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1

Uvod

Ţe več kot tri desetletja Univerza v Ljubljani (UL) in njene članice v skrbi za izboljšanje svoje
dejavnosti analizirajo učinkovitost študija. Po letu 2000 so poročila o kakovosti zajemala tako
izobraţevalno kot raziskovalno dejavnost, vprašanja organiziranja, osnovnih pogojev za delo,
infrastrukture, znanstveno-pedagoških delavcev, delovanja študentov, sodelovanja z
uporabniki in mednarodno sodelovanje ter posebej oblike skrbi za kakovost.
Komisija za kakovost UL je leta 2007 predlagala zdruţitev prej ločenih poročil o kakovosti in
letno (poslovno) poročilo. UL si je v strategiji za obdobje 2006-2009 zastavila cilj povezati
»sistem kakovosti s sistemom načrtovanja, poročanja, nagrajevanja in upravljanja«.
Okvirno vsebino poročila določajo Pravila za pripravo programa dela, finančnega načrta in
letnega poročila UL (Pravila, 2007) in sicer:
Povzetek stanja kakovosti na vseh področjih (dejavnostih):
izobraţevanje, raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, mednarodna dejavnost,
knjiţnice, čitalnice in zaloţniška dejavnost, investicije in vzdrţevanje, prostori in oprema,
informacijski sistem, človeški viri, osebje, storitve za študente (tutorstvo, študentski svet
in interesna dejavnost).
Aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti:
sestava in delovanje komisije oz. organa zadolţenega za kakovost, priprava dokumentov
za sistem kakovosti, instrumentov in kazalnikov kakovosti, izvajanje študentskih anket o
pedagoškem delu in drugih anket ter analiz, morebitne zunanje evalvacije in akreditacije.
UL je na osnovi poslanstva in vrednot (akademska odličnost oz. zagotavljanje čim višje
kakovosti, akademska svoboda in avtonomija, humanizem, človekove pravice, enakost
moţnosti in solidarnost ter etični odnos do sveta) in vizije postavila naslednje strateške cilje
(Strategija, 2006):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Povečanje obsega in kakovosti raziskovalnega in razvojnega dela
Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli bolonjskega procesa
Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja
Povečanje pretoka znanja v prakso
Vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti
Razvoj obštudijske dejavnosti
Krepitev medsebojnega sodelovanja članic

Namen poročila o kakovosti je spremljanje stanja in izboljšav na vseh področjih (dejavnostih)
ter posebej delovanja sistema kakovosti. Članice so pri oceni stanja lahko uporabile svoje
strateške usmeritve in prioritete, navedene v strategiji UL. Uporabile, predvsem pa
interpretirale naj bi tudi kazalnike (podatke), ki so jih dobile od rektorata oz. pripravile same,
in ki kaţejo premike, do katerih je prišlo v letu 2009.
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Za pripravo letnega poročila članice (samoevalvacija članice) je po Zakonu o visokem šolstvu
(ZVIS-UPB3, čl. 24, Ur.l. RS, 119/2006,) odgovoren dekan, vsaka članica ima za pripravo
poročila posebno komisijo za kakovost. O njem razpravljata tudi senat in študentski svet
članice, lahko tudi naknadno. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS-G, 51.č čl., Ur. l.
RS 86/2009) je samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda eno od gradiv v postopku
ponovne akreditacije visokošolskih zavodov, ki je sedaj zdruţen s postopkom zunanje
evalvacije.
Po omenjenih Pravilih UL je letno poročilo o kakovosti sestavni del poslovnega poročila, kot
posebno poglavje. Članice so dobile navodilo, naj ga pripravijo tako, da ga lahko ločeno
obravnavajo v organih fakultete in da lahko v primerni obliki z njim seznanijo študente in
osebje.
Poročila članic so tudi osnova za pripravo univerzitetnega poročila. Navodila za pripravo
poročila o kakovosti je 23. 2. 2010 tajnikom članic poslal glavni tajnik UL. Rok za oddajo
poročila rektoratu je bil 5. 3. 2010, zaradi teţav z zbiranjem in pripravo podatkov je bil
podaljšan na 29. 3. 2010. Pred pripravo poročila so bile članice povabljene na sestanek o
pripravi poročil članic o spremljanju in zagotavljanju kakovosti 2009, ki je potekal 16. 2. 2010.
Skupaj z navodili za pripravo poročila in osnutkom kazala so bile članicam poslane tudi
smernice za pripravo poročila (Priloga 1).
Članice so dobile priporočilo, da pri ocenjevanju stanja posebno pozornost namenijo
uvajanju prenovljenih študijskih programov. Z letom 2009 se je iztekla strategija univerze,
zato smo članice in sluţbe rektorata prosili, naj v poročila vključijo oceno doseganja ciljev iz
strategije. Vodstvo univerze je v poslovnem poročilu za leto 2009 podrobneje analiziralo
doseganje strateških ciljev razvoja UL in uresničevanje finančnega načrta.
V tem poročilu v strnjeni obliki prikazujemo stanje po dejavnostih oz. področjih, posebej še
glede uvajanja študijskih programov v skladu z načeli bolonjskega procesa in sistema
spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Pri ocenjevanju stanja posameznih dejavnosti oz.
področij smo izhajali iz ocen in podatkov v poročilih o kakovosti članic, ocen iz poročil in
prispevkov sluţb rektorata in iz kazalnikov kakovosti. V besedilu je nekaj preglednic in grafov
s kazalniki kakovosti za UL. Na koncu so navedeni uporabljeni viri (poročila članic o
kakovosti, poročila sluţb) in literatura.
Pričujoče poročilo je namenjeno organom članic in UL, študentskim predstavnikom, vsem
odgovornim za kakovost in ostalim zainteresiranim. Olajša naj vpogled v problematiko na
glavnih področjih delovanja UL in odločanje pri sprejemanju ukrepov za izboljšave stanja,
zlasti še sistema zagotavljanja kakovosti.
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2
2.1

Povzetek stanja kakovosti na področjih (dejavnostih)
Izobraževanje

2.1.1 Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli bolonjskega procesa
UL je v letu 2009 izvedla prenovo študijskih programov na prvi stopnji, na drugi jo
dokončuje (nekateri programi še čakajo na akreditacijo na Nacionalni agenciji za kakovost v
visokem šolstvu (NAKVIS)). Prenova prve stopnje je bila postopna in v skladu z načrti
posameznih članic. Od učiteljev, zlasti nosilcev predmetov in vodij kateder, predstavnikov
študentov, članov odgovornih organov in predstojnikov na ravni članic in univerze, je
zahtevala veliko naporov. Več članic je opazilo, da je prenova študija povečala
sodelovanje na članici, npr. med oddelki in s študenti. Opaziti je povečano spremljanje
izvajanja študija, vzpostavljanje sistemov zagotavljanja kakovosti študija, tudi na ravni
študijskih programov ter vpeljevanje aktivnih metod poučevanja in učenja. Sodelovanje med
članicami se povečuje, prav tako interes študentov za izbirne predmete. Zaradi uvajanja
novega sistema študija je povečan poudarek na informiranju študentov, članice so
vzpostavile tutorstvo, ugotavljajo, da potrebujejo še dodatne oblike tutorstva, za izboljšanje
študija pa nameravajo tutorstvo še intenzivirati.
Za razliko od prenove prve stopnje je bila prenova tretje stopnje izpeljana bolj
koordinirano, s ciljem povečanja interdisciplinarnosti, doseganja kritične mase študentov in
sodelujočih profesorjev ter za boljšo povezanost doktorskih študijskih programov na vseh
znanstvenih področjih. UL je pri pripravi novih doktorskih programov uspela doseči, da
se znanstvena področja v programih ne podvajajo. Na tretji stopnji je bilo v letu 2009 na
novo akreditiranih 17 doktorskih študijskih programov. Skupaj se v študijskem letu 2009/2010
izvaja 20 doktorskih študijskih programov tretje stopnje. Prenova doktorskih študijskih
programov je v glavnem zaključena. V primerjavo: V študijskem letu 2008/09 je bilo na
univerzi razpisanih 29 smeri specialističnega študija in kar 110 študijskih programov za
pridobitev magisterija in doktorata znanosti.
Tabela 1: Število izvajanih študijskih programov na članicah UL

