SPOROČILO ZA JAVNOST
Portorož, 17. 2. 2021

25 LET FAKULTETE ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE TURISTICE
Portorož, 16. februar 2021 – Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem je lani
dopolnila 25. obletnico delovanja na področju raziskovanja, razvoja in izobraževanja v
turizmu. Četrt stoletja obstoja v vlogi vodilne turistične izobraževalne institucije v
slovenskem prostoru, obeležuje z izvedbo projekta »5X5 Turistica«, ki simbolično
predstavlja 5 strokovnih dogodkov s sodelovanjem 5 uspešnih diplomantov fakultete, ki
utrjujejo tradicijo in kakovost znanja v domačem in mednarodnem turističnem prostoru.
Portoroška Fakulteta za turistične študije Turistica je prva visokošolska ustanova v Sloveniji, ki
je nastala po visokih evropskih visokošolskih standardih. Ustanovilo jo je slovensko turistično
gospodarstvo kot del evropskega projekta PHARE TEMPUS. Pot univerzitetne ustanove je
tlakovana s številnimi dosežki, ki so znanje o turizmu uspešno povezali z okoljem. Fakulteta je
je odprta v domači in evropski akademski in mednarodni družbeni prostor ter je
članica več znanstvenih in strokovnih mrež na nacionalni in mednarodni ravni, kot sta na
primer univerzitetna mreža UNESCO Unitwin, ki združuje fakultete, ki proučujejo kulturni
turizem, strokovna mreža AEHT, največje evropsko združenje hotelskih, gostinskih in
turističnih izobraževalnih institucij.
Fakulteta za turistične študije Turistica izvaja mednarodno primerljivo multidisciplinarno
izobraževanje in usposabljanje za turizem in tako ustvarja pogoje za uspešno zaposlitev
diplomantov fakultete. Na treh študijskih stopnjah trenutno izobražuje 715 študentov,
zaposluje 60 pedagoških in strokovnih sodelavcev, sodeluje z 62 partnerskimi institucijami v
Evropi in v svetu. Turističnemu okolju Slovenije in širše regije je prispevala že 3023
diplomantov, 198 magistrantov in 4 doktorante. Mnogi se uspešno uveljavljajo z inovativnimi
turističnimi idejami v podjetništvu in na vodstvenih mestih, ne le v domačih, temveč tudi v
mednarodnih turističnih organizacijah ter s tem potrjujejo sodobno usmeritev in kakovostno
delo fakultete.
Ob tej priložnosti dr. Marijana Sikošek, dekanja Fakultete za turistične študije Turistica,
poudarja: »Prizadevamo si, da bo naša fakulteta prepoznana po inovativnosti in hitrem
prenosu znanja v družbo in turistično gospodarstvo, po odličnosti pedagoškega in
raziskovalnega dela, po mednarodni odprtosti in družbeni odgovornosti.«
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Fakulteta je usmerjena v ažurni prenos inovativnega znanja v turistično gospodarstvo in v širše
družbeno okolje, zato obeležuje 25. obletnico s projektom 5x5. Ta združuje 5 spletnih
dogodkov ti. FuTuristice, na katerih bo sodelovalo 5 izbranih diplomantov fakultete, ki bodo
spregovorili o prihodnosti turizma. S tem fakulteta še posebej poudarja vez med svojimi
diplomanti, znanjem in gospodarskim okoljem.
Ostalo gradivo:
-

Razvojna pot UP FTŠ Turistice
Vabilo na 1. FuTuristico projekta 5x5

Za več informacij:
-

Mariana Rodela, mariana.rodela@fts.upr.si, 05 6177 030
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