Vítejte na Univerzitě v Lublani
Roku 1919 probíhaly intenzivní přípravy na zrod první slovinské univerzity – Univerzity v Lublani.
Ve středu 3. prosince 1919 měl v prostorách dnešního rektorátu první přednášku ve slovinském
jazyce, a také o slovinském jazyce, slavista dr. Fran Ramovš. Právě proto je tento den považován
za den založení první slovinské univerzity. V roce 2019 slaví největší a nejstarší univerzita ve
Slovinsku své sté výročí.
Ačkoliv jsme v evropském měřítku univerzita mladá, umísťujeme se v nejdůležitějších
akademických žebříčcích mezi nejlepší univerzity na světě. Můžeme se pochlubit pěti projekty
Evropské rady pro výzkum, fakulty a akademie úspěšně spolupracují s hospodářským sektorem,
naši výzkumní pracovníci jsou mezinárodně uznávaní a naši studenti sklízí úspěchy na
mezinárodních soutěžích. Tímto způsobem realizujeme vizi Univerzity v Lublani stát se
uznávanou, mezinárodně otevřenou a vynikající výzkumnou univerzitou, která tvůrčím způsobem
přispívá ke kvalitě života. Můžeme být hrdí na cestu, již jsme urazili, k čemuž významně přispěly
všechny její organizační jednotky: od prvních pěti fakult, které začaly fungovat v roce 1919 až k 23
fakultám a 3 uměleckým akademiím, které máme dnes.
K založení a k úspěšnému fungování Univerzity přispěli velkým dílem také naši partneři – slovinské
i mezinárodní univerzitní, výzkumné, vzdělávací, kulturní instituce a podniky, kterým při této
příležitosti upřímně děkujeme.
Naší univerzitě k stému jubileu přeji, aby dál odvážně kráčela svojí cestou, uchovala si otevřenou
mysl, sledovala vysoké cíle a globální výzvy. A vás vyzývám, abyste se k nám přidali při vytváření
mezinárodní akademické obce hostováním, studiem, výukou, výzkumem nebo dalšími druhy
spolupráce s Univerzitou v Lublani, možností je nespočet. A pokud patříte k 350 tisícům alumnů
Univerzity v Lublani, zvu vás, abyste se přihlásili do klubu Alumnů UL.
Prof. Dr. Igor Papič,
rektor Univerzity v Lublani

1

Historie
23. července 1919 podepsal regent Alexandr Karađorđević Zákon o Univerzitě Království Srbů,
Chorvatů a Slovinců v Lublani, dnešní Univerzitě v Lublani. Jejími zakládajícími fakultami byly
filozofická fakulta, lékařská, právnická, technická a teologická fakulta. Královým dekretem bylo 31.
srpna 1919 jmenováno také prvních 18 profesorů.
Narozeniny Univerzity v Lublani ale slavíme 3. prosince 1919, kdy v tehdejším sněmovním sále
Kraňského zemského sněmu, v němž i dnes Univerzita v Lublani sídlí, přednášel slavista dr. Fran
Ramovš o historické gramatice slovinského jazyka. Událost posléze v novinách Slovinský národ
popsali následujícími slovy: „I nadešel třetí den měsíce prosince, historický den pro všechny
Slovince, pro celou Jugoslávii, den, který přinesla velká doba našemu malému národu, kdy nám s
naší svobodou přinesla také planoucí oheň přírodních a společenských věd a kultury, den, kdy naše
akademická omladina shromážděná ve sněmovním sále zemského shromáždění poslouchala od 9
do 10 hodin dopoledne první přednášku na právě založené slovinské univerzitě.“ Rektorem nově
založené Univerzity v Lublani se stal Josip Plemelj, jeden z nejvýznamnějších matematiků počátku
20. století.
V prvním akademickém roce bylo na univerzitě zapsáno 942 studentů, z toho 28 žen a 914 mužů.
Navzdory tomu, že na univerzitě převládali muži, byl první doktorský titul udělen ženě, což byla
vzácnost i v evropském měřítku. 15. června 1920 převzala doktorský diplom jako první Ana Mayer
za disertaci s názvem O působení formaldehydu na škrob.