2007/2008
študijski programi za pridobitev visokošolske
strokovne izobrazbe
študijski programi za pridobitev univerzitetne
izobrazbe
specialistični študijski program
podiplomski študijski program*
univerzitetni študijski programi - 1. stopnja
visokošolski strokovni študijski programi - 1. stopnja

35
115
45
120
29
11

2008/2009

2009/2010

30

24

110
29
107
40
17

102
24
90
118
31
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magistrski študijski programi - 2. stopnja
20
41
59
doktorski študijski programi - 3. stopnja
3
3
20
* Stari podiplomski študijski programi (1. in 2. letnik magistrska stopnja, 3. in 4. letnik
doktorska stopnja)
Vir: Letno poročilo 2008 (UL, 2009) in Letno poročilo 2009 (UL, 2010)
Podatki, zbrani o študentih in diplomantih pričakovano kaţejo zmanjševanje števila
študentov na starih in povečevanje števila študentov na novih študijskih programih.
Uvajanje novih programov teče po pričakovanjih, ustrezne sluţbe na članicah spremljajo
uvedbo in sproti beleţijo morebitne pomanjkljivosti, ki narekujejo spremembe. Novi študijski
programi naj bi povečali interdisciplinarnost, sodelovanje med članicami, s prenovo naj bi se
uvedle aktivne metode učenja (Strategija, 2006).

2.1.1.1 Izbirnost in interdisciplinarnost ter interdisciplinarni študijski programi
Število interdisciplinarnih študijskih programov se je povečalo, z njimi se povečuje izbirnost,
interdisciplinarnost in sodelovanje med članicami.
Tabela 2: Število razpisanih interdisciplinarnih akreditiranih študijskih programov 1.,
2., in 3. stopnje
načrtovano
2009/2010

realizacija
2008/2009
Skupaj
UL

22

Realizacija
2009/2010
32

29

Vir: Letno poročilo 2009 (UL, 2010)
Članice poročajo o izvajanju interdisciplinarnih študijskih programov predvsem na
tretji stopnji in omenjajo možnosti za nadaljnji razvoj:
-

-

-

Na FRI so študenti izpostavili, da pozdravljajo ideje za nove skupne interdisciplinarne
študijske programe, ki bi bili narejeni po vzoru interdisciplinarnega študija
računalništva,matematike terupravne informatike in ţelijo, da so kakovostni. Na
področju računalništva vidijo veliko moţnosti za interdisciplinarne študijske programe,
kar v starih programih ni bilo realizirano.
FŠ sodeluje v interdisciplinarnem študijskem programu z EF, s sodelovanjem z
drugimi članicami in institucijami razvijajo večjo interdisciplinarnost in vključevanje
učiteljev,znanstvenih sodelavcev ter strokovnjakov iz prakse na vseh stopnjah študija
in znanstvenem podiplomskem študiju.
NTF sodeluje v interdisciplinarnem študijskem programu s članicami UL, njihovi
učitelji sodelujejo pri študijskih programih na drugih članicah in na UNG.
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-

-

-

FPP se zaradi neustreznostitujih predavateljev merilom UL ni uspela dogovoriti za
skupni doktorski študijski program z univerzami v Reki, Zagrebu in Beogradu, zato ga
je pripravila s članicami UL (FS in EF), program je v postopku akreditacije.
VF je vključena v prenovljeni Univerzitetni interdisciplinarni doktorski študijski
program Biomedicina (3 letni program) in v Univerzitetni podiplomski študij Varstvo
okolja. Sodelavci VF sodelujejo tudi v študijskem programu druge stopnje
Toksikologija.
FF je pripravila dva interdisciplinarna študijska programa.
TEOF pri religiologiji sodeluje s FF in FDV v okviru doktorskega programa
Humanistika in druţboslovje.
FMF sodeluje z drugimi članicami UL pri različnih interdisciplinarnih študijskih
programih, tretjestopenjski program Materiali čaka na akreditacijo na NAKVIS, prav
tako drugostopenjski program Meteorologija za geofiziko, drugostopenjski program
Materiali je v pripravi, tretjestopenjski program Biofizika je v postopku pridobivanja
soglasij na senatih članic. Skupaj z Univerzo v Trstu izvajajo program Matematika za
pridobitev dvojne diplome.

Referati članic opaţajo vedno večje zanimanje študentov za izbirne predmete, kaţe se
potreba po koordinaciji platforme za izbirne predmete na ravni UL, kar je tudi ugotovitev
sestankov univerzitetne sluţbe za 1. in 2. stopnjo s prodekani za študijsko dejavnost.
FŠ je pri prenovi namenila posebno pozornost izbirnosti in skrbno zasnovala izbirne
predmete, z namenom, da omogoči izbiro tudi študentom drugih članic UL. Zato so jasno
opredelili kompetence, predmete primerno umestili v programe, skupaj s predlogi za
smiselno povezavo z drugimi predmeti, tako da študenti lahko na najbolj učinkovit
način pridobijo ustrezno in uporabno znanje. FPP načrtuje povišanje števila opravljenih
predmetov na drugih članicah UL, AG pričakuje, da bodo njihovi študenti na novih študijskih
programih začeli izbirati tudi predmete z drugih članic. Izbirni predmeti na PF so po prenovi
študija vključeni v predmetnik ţe v drugem in tretjem, ne le četrtem letniku. FMF navaja, da
je študentom zagotovljena velika izbirnost pri njihovem študiju v vseh sprejetih in predlaganih
programih.
Študenti FGG predlagajo večje sodelovanje med fakultetami (ne samo študijske
izmenjave ter izmenjave profesorjev) v obliki strokovnih srečanj, iskanj skupnih ciljev ipd.,
kjer bi dodatno še sodelovali študentje – npr. skupni teden predavanj dveh fakultet.
Članice v poročilu ne izpostavljajo morebitnih ovir za sodelovanje zaradi razlik v dolţini prvo
in drugostopenjskih študijskih programov.

