanja.
6. člen
(Štipendijska politika)
UP FAMNIT in UP IAM bosta usklajeno delovala pri pridobivanju bodočih kadrov skozi
štipendijsko politiko, v ta namen pa v širšem smislu združevala delo raziskovalnih ter
pedagoških asistentov.
7. člen
(Skupne strokovno-administrativne službe)
Zaradi racionalizacije poslovanja imata UP FAMNIT in UP IAM vzpostavljene skupne
upravno-administrativne ter druge infrastrukturne službe, kolikor je to mogoče.
Skupne službe obema članicama so: Knjižnica, Kadrovska služba, Finančno-računovodska
služba ter Služba za informacijske in komunikacijske tehnologije.
Po načelu vzajemnosti bo Služba za raziskovanje in razvoj UP IAM skrbela tudi za
raziskovalno ter projektno dejavnost UP FAMNIT, Služba za mednarodno sodelovanje UP
FAMNIT pa bo pokrivala navedeno področje na UP IAM.
Ostale strokovno-administrativne službe sodelujejo po potrebi in v duhu racionalizacije dela.
8. člen
Na podlagi tega memoranduma lahko podpisnika skleneta tudi ožje interne sporazume o
sodelovanju iz področij, navedenih v 2. členu tega memoranduma, katerih cilji bi sovpadali z
interesi obeh podpisnikov oz. bi po naravi dela in drugih zadev sodili v delokrog obeh
podpisnikov. V primeru neskladja med določbami tega in ožjih internih memorandumov
obveljajo določbe tega memoranduma.
9. člen
Podpisnika sporazuma si bosta po najboljših možnostih in v obsegu, ki ga dopuščajo
vzajemno zagotovljena sredstva, prizadevala izvajati in razvijati medsebojno sodelovanje na
področjih iz 2. člena tega memoranduma na naslednje načine:
a) z izmenjavo strokovnih informacij, literature in posameznih izdelkov,
b) s sodelovanjem pri znanstveno-raziskovalnem in pedagoško-izobraževalnem delu,
c) z medsebojno izmenjavo strokovnjakov z vidika strokovnega izpopolnjevanja,
d) s sodelovanjem pri skupnih projektih in drugih programih,
e) z zbiranjem, združevanjem in vzpostavitvijo sistema za potrebe izvajanja drugega
medsebojnega sodelovanja iz 7. člena tega memoranduma,
f) na druge načine, ki jih podpisnika memoranduma pisno določita.