V období mezi oběma válkami dostávala Univerzita v Lublani jako nejmladší z univerzit
v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců nejméně prostředků, což zapříčinilo i nedostatek prostor a
vybavení. I přesto počet studentů celou dobu rostl, v akademickém roce 1940/1941 bylo zapsáno
již 2474 studentů a počet stálých učitelů se zvýšil z počátečních 18 na 90.
Vývoj po druhé světové válce
Koncem druhé světové války začalo nové období Univerzity v Lublani, zakládající fakulty rozšířily
svoje studijní programy, rozšiřovaly se i oblasti vědeckého zájmu. Stále se totiž zvyšovala poptávka
po odbornících, a proto se k zakládajícím fakultám v roce 1946 připojila Hospodářská fakulta a o
rok později i Agronomická fakulta. V šedesátých letech se Univerzita v Lublani skládala už z devíti
fakult: Filozofické, Právnické, Ekonomické, Přírodovědecké a Technologické fakulty, Fakulty
architektury, stavebnictví a geodézie, Elektrotechnické fakulty, Strojní fakulty, Lékařské fakulty a
Biotechnické fakulty. Jako desátá fakulta byla v roce 1970 na Univerzitu přijata Fakulta sociologie,
politologie a žurnalistiky. 24. listopadu 1975 se k lublaňské univerzitě přidalo ještě deset dalších
škol a akademií: Akademie výtvarných umění, Akademie divadla, rádia, filmu a televize,
Pedagogická akademie, Vysoká škola tělesné výchovy, Vyšší odborná škola námořní dopravy
v Piranu, Vyšší odborná škola pro zdravotnické pracovníky, Vyšší správní škola a Vyšší technická
bezpečnostní škola.
Univerzita v Lublani po osamostatnění Slovinska
Osamostatnění Slovinska v roce 1991 a politické změny přinesly změny i ve vysokém školství.
Zákon o vysokém školství, který byl přijat v prosinci 1993, umožnil transformaci dvou tehdejších
univerzit, lublaňské a mariborské, na klasické evropské univerzity, větší význam byl kladen na
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vědeckou a výzkumnou práci a autonomii univerzit. Začalo nové období rozvoje Univerzity
v Lublani.
Univerzita v Lublani dnes
Univerzita v Lublani patří mezi tři procenta nejlepších univerzit na světě. Na jednom z
nejvýznamnějších akademických žebříčků – žebříčku Academic Ranking of World Universities
(ARWU) se již řadu let umisťuje mezi 500 nejlepších univerzit, na žebříčku The Center for World
University Rankings (CWUR) zaujímá 370. místo a podle žebříčku Times Higher Education (THE)
se řadí ke skupině univerzit na 601. až 800. místě.
V rámci univerzity funguje 23 fakult a tři umělecké akademie, které spolupracují s významnými
světovými univerzitami a nabízejí studijní programy na všech třech akademických stupních, a to z
oblasti přírodních věd, techniky, společenských věd, humanistiky, medicíny a umění. Univerzita v
Lublani nabízí více než 150 studijních programů bakalářského studia, více než 190 programů
magisterského studia a 21 programů doktorského studia.
Je to největší vysokoškolská instituce ve Slovinsku, na které studuje na všech třech stupních téměř
40 tisíc studentů a působí zde více než 6 tisíc zaměstnanců – učitelů, vědců, odborných asistentů a
dalších pracovníků.
Největší vědeckovýzkumná instituce ve Slovinsku
Univerzita v Lublani nabízí výzkumným pracovníkům příznivé výzkumné prostředí, otevírá
možnosti kariérního růstu a nabízí možnost dalšího vzdělávání v oblasti výzkumu. Výzkumní
pracovníci i studenti dosahují výjimečných úspěchů doma i ve světě, proto je Univerzita v Lublani
také největší a centrální vědeckovýzkumnou institucí ve Slovinsku. Své špičkové úspěchy v oblasti
vědy i umění si vyměňuje s jinými univerzitami, vědeckovýzkumnými institucemi a hospodářským
sektorem. Významnou měrou tím přispívá do slovinské i světové studnice znalostí a z ní pak šíří
vědomosti mezi studenty a ostatní uživatele.