2.1.1.2 Metode učenja in poučevanja ter ocenjevanje
V novih študijskih programih naj bi članice uvajale aktivne metode poučevanja in učenja,
kar predvideva tudi tematska podstrategija 8.2 Strategije 2006-2009, Uvajanje aktivnih metod
poučevanja (Strategija, 2006).
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V poročilih članic na to temo zasledimo naslednje navedbe:
- Sprotno preverjanje znanja in pridobivanje točk za kolokvije in izpite (FFA, NTF, MF).
- Odpravljanje pogoja opravljanja kolokvija pred pristopom na izpit vsaj pri nekaterih
predmetih (FFA).
- Aktivno sodelovanje študentov v učnem procesu, kar so študenti pohvalili (MF).
- Ustanovitev simulacijskega centra na MF, ki študentom omogoča zelo dobre
moţnosti za učenje in vadbo reanimacije.
- Uvajanje parcialnega preverjanja znanja v okviru strokovnega izpita, tako da bi
študentje lahko prikazali celovito znanje, ne da bi bili ob tem preobremenjeni (FFA).
- Samoocenjevanje in kolegijske ocenjevanje samega procesa kot tudi izdelkov
študentov tako s strani učitelja, kot tudi študentov na NTF.
- Izbira projektnih del študentov NTF, ki omogočajo neposreden prenos v prakso.
- Izvajanje izpitov na računalnikih na FRI pri predmetu Programiranje 1. Študenti FRI
upajo, da se bo takšen sistem nadaljeval in razširil še na druge predmete, kjer je
takšen način primeren in smiseln.
- Objavljanje študijskih gradiv posameznih predmetov in/ali zapiskov predavanj na
spletni učilnici (FRI, ZF). Študenti FRI ţelijo, da bi bilo takšnih učiteljev in asistentov
vedno več.
- Uvajanje interaktivnega sistema preverjanja znanja med predavanji pri nekaterih
učiteljih na ZF, kar je zelo spodbudilo sodelovanje študentov.
- Doslednejše uveljavljanje pogojev za sprotni študij (FA).
- Po oceni študentov PF so nekatera predavanja zelo kakovostna (dobre priprave
pedagoškega osebja na predavanja, podajanje snovi na zanimiv in študentom
razumljiv način, vključevanje študentov v (glasno) razmišljanje, podkrepitev teorije z
zanimivimi primeri iz prakse.
- Večje število skupin pri vajah v prvem letniku PF (s tem pa manjše število študentov
na posamezno skupino), ki naj bi imelo pozitivne učinke na pripravljenost študentov
do sodelovanja na vajah.
- Prenova študijskega programa VF, s katero so ţeleli izboljšati študijsko učinkovitost in
posodobiti nekatere metode poučevanja, predvsem pri praktičnem pouku in posvetiti
posebno pozornost tudi pridobivanju splošnih kompetenc (sposobnost komunikacije,
predstavitve, pisnega izraţanja, vodenja). Študenti in pedagoško osebje ocenjujejo,
da so dosegli pomembno izboljšanje kakovosti študija.
Kljub premiku pri uvajanju aktivnih metod učenja in poučevanja bo potrebno pridobiti celovito
sliko o njihovem uvajanju in uporabi z analizo študentskih anket in posvetovanjs študenti,
predvsem na ravni posameznih študijskih programov in izvajalcev.
Na članicah so potekale priprave na nove študijske programe, podpora uvajanju
aktivnih metod poučevanja in učenja ter drugi koraki za izboljšave pri študiju:
- Na FRI so usklajevali učne načrte predmetov novih študijskih programov na
pedagoški delavnici.
- Na FE so potekale aktivnosti za izboljšanje pedagoškega dela, mnoge med njimi
so bile uspešno realizirane, z uvajanjem nekaterih novosti pa bodo nadaljevali tudi v
prihodnjem letu.
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-

-

Na EF izvajajo številne delavnice za izboljševanje študijske in svetovalne
dejavnosti.
EF je v študijskem letu 2008/09 uvedla obvezno izobraževanje iz visokošolske
didaktike in sorodnih tem za vsako imenovanje v naziv (habilitacije).
Na ZF so izvedli delavnico o sodobnih metodah podajanja znanja, zaposleni so se
udeleţili izobraževanja na temo visokošolska didaktika, zdi se jim pomembno
nadaljevati z izobraţevanjem učiteljev o uporabi sodobnih metod poučevanja (eizobraţevanje).
Na PeF so izvedli izobraţevanje za učitelje in sodelavce fakultete za uporabo
elektronske učilnice in interaktivne table. Ugotavljajo, da s to vrsto izobraţevanja
kaţe nadaljevati tudi v prihodnosti.

Čedalje bolj je pomembna podpora uvajanju e-učenja in pravilna uporaba IT pri poučevanju.
Na FE bodo nadaljevali aktivnosti pri uvajanju e-učenja, ugotavljajo, da na področju eučenja sedaj potekajo aktivnosti le znotraj posameznih kateder, v poročilu predlagajo, da se
k temu pristopi bolj sistematično na nivoju FE (predstavitev ţe izdelane programske opreme
vsem potencialnim uporabnikom, razprava o nadaljnjem razvoju e-učenja na FE, iskanje
moţnosti poenotenja pri izbiri programske opreme znotraj FE) in na nivoju UL in sicer
ponovno apelirajo na vodstvo UL, da se sistematično vzpostavi sistem za
izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in asistentov na področju visokošolske
didaktike in uporabe novih tehnologij pri pedagoškem procesu. Predlagajo tudi, da se
vsako leto organizira predavanja s tega področja.
Študenti in komisije za kakovost članic so v poročilih izrazile več mnenj, opozoril in
predlogov za izboljšanje študijskega procesa, predvsem v smeri boljšega in
zanimivejšega povezovanja teorije z aplikativnostjo, uvajanjem aktivnim metod učenja
in poučevanja ter enake obravnave študentov in transparentnosti. Nekatera navajamo
tu, druga so zajeta v priporočilih na koncu poglavja in po posameznih tematskih sklopih.
-

-

-

Študenti FRI opozarjajo na več problemov, ki se pojavljajo pri študiju, in sicer na
neprimerljivo težavnost nekaterih izpitov, prenatrpanost rokov in pretirano
časovno omejitev izpitov, ki ne podpira znanja ampak rutino, ponovno si ţelijo
uvedbe četrtega izpitnega roka. Zaradi zmanjšanega nivoja predznanja programiranja
študenti FRI predlagajo, da se v prvem letniku predmete za učenje programiranja
prilagodi študentom še posebej v prihajajočih bolonjskih študijskih programih in uvede
več skupin vaj razdeljenih po zahtevnosti in potrebnem predznanju, kar bi omogočilo,
da vsakdo odnese nekaj od njih.
Na FE dodatni komentarji v rezultatih ankete diplomantov kaţejo, da bi veljalo
posvetiti še več pozornosti praktičnim aspektom poučevanja (širitev laboratorijskih
vaj) in pojasnjevanju, kje je znanje, ki ga podajajo neposredno uporabno v industrijski
praksi.
Na FPP komisija za kakovost predlaga sprotno preverjanje znanja (vsaj s kolokviji),
usklajenost vaj s predavanji, povečevanje zanimivosti predavanj/vaj z aplikacijo
na probleme (iz prakse), ki zanimajo študente, in uvajanje aktivnih oblik študija
(povišati dinamiko predavanj vsaj z diskusijami in profesionalizacijo izvajanja
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-

-

-

tutorstva). Za študente, ki so za študij zelo zainteresirani, predlagajo diverzificirano
pedagoško delo.
Na PF se še vedno pojavljajo »ex catedra« predavanja, ki se omejujejo na branje iz
knjige ali zapiskov, ki niso konsistentna (preskakovanje iz ene teme na drugo),
študenti opozarjajo na slabo uporabo predstavitev z orodjem »powerpoint«, seminarji
so v večini povsem enaki predavanjem, čeprav bi morali biti namenjeni
interaktivnejšemu delu s študenti – izdelavi seminarskih nalog, predstavitvi, projektnih
nalog. Aktivne metode učenja in poučevanja s povratno informacijo
pedagoškega osebja o predstavljenem samostojnem delu bi povečale
motivacijo študentov, nudile bi jim možnost napredka in izpopolnjevanja in tako
povečale kakovost študija. Komisija za kakovost PF se zaveda, da je dober
študijski proces odvisen tako od pripravljenosti in energije pedagoga, kot tudi od
pripravljenosti in sodelovanja študentov, vendar je ob tolikšnemu številu študentov na
pedagoga takšno delo skoraj nemogoče (pohvalno pa je, da se pri nekaterih izbirnih
predmetih takšen način vendarle pojavlja). Študentje so večinoma zadovoljni z
izvedbo (večine) vaj, ponekod se rešuje premalo primerov. Kakovost vaj odraţa
dejstvo, da se nanje pripravijo pedagogi, s pripravo in posredovanjem gradiva v
naprej pa omogočajo pripravo tudi študentom. Kot dobre so ocenjene vaje, kjer se
teorija aplicira na reševanje praktičnih primerov in kjer se omogoča razpravo o odprtih
vprašanjih teh primerov. Kljub siceršnji pozitivni oceni vaj pa nekatere vseeno
zasluţijo kritiko, saj so preveč monotone, snov se podaja na enak ali zelo podoben
način kot na predavanjih, premalo se rešuje primerov, učitelji in sodelavci pa podajajo
snov na nerazumljiv in nezanimiv način. Na PF komisija za kakovost ocenjuje, da
izpiti zelo pogosto ne preverjajo kakovost študentovega znanja, sposobnosti mišljenja
in logičnega povezovanja pa tudi retorične sposobnosti, pač pa le memoriranje
členov. Kot zgled izjemno dobre sestave izpita so pohvalili kazensko materialno
pravo, kjer študentje rešujejo teoretična vprašanja na praktičnem primeru s pomočjo
zakona, kar dejansko odraţa zahtevo po razumevanju snovi. Podoben način izpita se
v novejšem času izvaja tudi pri ustavnem pravu. Študentje pozitivno ocenjujejo
način popravljanja izpitov, pri katerem učitelja izpite popravljata pred
študentom z njegovim sodelovanjem. Novi Pravilnik o diplomski nalogi usmerja
študenta v izbiro lastne teme diplomske naloge, s tem pa v zgodnejše razmišljanje o
diplomski nalogi. V letu 2009 je velika večina študentov predlagala lasten naslov
diplomske naloge. Študenti ocenjujejo, da je nujna izvedba predavanja o pisanju
diplomske naloge.
Na FA komisija opozarja, da je potrebno bolje razporediti študente glede na
asistente pri seminarjih, diplomati pa opozarjajo na pomanjkanje praktičnih
znanj.
Kljub izboljšavam pa ŠS AG še vedno opozarja na potrebo po poenotenju izpitnih
zahtev glavnih predmetov za vse študente, kontrolo izpolnjevanja norm učnega
načrta, določitev minimalnega števila nastopov za vse študente in predvsem
poenotenje diplomskih zahtev kjer prihaja do ogromnih razlik na različnih študijskih
oddelkih.
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2.1.1.3 Prehod s starih na nove študijske programe
Članicam smo pri pripravi poročil priporočili, da posebno pozornost namenijo prehodu s
starih na nove študijske programe. Poročale so o obveščanju študentov o iztekanju
programov, teţavah pri usklajevanju urnikov zaradi vzporednega izvajanja starih in novih
programov, njihovem reševanju, spremljanju in vodenju kakovosti na novih študijskih
programih, povečanju sodelovanja na članicah zaradi prenove, o posvetih pred uvedbo novih
programov, podpori uvedbi aktivnih metod učenja in poučevanja, preobremenjenosti zaradi
prenove ipd. Zaznati je bilo tudi nekaj opozoril in skeptičnosti glede prave smeri prenove.
Sprememba sistema študija je zahtevala dodaten trud pri obveščanju študentov in
omogočanje čim boljšega prehoda na novi sistem. Na članicah so o iztekanju študijskih
programov obveščali študente in nosilce predmetov (FE, FFA) in na osnovi individualnih
prošenj odobrili prehode v nove programe, priznavali obveznosti ter upoštevali povečano
število študentov pri pripravi urnikov. Za FE je ena od prednostnih nalog zaključevanje starih
programov. Poleg vključevanja v nove študijske programe in priznavanja izpitov bodo okrepili
svetovanje in tutorstvo. V letu 2009 so študente intenzivno obveščali, opazili so za 40% višje
število diplomantov na magistrskem in doktorskem študiju, tudi diplomantov UNI (stari) je
več, ne pa tudi diplomantov na specialističnem študiju. Na PF so v letu 2009/2010
ponavljavcem prvega letnika rednega starega univerzitetnega študija omogočili ponovni
izredni vpis v prvi letnik starega programa.
Vzporedno izvajanje starih in novih študijskih programov in študijskih predmetov je
članicam v študijskem letu 2009 predstavljalo organizacijski izziv zaradi prostorskih in
kadrovskih omejitev ter hkratnega povečanja števila študentov na starih programih,
ponekod pa tudi na novih.
Zaradi prehoda na nove študijske programe poročajo članice o prostorski stiski (FE, FFA,
FRI, FSD, PF, ZF), o preobremenjenosti asistentov (FRI), preobremenjenosti učiteljev (FSD),
o neugodnih urnikih (FE, FFA, FRI, NTF), ki povzročajo veliko teţav in negodovanja tako pri
učiteljih in asistentih kot pri študentih. NTF poroča o razdrobljenih in neučinkovitih urnikih,
prav tako FKKT, ki je moral v najem in opremljanje novih prostorov. Na FRI študenti
opozarjajo na ponavljavce, ki zaradi pomanjkanja prostora niso mogli opravljati vaj. Zaradi
pomanjkanja prostora namerava FSD v naslednjih letih izvajati manj drugostopenjskih
študijskih programov.
Na FFA so hkratno izvajanje starih in novih študijskih programov reševali z delnim
zdruţevanjem predavanj in vaj ter s prilagoditvami urnika prostim prostorom za vaje in
izvedbo predavanj izven rednega študijskega leta. Na MF so začetne nepravilnosti, ki so se
pojavile pri urnikih novih študijskih programov sproti odpravljali, odpravljati je bilo treba tudi
organizacijske probleme pri urnikih 4. in 5. letnika starih študijskih programov.