Na univerzitě působí více než 3500 výzkumných pracovníků. Podle údajů z databáze Web of
Knowledge Thomson-Reuters tvoří publikace univerzitních učitelů a vědeckých pracovníků
Univerzity v Lublani téměř 50 procent všech vědeckých prací ze Slovinska publikovaných v
zahraničí. Domácím i hostujícím vědeckým pracovníkům nabízí výborné výzkumné prostředí a
moderní vybavení k dosažení co nejlepších výsledků a inovací. V rámci univerzity funguje síť
infrastrukturních center, která sdružují zázemí a infrastrukturní střediska organizačních jednotek.
Univerzita v Lublani je aktivní v mezinárodních výzkumných a vzdělávacích programech a
projektech, obzvláště v evropských rámcových programech, momentálně v 7. Rámcovém
programu, Obzory 2020, ve kterém se počtem výzkumných projektů řadí ke špičce univerzit a
výzkumných organizací v rámci nových členských zemí Evropské unie (EU13). V roce 2018 se
podílela celkem na 458 evropských projektech, z toho na 106 projektech programu Obzorje 2020
v celkové výši 28 milionů eur. Univerzita se může pochlubit pěti nejlepšími projekty Evropské rady
pro výzkum a projektem Evropského výzkumného prostoru ERA Chair Compete ve výši 2,5 milionů
eur, který bude financovat výstavbu a rozvoj multidisciplinárního výzkumného centra Univerzity v
Lublani pro mikroprocesní inženýrství a technologie. Univerzita spolupracuje také na 111
projektech programu Erasmus+, což ji řadí k nejúspěšnějším univerzitám v Evropské unii. Účast
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ve vývojových projektech, které jsou financovány z evropských strukturálních fondů, významně
přispívá ke strukturálním změnám i k infrastrukturnímu a hospodářskému rozvoji Slovinska.
Univerzitní pracoviště pro výzkumnou činnost umožňuje výzkumným pracovníkům přístup k
podpůrným aktivitám ve výzkumné oblasti, obzvláště při předkládání projektů a programů do
vnitrostátních i evropských výběrových řízení. Kromě poradenství z administrativní, právní a
finanční oblasti předkládání a řízení projektů organizuje řadu školení pro přípravu na předkládání
projektů, obzvláště k podávání přihlášek na výběrová řízení Evropské rady pro výzkum a
individuální stipendia Marie Skłodowska-Curie (MSCA IF). Pomoc nabízí také v oblasti etiky a
integrity ve výzkumu, propagace výsledků výzkumu a lobování ohledně politik výzkumu.
Roku 2014 byl založen Rozvojový fond Univerzity v Lublani, z něhož se financují různé
podpůrné aktivity pro výzkumné pracovníky a výzkumné administrátory při podávání přihlášek na
evropský rámcový program pro výzkum a inovace i další mezinárodní programy: krytí nákladů
vzdělávání a školení, náhrada cestovních výdajů návštěv strategických partnerů a krytí výdajů
poradenství externích odborníků při vyplňování projektových žádostí atd.
Univerzita v Lublani je zavázána k otevřené vědě a zřízením Repozitáře Univerzity v Lublani
svým výzkumným pracovníkům umožňuje otevřený přístup k vědeckým publikacím.
Otevřenost pro zahraniční výzkumné pracovníky a mezinárodní pohyb vědeckých pracovníků
podporuje kontaktní bod platformy za spolupráci výzkumných pracovníků, podnikatelů, univerzit
a firem EURAXESS a zapojení do sítě EURAXESS Slovinska. Roku 2008 se Univerzita v Lublani
zavázala k respektování zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání
výzkumných pracovníků. Od roku 2012 implementuje svou Strategii pro rozvoj kariéry výzkumných
pracovníků, na jejímž základě jí Evropská komise udělila souhlas s používáním loga Excellence in
Research.
Více na www.uni-lj.si/research and development
Partner hospodářství
Univerzita v Lublani stále aktivněji spolupracuje s hospodářskými organizacemi a sociálním
prostředím doma i v zahraničí, čímž urychluje využití svých výzkumných a vzdělávacích výsledků
a přispívá k širšímu sociálnímu rozvoji. Know-how a technologie, které mají velký potenciál pro
zlepšení kvality života a zvýšení hospodářské prosperity, proto šíření znalostí vnímá jako své
strategické poslání.