2.1.1.4 Spremljanje kakovosti novih študijskih programov
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Pri prenovi študija se je pokazala potreba po boljšem spremljanju, zagotavljanju in
izboljševanju kakovosti študija. Članice poročajo o različnih oblikah spremljanja
prenove, orodjih in vzpostavljanju sistemov vodenja kakovosti študija. Kompleksnost
orodij in sistemov je odraz različnih faz prenove in razumevanja pomena kakovosti na
članicah. Povečano pozornost se posveča kakovosti na ravni študijskih programov.
Za nadaljnje vzpodbujanje razvoja kakovosti študija in prenos dobrih praks med
članicami namerava v letu 2010 Univerzitetna služba za kakovost in storitve študentov
skupaj s Komisijo UL za kakovost pripraviti nabor kazalnikov za spremljanje študijskih
programov ter smernice za razvoj kakovosti.
Koordinatorje študijskih programov so v letu 2009 imenovali na FFA in MF, na NTF so
pripravili kvantitativne kazalnike kakovosti študija na svojih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programih, s čimer so pripravili orodje za boljše spremljanje
študija na ravni študijskih programov. Tabele s kazalniki so v pripravi. FE načrtuje
spremljanje izvajanja vseh prenovljenih študijev na vseh stopnjah (analize uspešnosti,
učiteljsko in študentsko tutorstvo), na tretji stopnji skrbno spremljajo vpis izbirnih predmetov,
problematiko predavanj in mentorskega izvajanja predmetov) in nameravajo izvesti analizo
opravljenih izpitov in prehodnosti po junijskem izpitnem obdobju. Vodstvo MF je spremljanju
kakovosti z anketami namenilo več pozornosti tudi ob uvajanju prenovljenega programa.
Kakovost izvedbe pouka po prenovljenem programu bo MF sproti spremljala z anketami za
študente in z anketami za učitelje in sodelavce, ki program izvajajo.
FSD v procesu prenavljanja programa izvaja evalvacijske postopke (poročila izvajalcev
programa, anketiranje študentov, evalvacijo programa na katedrah, obravnavo v interni
evalvacijski skupini), da bi v času prve generacije študentov sproti prenavljali program in ga s
tem izboljševali. Izsledke bodo konec študijskega leta predstavili na študijskem sestanku,
naredili načrt za spremembe in njihovo uvedbo v prihodnjih letih, da bi se izognili podvajanju
snovi pri različnih predmetih in izboljševali oblike študija. Imenovali so interno evalvacijsko
skupino, sestavljeno iz študentov in zaposlenih, ki bo spremljala učinke prenove. FSD meni,
da je največji kakovostni premik v zadnjih letih dosegla pri prenovi študijskih vsebin.
Na FS so opravili analize prehodnosti, skupne in po posameznih predmetih, ugotavljajo,
da se na prenovljenih študijskih programih pojavljajo teţave z uvajanjem prenovljenih vsebin.
Študenti niso pripravljeni na sprotni študij, kar se pozna pri manjši prehodnosti iz prvega v
drugi letnik v primerjavi s starimi programi (zaradi zaostrenih pogojev za prehod v naslednji
letnik). V poročilu o kakovosti zato predlagajo povečano vključevanje tutorjev v sprotno
reševanje problemov, uvajanje dodatnih pripravljalnih tečajev na predmetih s slabo
prehodnostjo, organiziranje samopomoči študentov in analizo stanja pri predmetih z majhno
prehodnostjo.
Na ALUO s študenti potekajo pogovori o izboljšanju študija. Pri prenovi programov
upoštevajo tudi mnenja diplomantov. V študijskem letu 2009/2010 so začeli s prenovljenim
bolonjskim programom, zaključujejo s predlogi manjših sprememb za nove študijske
programe. Na podlagi ţe opravljene analize predlogov iz preteklega leta in rezultatov ankete
med profesorji so ugotovili smer organiziranja študija v smislu metodologije, racionalizacije
študijskih obremenitev za študente in povečanja strokovnosti ob zaključku študija. Na
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AGRFT sprotno reševanje težav in evalvacija novih programov pomaga, da je prehod na
nove programe dovolj tekoč. Komisija za kakovost ZF priporoča, da se na področju
dodiplomskega študija v letu 2010 izvede sprotna evalvacija novih študijskih programov,
Na VF so začeli s prenovljenim programom v študijskem letu 2008/09, izvajanje je potekalo
brez problemov, izvedli so anketo, s katero so želeli ugotoviti vzroke slabše
prehodnosti, morebitne spremembe vrednosti kreditnih točk pri posameznih
predmetih, splošna mnenja študentov o študiju na VF in še druge podatke o študentski
populaciji. Ugotovili so, da bo potrebno zmanjševati število neposrednih kontaktnih ur in za
izvajalce pedagoškega procesa predvideti nekatere druge oblike neposrednih pedagoških
obremenitev. Študenti potrebujejo več informacij o študiju (na začetku in med študijem), zato
bi s študenti vzpostavili uvajalno študentsko tutorstvo. Tutorje je potrebno seznaniti z
zahtevanimi kompetencami diplomantov. V anketi so ugotovili preobremenitev študentov pri
nekaterih temeljnih predmetih, pri izbirnih pa manjšo obremenitev od števila ECT. Pri
spremembah ne ţelijo zniţati kakovosti študija. Ocenjujejo, da bi bilo glede na študentsko
anketo morda smiselno opustiti manj bistvene dele snovi predmetov s preobremenitvami.
Študenti ocenjujejo, da je študij na VF zelo zahteven, vendar obvladljiv in ne obţalujejo
odločitve za študij veterinarske medicine. Ocenjujejo, da so odnosi med učitelji in študenti
odlični.
Članice, ki so prve začele s prenovljenimi študijskimi programi že v študijskem letu
2005/06, so po odpravljanju začetnih težav prešle k izboljševanju študijskih
programov.
EF je vzpostavila celosten sistem vodenja kakovosti študija, poudarek je na ravni
študijskih programov. Za izboljšanje izobraževalne in svetovalne dejavnosti na EF
izvajajo številne delavnice, uvedli so obvezno izobraževanje iz visokošolske didaktike in
sorodnih tem za vsako imenovanje v naziv (habilitacije). Izvajajo tudi zunanjo evalvacijo
pisnih izpitov, s katero preverjajo skladnost izpitne tematike z nameni in vsebino
posameznih predmetov, stopnjo zahtevnosti izpita in njegova primernost. Posamezen
pedagog prejme oceno in komentarje zunanjega ocenjevalca in na tej osnovi sprejme ukrepe
za nadaljnje potrebne izboljšave. Za kakovost vseh vidikov študijskega programa skrbi
Usmerjevalna komisija, ki je sestavljena iz pedagogov, predstavnikov poslovne prakse in
študentov. Predlogi izboljšav usmerjevalnih komisij iz leta 2008/09 so bili skupaj z predlogi
ostalih deleţnikov (Komisija za kakovost, Senat,…) upoštevani v zaokroženi zanki
kakovosti, ki so jo izpeljali pri ocenjevanju doseganja učnih ciljev programov.
FU je v okviru projekta CRP 2006-2008 »Razvoj sistema kakovosti v terciarnem
izobraţevanju« razvila dva produkta za izvajanje procesov samoevalvacij, ki predstavljata
izhodišče za uvajanje managementa celovite kakovosti (TQM). Z novimi pristopi v evalvacijo
vključujejo vse interesne udeleţence, ki komunicirajo svoja pričakovanja (standarde) ter
oceno za doseţeno raven in da vzpodbuja timsko določanje problemov in priloţnosti
(SWOT), ter konkretne ukrepe izboljšav. V nadaljevanju raziskav razvijajo e-vprašalnike za
vse skupine interesnih udeleţencev (ne le študentov ampak tudi diplomantov, ţe zaposlenih
in delodajalcev), razviti nameravajo izboljšan pristop za evalvacijo in razvoj visokošolskih
učiteljev. V ta namen so ustanovili tudi Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO).

15

Univerza v Ljubljani

FDV se pripravlja na ponovno akreditacijo študijskih programov. V okviru tega je izvajala
posebne analize, vezane na kakovost pedagoškega dela in uspešnost izobraţevalnega
procesa, ki so se nanašale predvsem na izvedbo in evalvacijo študentskih anket (merjenje
zadovoljstva absolviranih programov prve stopnje, izvajanje treh bolonjskih anket pod
pokroviteljstvom Komisije za spremljanje izvedbe prenovljenih programov). Popravke, ki so
usmerjeni v kakovostno prenovo in racionalizacijo prve in druge stopnje, ţe izvajajo.

2.1.1.5 Praksa, sodelovanje z delodajalci, okoljem, zaposljivost
V poročilu izpostavljamo predvsem primere sistemskega pristopa k sodelovanju z
delodajalci, okoljem in vključevanjem prakse v študij. Poleg teh primerov članice v
poročilih navajajo še številne dogodke in načine s katerimi študijsko dejavnost povezujejo z
okoljem.
Na FSD ţe nekaj let deluje center za praktični študij, razvili so obsežno mrežo učnih baz
in mentoric/mentorjev praktikantom v vseh štirih letnikih. Posebnost študija na FSD je
tesna povezava teoretskih znanj s prakso socialnega dela, zato je praktično delo in urjenje v
spretnostih pomemben del študija. S prakso povečujejo število projektov prostovoljnega dela
in pomen prostovoljstva, krepijo razvoj in kakovost druţbenih dejavnosti ter vlogo civilne
druţbe, promovirajo prostovoljno delo in njegovo umeščanje v programe na področju
izobraţevanja (prostovoljno delo v socialnem delu na srednjih šolah in na nekaterih visokih
strokovnih šolah in fakultetah).
EF se v okviru Službe za kakovost na različne načine povezuje z okolji (formaliziranje
sodelovanja z gospodarstvom preko pogodb o pedagoškem, raziskovalnem in svetovalnem
sodelovanju, promocijski sestanki z različnimi podjetji, razpisi poslovnih projektov in študij
primerov, sofinanciranje obiskov in ekskurzij, vključevanje predavateljev iz prakse v
pedagoški proces na dodiplomskem študiju, vključevanje predavateljev iz prakse v
pedagoški proces na podiplomskem in doktorskem študiju, razpisi tem diplomskih,
magistrskih in specialističnih del v sodelovanju s podjetji in institucijami, organizacija in
izvedba mednarodne Študentske poslovne konference (ŠPK) 2009, simulacija pogajanj v EU
»EU negotiations«).
Na ZF opaţajo, da bi bilo treba izdelati strategijo sodelovanja z učnimi bazami, oblikovati
pobudo za spremembo zakonodaje, ki ureja delovanje učnih baz (dolţnost sodelovanja pri
izvedbi študijskih programov, opredeliti finančne obveznosti izvajalcev) in izdelati analizo
izvajanja vaj pri posameznih študijskih programih. FS namerava povezati študij v dislociranih
centrih z gospodarstvom ter tako dokazati pomembno prednost študija strojništva.
Veliko diplomantov FA meni, da nimajo zadostnega znanja za uporabo v praksi, ne glede na
količino opravljenega praktičnega dela v obliki vaj tekom študija. Fakulteta nudi predvsem
konceptualna orodja, študenti in javnost pa pričakujejo strokovno-praktična znanja, s čimer
naj bi se po mnenju komisije FA ukvarjale predvsem visoke šole.
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Na ZF so se intenzivirale aktivnosti za pridobivanje novih učnih zavodov in baz za
izvajanje strokovne prakse, nadaljevali so z rednim izvajanjem strokovnega
usposabljanja kliničnih mentorjev. Ob tem so pridobili številne nove strokovnjake iz
prakse, ki so jih tudi habilitirali v strokovne sodelavce za izvajanje pedagoškega dela.
V letu 2009 so se resne teţave glede plačevanja storitev učnim bazam na
zdravstvenem področju še dodatno zaostrile, ZF opozarja, da je potrebno nastalo
problematiko reševati na nivoju Univerze v Ljubljani ter obeh pristojnih ministrstev, tj.
Ministrstva za zdravje in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Ugotavljajo, da bo treba v prihodnosti za kakovostno sodelovanje z učnimi zavodi in
bazami zagotoviti bistveno večja finančna sredstva.

Pogosto je pot do zaposlitve povezana z opravljanjem strokovnih izpitov, pripravništev
ipd., pri EU reguliranih poklicih je potrebno upoštevati še evropske direktive.
Na PF je nadaljnja pot diplomantov pogosto vezana na opravljanje pripravništva na sodišču,
za laţji dostop se študenti pogosto odločajo za popravljanje ocen, ki so kriterij za dostop.
Na VF poteka šestletni študij za reguliran poklic doktorja veterinarske medicine, poudarek v
šestem letu je praktično delo, ki je nujno potrebno, da se bodoči doktor veterinarske
medicine izpopolni v poklicu. Diplomant mora biti dejansko usposobljen za izvajanje poklica
takoj po diplomi. Razumljivo pa je, da je potrebna še dodatna specializacija, različna
izpopolnjevanja in druge oblike vseţivljenjskega izobraţevanja. Zaradi primerljivosti z drugimi
evropskimi programi študija veterinarstva so se na VF odločili za šestletni študij. Poudarek v
šestem letu je praktično delo, ki je nujno potrebno, da se bodoči doktor veterinarske
medicine izpopolni v poklicu. Poklic doktorja veterinarske medicine spada med regulirane
poklice, ki jih opredeljuje evropska direktiva 2005/36/ES, študij traja najmanj 5 let, diplomant
veterinarske medicine mora obvladati ne samo teoretično, pač pa tudi praktično znanje.
Nekatere članice izpostavljajo tudi zaposljivost, problematiko zaposlovanja in
sodelovanje z delodajalci pri pripravi in izboljševanju študijskih programov. Pri
zaposlovanju diplomantov poznamo dve skrajnosti, npr. diplomanti študijskih programov FFA
so v celoti takoj zaposljivi. Tudi več kot dve tretjini diplomantov FE ima ţe ob zagovoru
diplome dodiplomskega študija zagotovljeno zaposlitev. Drugačna je situacija v humanistiki,
na specifično situacijo opozarja TEOF. Ker se poleg kandidatov za duhovništvo in
redovništvo v študij teologije vključuje vedno večje število laikov, si TEOF prizadeva za večje
vključevanje laikov v razvejano pastoralno dejavnost Cerkve, saj so zaposlitvene moţnosti
laiških teologov na premajhno zaposlitveno ponudbo Cerkve in na delovna mesta, ki so
dostopna splošnemu profilu humanističnega izobraţenca.
Vidik zaposljivosti in pričakovanj študentov, diplomantov in delodajalcev se vse bolj
upošteva pri študiju. Na FE so pričeli z anketiranjem dodiplomskih študentov ob zaključku
študija, poudarek je bil na zaposljivosti in interesu za nadaljnje izobraţevanje. Anketo
nameravajo izvajati tudi eno leto po zaključku študija in jo razširiti na podiplomski študij. FRI

17

Univerza v Ljubljani

se zaveda, da bi morala pridobiti podatke o zadovoljstvu s kompetencami svojih diplomantov
od podjetij, kjer se diplomanti zaposlujejo. Na NTF so upoštevali pričakovanja delodajalcev
pri pripravi novih programov (odgovore na anketo, v kateri zaposleni iz različnih podjetij
povezanih s stroko, odgovarjajo na vprašanja, kaj pričakujejo od diplomantov).

2.1.1.6 Predstavitve članic, informiranje in svetovanje za prijavno-sprejemni postopek
ter prijave študentov
Članice (BF, FE, FFA, FU, ZF) dajejo čedalje večji poudarek predstavitvi študija na različnih
informativnih in drugih prireditvah (Informativni dnevi, Informativa, različne področne in druge
prireditve, predstavitve na srednjih šolah, poletnih šolah…) ter informativnemu gradivu (npr.
BF - interaktivna predstavitev). NTF namerava bolje informirati javnost o svojih dejavnostih,
tudi o študiju, FPP ugotavlja, da je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za promocijo UL FPP
med bodočimi študenti in napore vlagati v ohranjanje oziroma izboljšanje podobe. FE opaţa
trend povečevanja zanimanja in vpisa dijakov na njihove študijske programe, kar pripisuje
med drugim promocijskim aktivnostim, ki jih namerava nadaljevati tudi v prihodnosti. Na ZF
je delovala posebna skupina za promocijo, ki je imela veliko neposrednih kontaktov z
bodočimi študenti na različnih srednješolskih zavodih po celi Sloveniji.
FS namerava predstaviti prednosti študija, v primerjavi z ostalimi fakultetami v Sloveniji in
poudariti kakovost učiteljev in sodelavcev, dobro opremljenost laboratorijev in moţnosti
nadaljevanja študija na drugi stopnji tako doma kot v tujini. K vpisu ţelijo pritegniti dijake z
višjimi ocenami.
Za ustrezno informiranje potencialnih študentov in postopke prijav je ključno delovanje
Visokošolske prijavno-informacijske službe na UL (VPIS), preko katere potekata tudi
prva in druga prijava kandidatov. Kakovostno so nadgradili informacijsko-svetovalno
delovanje ter pravno-organizacijsko urejanje področja, a opozarjajo na nujnost ustrezne
informacijske podpore delovanja sluţbe. Kandidatom svetujejo za vpis v zvezi s prijavnosprejemnim postopkom. V letu 2009 so nadgradili informativno in svetovalno delo.
Pripravili so informativne zloţenke v slovenskem in angleškem jeziku. Sodelovali so na
Informativi 2009, kjer so prvič izvedli tudi predavanja o prijavno-sprejemnem postopku za
vpis v prvi letnik dodiplomskega študija in bili deleţni velikega zanimanja. Vsebinsko so
obogatili spletno stran sluţbe (arhivski podatki razpisov, postopkov in analize), povečali
njeno preglednost in uporabnost. Kandidatom je predvsem v pomoč pri odločanju za študij
vpogled v podatke o minimumih točk za uvrstitev na ţeleni študijski program (Visokošolska
prijavno informacijska sluţba, 2010).
VPIS-na služba je sodelovala tudi pri pripravi novih pravnih podlag za izvedbo
prijavno-sprejemnih postopkov ter organizacijo in delovanje visokošolske prijavnoinformacijske službe. Sodelovali so pri spremembi oz. pripravi novega Pravilnika o razpisu
za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, obenem pa v sodelovanju z MVZT pripravili
osnutek novih Pravil o organizaciji in delovanju visokošolske prijavno-informacijske sluţbe,
ki naj bi odraţala dejansko stanje organizacije in delovanja te sluţbe in prinesla tudi pozitivne
premike na tem področju, predvsem v smislu odgovornosti upoštevanja sklepov, sprejetih na
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Koordinaciji VPIS, o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na prijavno-sprejemni postopek in
morajo biti enotno urejena za vse visokošolske zavode.
Področje informatike v VPIS-ni sluţbi postaja iz leta v leto bolj pereče in nezanesljivo v
smislu zagotavljanja pravilnosti razvrščanja kandidatov. Zastarelost informacijskega
sistema (IS) povzroča padanje kakovosti samodejnega razvrščanja kandidatov, ki ga
kompenzirajo z vedno večjim številom ročnih posegov v izbirni postopek. Na omenjene
teţave so opozorili vodstvo UL ţe leta 2008 in konec tega leta pripravili dokument o
primernem scenariju prenove informacijskega sistema VPIS (IS VPIS), v letu 2009 pa so
omenjeno problematiko predstavili tudi na Koordinaciji VPIS s predlogom rešitve, ki je podan
v dokumentu »Predlog implementacije projekta prenove IS VPIS«. Prenova IS VPIS bi zaradi
večjega elektronskega poslovanja in manj ročnega dela bistveno doprinesla k povečanju
kakovosti dela, tako v sluţbi VPIS kot na članicah UL (Visokošolska prijavno informacijska
sluţba, 2010).
2.1.2 Prvo in drugostopenjski redni študij ter stari dodiplomski študij – vpis,
prehodnost, trajanje študija, diplomanti
UL izvaja višje letnike (od 2. letnika naprej) starih študijskih programov za pridobitev
visokošolske strokovne in univerzitetne izobrazbe (na podlagi ZViS jih je moţno dokončati do
š.l. 2015/16), za študijsko leto 2009/10 je razpisala prve letnike prenovljenih univerzitetnih,
visokošolskih strokovnih in enovitih magistrskih študijskih programov.
V študijskem letu 2009/2010 so članice UL razpisale magistrske študijske programe druge
stopnje. Na akreditacijo v letu 2010 čakajo še magistrski študijski programi druge stopnje na
AG, ALUO, FGG in FE.
Tabela 3: : Število študentov na rednem študiju na UL
Štud.
leto
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