Fakulty a akademie Univerzity v Lublani pokrývají široké spektrum věd, zkušeností, kompetencí,
výzkumných a vzdělávacích aktivit ve čtyřech oblastech:
 přírodní vědy (materiály, biotechnologie, farmacie, chemie a chemické technologie,
matematika a fyzika, lékařství, veterinářství a zdravotnictví),
 technika (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví a geodézie, námořnictví a doprava,
výpočetní technika a informatika, architektura),
 společenské vědy a humanistika (ekonomie, právo, společenské vědy, správa, pedagogika,
sociální práce, sport, filozofie a jazyky, teologie),
 umění (hudba, rádio, divadlo, film, výtvarné umění, návrhářství).
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Výzkumní pracovníci Univerzity přispívají k rozvoji společnosti i hospodářství v klíčových
strategických vývojových oblastech Slovinska, jako jsou inteligentní města a obce, inteligentní
budovy a dřevostavby, oběhové hospodářství, udržitelná výroba potravin, udržitelný turizmus,
továrny budoucnosti, zdraví – medicína, mobilita a rozvoj materiálů jako produktů.
Na Univerzitě funguje Kancelář pro předávání znalostí, která výzkumné pracovníky podporuje
v právní ochraně a v marketingu duševního vlastnictví. Poskytuje následující služby: právní ochranu
duševního vlastnictví, pomoc při spolupráci s hospodářským sektorem, prodej vynálezů a
technických znalostí a podporu podnikání. V minulých dvou letech bylo podáno 31 patentových
přihlášek, uzavřeny byly dvě licenční smlouvy a dvě smlouvy o přenosu práv duševního vlastnictví,
zaznamenány jsou tři odštěpené podniky. Kromě rozvojových projektů, které univerzita realizuje
s firmami, utužuje spolupráci s hospodářskými a inovativními skupinami aktivními ve Slovinsku:
strategická rozvojově-inovativní partnerství, centra excelence, klastry…
Více na www.uni-lj.si/research_and_development/intellectual_property
E-mail: gospodarstvo@uni-lj.si
Partner v mezinárodním prostoru
Univerzita ve spolupráci se zahraničními univerzitami realizuje mezioborová a víceoborová studia,
klade velký důraz na mezinárodní výměnu studentů a učitelů a je intenzivně zapojena do
mezinárodních partnerství.
Každý rok studuje na Univerzitě přibližně 3 000 zahraničních studentů, kteří představují zhruba
osm procent všech studentů. Vzhledem k tomu, že výuka probíhá ve slovinštině a v některých
studijních programech také v angličtině nebo jiných jazycích, mají zahraniční studenti pro snadnější
začlenění do slovinského prostředí a úspěšné studium k dispozici program Leto plus a online
jazykový kurz slovinštiny Slonline. Leto plus nabízí kromě slovinštiny také další rozšiřující
předměty, kdy lze zahraničním studentům při splnění daných podmínek prodloužit status studenta.
Slovinštinu se mohou studenti naučit, případně ji studovat také na jedné ze 62 univerzit na světě,
kde se realizuje studium a výuka slovinského jazyka, literatury a kultury. Tuto aktivitu pro Slovinsko
zajišťuje Univerzita v rámci programu Slovinština na zahraničních univerzitách, který působí na
Centru pro slovinštinu jako druhý a cizí jazyk (sl. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).
Univerzita se aktivně zapojuje do mezinárodních sdružení, jako je Utrechtská síť, Central Europe
Leuven Strategic Alliance (CELSA), mezinárodní síť evropských výzkumně orientovaných
univerzit The Guild, partnerství univerzit Venice International University (VIU), Platforma
západního Balkánu, Sdružení univerzit hlavních měst UNICA a další.