VŠ

UNI

8.621
7.887
6.599
5.623
2.816

25.371
24.017
21.770
17.941
11.834

1. stopnja VS 1. stopnja UNI
957
1.619
2.476
3.049
5.740

1.887
3.581
5.821
8.053
12.792

Enoviti
magisterij
0
0
163
361
1.454

SKUPAJ
36.836
37.104
36.829
35.027
34.636

Vir: Evidence UL
Število vpisanih študentov na UL se zmanjšuje, čemur je razlog predvsem demografski
upad, zmanjševanje je opazno predvsem pri izrednem študiju. Analiza prvih prijav na
razpisane študijske programe prve stopnje kaţe na veliko zanimanje za študijske programe
UL. Članice so glede vpisa v različnem poloţaju. Ţe dlje časa izstopata dve skupini članic.
V prvi so tiste, ki se zaradi večjega povpraševanja odločajo za omejen, selektiven vpis
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novincev. V drugi skupini so članice, kjer imajo zaradi premajhnega zanimanja v prvem
prijavnem roku neselektiven vpis in si študente zagotovijo šele z vpisom v drugem in tretjem
roku. Članice iz druge skupine opaţajo zmanjševanje vpisa predvsem na izrednem
študiju, med razlogi za zmanjševanje navajajo demografski upad in ustanavljanje novih
visokošolskih zavodov. Članice iz prve skupine so lahko zaradi nezmanjšanega zanimanja
povečale vpis.
Članice, kjer vpis ni omejen (zlasti naravoslovno-tehnične, pa tudi nekatere druge, npr FPP),
tudi letos opozarjajo na vpis študentov zaradi pridobitev ugodnosti iz statusa študenta. FMF
opaţa, da se mnogi izmed njih ne prijavijo v skupine za laboratorijske vaje.
Na drugih je število vpisanih študentov v stalnem porastu, zanimanje za študij je vsako leto
veliko in presega moţnosti vpisa (EF, FFA, VF). Sorazmerno s povečanim vpisom na VF, se
je povečalo tudi število vzporednih in tujih študentov. EF ima visok preseţek prijav glede na
razpisana vpisna mesta, med vsemi poslovnimi šolami v Sloveniji ima enega večjih
preseţkov prijav. Kandidatov za vpis na FA je veliko, v povprečju se jih na sprejemne izpite
prijavi trikrat do štirikrat toliko, kot je potem sprejetih. Na PF je zanimanje za vpis večje od
števila vpisnih mest, zmanjševanje generacije se pozna pri vpisu na izredni študij. Število
prvič vpisanih v prvi letnik se je v primerjavi s prejšnjim letom precej povečalo.
FS namerava organizirati kakovosten in primerljiv prvostopenjski študij na dislociranih centrih
v Portoroţu, Novem mestu in Novi Gorici, da se zmanjša problem prehoda iz srednje šole na
univerzo in da se posredno zmanjša pritisk na vpis v Ljubljani.
Na FE število vpisanih študentov narašča, prav tako se malo zvišuje povprečni uspeh
vpisanih srednješolcev. Na NTF na nekaterih novih študijskih programih opaţajo povečanje
zanimanja študentov za vpis, v splošnem pa so bili njihovi načrti za številčnejši vpis na
posameznih stopnjah preoptimistični. Na FSD so z vpisom zadovoljni. V zadnjih desetih letih
je število študentov na BF do študijskega leta 2004/05 naraščalo, potem pa stagniralo. Trend
se nadaljuje tudi v letošnjem letu. FPP na vseh študijskih programih, tako za redni kot za
izredni študij, beleţi upad števila študentov (izjema prvostopenjski visokošolski strokovni
študijski program). Upad delno pripisujejo manjšim generacijam in pa povečanemu številu
visokošolskih zavodov v slovenskem prostoru.
NTF opozarja, da bi UL morala poskrbeti za izvedbo študijskih programov z majhnim
številom študentov (ustrezno financiranje programov z vitalnim pomenom za razvoj drţave,
preprečiti zastoj v razvoju strokovnjakov na vedah nacionalnega pomena).