Studentům a učitelům poskytuje mnoho příležitostí k hostování a výměnným pobytům. Od roku
1999 je zapojena do programu Erasmus+, největšího a nejúspěšnějšího programu mobility v
Evropské unii, který umožňuje studijní výměny nebo praktické vzdělávání na řadě partnerských
univerzit a dalších institucí v zemích Evropské unie. V roce 2015 se k programu Erasmus+ připojila
i aktivita mezinárodní kreditová mobilita, která umožňuje mobilitu mimo Evropskou unii. Kromě
programu Erasmus+ nabízí Univerzita mobilitu v rámci středoevropského výměnného
univerzitního programu CEEPUS, partnerství středoamerických univerzit MAUI, Australsko-
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evropské sítě AEN, sítě univerzit z Ria de Janeira REARI-RJ a mnoho dalších možností v rámci
bilaterálních dohod.
V únoru 2018 se asociace šesti evropských univerzit EUTOPIA vedená lublaňskou univerzitou
přihlásila k výběrovému řízení na program Evropské univerzity v rámci programu Erasmus+. Svým
přihlášením chtějí členové EUTOPIA ještě lépe plnit své poslání, tj. fungovat jako síť evropských
kampusů, které budou řešit globální výzvy společným výzkumem, větší mobilitou studentů a
zaměstnanců i společnými inovacemi, které budou sloužit širší veřejnosti v územních
samosprávách. Asociaci EUTOPIA řízenou lublaňskou univerzitou tvoří dále Vrijie Universiteit
Brussel, univerzita v Göteborgu, univerzita Paris-Seine, univerzita Pompeu Fabra v Barceloně a
univerzita ve Warwicku, již připravuje společné magisterské studijní programy, společné doktorské
studijní programy pro výzkumné pracovníky na začátku kariéry, výměnné studijní pobyty a
programy spolupráce ve výuce.
Ve Slovinsku, které se řadí mezi nejbezpečnější státy světa, mají studenti ve srovnání s jinými
zeměmi značné výhody, neboť mají dotované stravování a dopravu, mohou chodit na placené
brigády. Studijní stipendia ve Slovinsku vypisuje Veřejný stipendijní, rozvojový, invalidní a vyživovací fond
Slovinské republiky. Studium na lublaňské univerzitě současně znamená studium v Lublani, hlavním
městě Slovinska, které v roce 2015 od Unesca získalo trvalý titul Město literatury, v roce 2016 bylo
vyhlášeno Zeleným hlavním městem Evropy a kandiduje také na evropské hlavní město kultury 2025.
Více na www.uni-lj.si/study
E-mail: study.info@uni-lj.si; telefonní číslo: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Více o výuce slovinštiny na www.centerslo.si
E-kurz slovinštiny Slonline: www.slonline.si
Kariérní podpora studentům
Kariérní centra Univerzity v Lublani zajišťují studentům a absolventům různými aktivitami z
oblasti osobního a profesního rozvoje komplexní podporu na jejich studijní a profesní dráze.
Realizují bezplatné aktivity, jejichž cílem je usnadnit přechod ze studia na trh práce, získávání a
zlepšování nejrůznějších kompetencí a znalostí: od sebehodnotících workshopů, psaní životopisu
a motivačního dopisu, přípravy na pracovní pohovor a poznávání trhu práce, po komunikační
workshopy, workshopy řečnictví, etikety, kreativního myšlení, rozšiřování počítačových
dovedností a semináře zaměřené na mnoho dalších aktuálních témat. Kromě workshopů pořádají
kariérní centra během akademického roku také přednášky, kulaté stoly a další akce o příležitostech
v zahraničí, podnikání, hledání praxí, o stipendiích a dalších tématech spojených s trhem práce.
Působí v oblasti rozvoje tutorství pro studenty a podpory studentům se zvláštním statusem.
Kariérní centra s širokou sítí informací pečují o maximální informovanost studentů o různých
kariérních příležitostech. Již během studia vytváří vazby mezi studenty a potenciálními
zaměstnavateli, neboť organizují kariérní dny, prezentace zaměstnavatelů na fakultách a
akademiích, kulaté stoly, prezentace profesních drah a zajišťují také návštěvy u zaměstnavatelů. Ty
poskytují studentům náhled na reálné pracovní prostředí, důkladné seznámení oboru práce a
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vytváření sítí se zaměstnanci. Se zaměstnavateli spolupracují také prostřednictvím nabídek volných
pracovních míst vhodných pro studenty nebo mladé absolventy.
Kariérní poradci, kteří pracují na všech 26 fakultách a akademiích Univerzity v Lublani, jsou
skutečnými partnery v otázkách pokračování ve studiu, úvahách o kariéře, hledání stáží, brigád
nebo zaměstnání a také o problémech s oslovováním zaměstnavatelů. Se studenty hovoří v rámci
individuálního kariérního poradenství a nabízejí jim také koučování. Studenty a mladé absolventy
povzbuzují k maximální aktivitě již během studia, např. účastí na různých akcích, navazováním
kontaktů se zaměstnavateli, získáváním dalších dovedností a umožní jim pečovat o jejich co nejlepší
zaměstnatelnost po ukončení studia.
Část aktivit kariérních center je určena také středoškolákům, budoucím vysokoškolským
studentům. Prostřednictvím individuálního poradenství a dalších spoluprací jim pomáhají řešit
dilema správného výběru studia.
Více na www.kc.uni-lj.si/about-career-centres.html
E-mail: kc@uni-lj.si
Telefonní číslo: +386 (0)1 241 87 32
Facebook: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KariernicentriUL)
Instagram: Karierni centri UL (@kariernicentriul)
Twitter: Karierni centri Univerze v Ljubljani (@KC_UL)
Youtube: Karierni centri Univerze v Ljubljani
Mimoškolní aktivity
Centrum mimoškolních aktivit (Center za obštudijsko dejavnost) Univerzity v Lublani pečuje o
aktivity v oblasti sportu, kultury a umění, ochrany zdraví a životního prostředí, dobročinných prací
a charity. Účelem mimoškolních aktivit je podpora rozvoje schopností, dovedností a předností v
oblastech, které nejsou přímou součástí studijního programu, a posílení psychofyzických
dovedností studentů čelit výzvám v rámci studia i mimo něj. Momentálně jsou na Univerzitě v
Lublani v rámci mimoškolních aktivit nejlépe systematicky organizovány aktivity sportovní.
Studenti studijního programu prvního a druhého stupně mají možnost si v jednom studijním roce
zapsat jako volitelný předmět jeden z 20 předmětů tělesné výchovy za tři kredity podle kreditního
systému ECTS. V přípravě jsou učební osnovy pro mimoškolní předměty hodnocené kredity z
oblasti kultury a umění. K uvolnění a dobití energie je studentům každý den k dispozici asi deset
rekreačních programů, které probíhají pod odborným vedením v univerzitní sportovní hale Rožna
dolina.
Centrum organizuje také mnoho mimoškolních aktivit zaměřených na určité téma podle měsíce:
 leden–únor: Měsíc zkoušek a sportu
 březen: Měsíc kultury a umění
 duben: Měsíc zdraví
 květen: Eko měsíc
 červen: Měsíc zkoušek a sportu
 říjen: Měsíc podnikání
 listopad: Měsíc mobility (Kariérní centrum Univerzity v Lublani)
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prosinec: Měsíc dobročinných prací a charity

V jednotlivých měsících jsou k dispozici tematické přednášky, workshopy, setkání a kurzy, které
jsou pro studenty Univerzity v Lublani zcela zdarma.
Více na www.uni-lj.si/extracurricular_activities
E-mail: cod@uni-lj.si; telefonní číslo: +386 (0)1 214 86 33
Facebook: Center za obštudijsko dejavnost (@cod.sportul)
Instagram: Sport Univerza v Ljubljani (@sport.ul)
Twitter: UL COD (@ul_cod)
Alumni UL
V roce 2018 založila Univerzita v Lublani na svých fakultách síť klubů alumnů jednotlivých fakult
a akademií Univerzity v Lublani pod společným názvem Alumni UL. Síť sdružuje 57 klubů, které
fungují na všech akademiích a fakultách Univerzity. Více jak 350.000 alumnů univerzity má
možnost navázat kontakt přes internetový portál alumniul.online, jehož hlavním účelem je posílení
vztahů a kooperace mezi Univerzitou, jejími fakultami, akademiemi a absolventy, mezi samotnými
absolventy a nepřímo i s dalšími institucemi ve Slovinsku a na mezinárodní úrovni. K aktivitám
klubů patří profesní poradenství, síťování a odborné akce, mentorství a podpora v mezinárodním
prostředí, která je přístupná jak alumnům, tak i studentům posledních ročníků.
Projekt Alumni UL byl prezentován i na mezinárodní konferenci Graduway Leaders Summit (GLS
2018) v Oxfordu a obdržel ocenění za mimořádné výsledky z oblasti práce s alumny v kategorii
Outstanding Dedication to Engagement.
Více na www.uni-lj.si/alumni_en a alumniul.online
Facebook: Alumni UL (@AlumniUL)
Instagram: Alumni UL (@alumni_ul)
Letní školy
Ani v letních měsících, kdy na Univerzitě v Lublani neprobíhá řádná výuka a zkoušky, Univerzita
nezahálí. Tou dobou jsou v plném proudu výzkumné práce a jiné aktivity, na které není přes rok
tolik času. Jednou z těchto aktivit jsou také letní školy probíhající ve slovinštině nebo v cizích
jazycích, které fakulty a akademie Univerzity v Lublani organizují samy nebo ve spolupráci s
mezinárodními partnery. Některé letní školy mají už více než 50letou tradici, jiné jsou pouze
příležitostní a jsou vázány na nejrůznější výzkumné a jiné projekty a programy. Jsou určeny žákům
základních škol, středoškolákům, studentům vysokých škol, doktorandům, výzkumným
pracovníkům a profesorům.
Největší tradici mají letní školy organizované Filozofickou fakultou Univerzity v Lublani. Letos se
jedná již o 38. ročník Letní školy slovinského jazyka a o 55. ročník Semináře slovinského jazyka,
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literatury a kultury, které každý rok přilákají studenty, učitele a milovníky slovinského jazyka z
celého světa.
Seznam letních škol Univerzity
lj.si/study/summerschools.

v

Lublani

je

na

webové

stránce

www.uni-

Univerzita v Lublani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovinsko
www.uni-lj.si/slo/
E-mail: rektorat@uni-lj.si; telefon: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana (@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Linkedin: University of Ljubljana
Youtube: Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hudební akademie www.ag.uni-lj.si/en
Akademie divadla, rádia, filmu a televize www.agrft.uni-lj.si/en
Akademie výtvarných umění www.aluo.uni-lj.si/en
Biotechnická fakulta www.bf.uni-lj.si/en
Fakulta ekonomická www.ef.uni-lj.si/en
Fakulta architektury www.fa.uni-lj.si
Fakulta sociálních věd www.fdv.uni-lj.si/en
Fakulta elektrotechnická www.fe.uni-lj.si/en
Farmaceutická fakulta www.ffa.uni-lj.si/en
Fakulta stavební a geodetická www.en.fgg.uni-lj.si
Fakulta chemická a chemicko-technologická www.fkkt.uni-lj.si/en
Matematicko-fyzikální fakulta www.fmf.uni-lj.si/en
Fakulta námořních studií a dopravy en.fpp.uni-lj.si
Fakulta výpočetní techniky a informatiky www.fri.uni-lj.si/en
Fakulta sociálních prací www.fsd.uni-lj.si/en
Fakulta strojní www.fs.uni-lj.si/en
Fakulta sportovních studií www.fsp.uni-lj.si/en
Správní fakulta www.fu.uni-lj.si/en
Filozofická fakulta www.ff.uni-lj.si/an
Lékařská fakulta www.mf.uni-lj.si/en_GB
Přírodovědně-technická fakulta www.ntf.uni-lj.si/en
Pedagogická fakulta www.pef.uni-lj.si/12.html
Právnická fakulta www.pf.uni-lj.si/en
Teologická fakulta www.teof.uni-lj.si
Fakulta veterinárního lékařství www.vf.uni-lj.si/en
Fakulta zdravotnických věd www2.zf.uni-lj.si/en
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Knjižico so v češčino prevedli študenti slovenščine na Karlovi univerzi v Pragi in
Masarykovi univerzi v Brnu
Prevod: Anna Bažantová, Aneta Moltašová, Jan Pšenička, Linda Sudíková, Tien Thanh Tran
Jezikovni pregled: mag. Mateja Kosi, Magda Lojk
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