2.1.2.1 Prehodnost, trajanje študija in diplomanti
Članice spremljajo prehodnost, trajanje študija in zaključevanje. V zadnjih letih so naredile
odločilne korake z uvajanjem različnih ukrepov za skrajševanje študija, predvsem z
različnimi vrstami tutorstva. Tutorstvo, različne analize in večji poudarek na kazalnikih
omogoča boljše spremljanje študija, poznavanje in odpravljanje nekaterih vzrokov za
podaljševanje študija. Članice opaţajo različne dejavnike na učinkovitost študija - iztekanje
starih programov, uvedba zaostrenih pogojev napredovanja v prenovljenih študijskih
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programih, zahteve po sprotnem študiju, zvišanje kakovosti študija, selekcija študentov ob
vpisu, nemotiviranost za študij, delo med študijem itd. Isti vpliv lahko pri dveh različnih
populacijah različno vpliva na prehodnost. Uvedba novih programov lahko poveča
prehodnost pri starih, a ne povsod, zahteve po sprotnem študiju lahko pomenijo boljšo
kakovost, vendar brez povečanega informiranja študentov ne učinkujejo same po sebi.
Omejujoč dejavnik za učinkovitost študija so še neugodno sestavljeni urniki, na kar
opozarjajo članice, ki so v veliki prostorski stiski (FE, FKKT, FRI, NTF). Urniki so razdrobljeni,
pedagoške aktivnosti se izvajajo tudi do poznih večernih ur, na različnih lokacijah, kar
študentom oteţuje študij.
FS opaţa zmanjšanje prehodnosti iz 1. v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa,
predvsem zaradi zaostrenih pogojih napredovanja, kjer se v prenovljenih študijskih
programih zahteva celovito izpolnjevanje študijskih obveznosti ter zaradi teţav študentov s
sprotnim študijem. Za izboljšanje nameravajo povečati aktivnosti različnih vrst tutorstva.
Na ZF se je prehodnost tako na rednem kot izrednem študiju v primerjavi s prehodnostjo
prejšnjega študijskega leta opazno povišala. Premik pripisujejo kakovostnejšemu vodenju
študijskih programov, doslednejšem obveščanju študentov o pogojih za
napredovanje, učinkovitem delovanju tutorskega sistema pomoči študentom, uvajanju
sprotnih oblik preverjanja znanja, pa tudi temu, da se študentje starih študijskih
programov niso želeli vpisati v nove programe (bi morali opravljati dodatne obveznosti).
Prehodnost v višje letnike je višja.
Na EF opaţajo izboljšanje prehodnosti za vse tranzicije na dodiplomskem programu.
Ekonomska fakulteta je v zadnjih treh letih sprejela mnogo ukrepov za izboljšanje
prehodnosti, za bolj podrobno merjenje in ugotovitev vzrokov za nizko prehodnost
na posameznih programih in predmetih razvila novi informacijski program. Rezultati, ki
jih fakulteta pridobi s podrobnim nadzorom in ocenjevanjem sluţijo kot vloţek za popravljalne
ukrepe, izboljšave programov in predmetov ter spremembe politike fakultete. V prvem letniku
namenoma vzpostavljajo stroge standarde, zato je najbolj selektiven, vendar se
napredovanje v višjih letnikih izboljša, prav tako je večja tudi učinkovitost pri opravljanju
izpitov.
Na PeF primerjava med kazalci o izobraţevalni dejavnosti ţe vrsto let kaţe na povezavo
med vpisom in uspešnostjo študija. Študijski programi, kjer je razpisanih mest precej
manj, kot je število prijavljenih na te programe, se odlikujejo po večji prehodnosti in tudi
krajšem času študija. Nasprotno pa za programe, kjer je prvih prijav manj, kot je razpisanih
mest tudi to leto velja, da je prehodnost zlasti iz prvega v drugi letnih nizka in da je čas
celotnega študija do diplome daljši. Izvedeni so bili tudi nekateri ukrepi (popularizacija študija
naravoslovja) za povečanje števila prvih prijav na te smeri. Stanje se kljub vsem
prizadevanjem fakultete še ni izboljšalo.
Podatki o prehodnosti študentov iz niţjega v višji letnik rednega študija FDV kaţejo
razmeroma visoko »agregatno« prehodnost, a tudi na to, da prenova programov (še) ni
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prinesla večje prehodnosti študentov v smislu, da bi ti zaradi sprotnega dela imeli opravljene
vse izpitne obveznosti predhodnega letnika (takšni študenti so pri vseh letnikih v manjšini)
Na VF se je prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik zniţala, razmeroma velik osip je
teţko razumeti, saj se na VF vpisujejo najboljši dijaki. Na osnovi opravljene ankete so
ugotovili, da bo potrebno zmanjševati število neposrednih kontaktnih ur in za izvajalce
pedagoškega procesa predvideti nekatere druge oblike neposrednih pedagoških
obremenitev. Ker so študenti razmeroma slabo informirani, jih je potrebno podrobneje
seznaniti z bolonjskim študijem in tutorstvom na UL.
Na BF so uspeli zvišati prehodnost in zmanjšati število študentov, ki ponavljajo, medtem ko
je število študentov, ki pavzirajo ali študij opustijo, ostalo na isti ravni. FKKT ugotavlja, da
kazalci uspešnosti študija počasi rastejo (prehodnost, čas študija, diplomanti), dolţina študija
se krajša, zlasti pri univerzitetnem študiju. Prehodnost se je pri visokošolskem študiju močno
povečala, razlogi so v zadnji generaciji, ki študira po starem programu; na univerzitetnem
študiju se je zmanjšala.
Na FE se je število diplomantov na UN povečalo (stari študijski programi), medtem ko se je
prehodnost iz prvega v drugi letnik v povprečju nekoliko zniţala. FE opaţa veliko višjo
prehodnost (glede na ostale študijske programe) na novem visokošolskem strokovnem
študijskem programu 1. stopnje Multimedijske komunikacije, ki ga od 2007/08 izvaja v
dislocirani enoti v Vrtojbi, Nova Gorica.
Na AG menijo, da visoka prehodnost na rednem študiju kaţe predvsem na ustrezno in
pretehtano vpisno politiko, ki je temelj za uspešno realizacijo študijskega procesa, medtem
ko na FA kljub sprejemnim izpitom opažajo upad zavzetosti za redni študij po vpisu.
Študij poteka skladno s programom na vseh oddelkih in smereh. Sprejemni izpiti na ALUO so
zelo selektivni, zato je osip pri prehodu v višje letnike nizek, vendar premalo študentov
diplomira v predvidenem roku. Zato načrtujejo sestanke in delavnice za absolvente, ki so
končali študij pred leti, da bi tako pospešili zaključevanje diplom. Predlog senata je bil, da
morajo študenti ob vpisu absolventskega staţa prijaviti temo diplome.
Povprečna doba trajanja študija na MF se v zadnjih treh letih ni spreminjala in je glede na
trajanje študijskega programa zadovoljiva. V primerjavi s prejšnjimi leti se je pri študiju
Medicine prehodnost v letnikih ustalila. Pri študiju Dentalne medicine je opazna nekoliko višja
prehodnost v prvem letniku. K boljši prehodnosti od prvega do petega letnika delno
prispeva izjemni vpis, ki omogoča vpis brez enega opravljenega izpita (153. člen statuta
UL).
K slabi prehodnosti na FMF veliko prispevajo študenti, ki se vpišejo zaradi pridobitve
statusa. Da bi povečali prehodnost, so na Oddelku za matematiko vpeljali in organizirali
dodatne ure vaj in dodatne domače naloge pri osnovnih predmetih prvega letnika študija
matematike. Podobne dodatne aktivnosti so vpeljali tudi na Oddelku za fiziko, kjer študentom
prvih letnikov pri reševanju domačih nalog svetujejo in pomagajo tutorji. Slaba prehodnost
študija na FMF je v veliki meri posledica dejstva, da pri vpisu študentov na našo fakulteto ni
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omejitev. Velika nihanja v prehodnosti pripisujejo fluktuacijam v predznanju študentov
različnih generacij.
Tudi na FPP opaţajo nizko prehodnost iz prvega v drugi letnik študija, predvsem zaradi
nemotiviranosti študentov za študij med tistimi študenti, ki se vpišejo le zaradi ugodnosti, kar
potrjuje tudi nizek deleţ ponavljavcev. Ukrepi za izboljšanje prehodnosti so zato usmerjeni v
študente z minimalnimi interesi za študij in dobre študente. Za izboljšanje prehodnosti pri
selektivnih predmetih organizirajo dodatne konzultacije z nosilcem predmeta oziroma
asistentom in ugotavljajo, da bi za te predmete kazalo izvajati učinkovito predmetno
tutorstvo.
Na NTF je še vedno nizka prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik na rednem
visokošolskem in univerzitetnem programu. Izboljšati jo nameravajo z uvedbo tutorskega
sistema študija. En od vzrokov za nizko prehodnost je le 50% vpis iz prvega roka prijavnega
postopka. Čas za dokončanje študija na oddelkih NTF je še vedno preko 6 let. Pri prenovi
študijskih programov so organizirali študijski program tako, da bi ga bilo mogoče končati prej,
kot starega.
Povprečje trajanja študija na FA se zmanjšuje, a je še vedno visoko, ker med drugim
študentje med študijem pogosto poiščejo delo v arhitekturnih birojih. Razlog za
zmanjševanje povprečja trajanja študija lahko iščemo v tem, da so dosledneje uveljavljeni
pogoji za sprotni študij. Povprečje povečujejo tudi diplomanti, ki zaključijo študij po daljših
prekinitvah. Problem neusklajenosti obsega izvajanja študijskega programa pri posameznih
predmetih je še vedno prisoten, kar povzroča teţave pri normalnem prehajanju iz letnika v
letnik. Z doslednejšim izvajanjem sprejetih načinov študija so na FA preprečili teţave pri
prehodu iz letnika v letnik.
Delo med študijem je pogost vzrok za preobremenjenost študentov, sploh na FRI, kjer
mnogi študenti višjih letnikov (če ne ţe kar velika večina) med študijem sluţijo denar v
najrazličnejših (računalniških) podjetjih, kar vpliva na njihovo študijsko uspešnost, podobna je
situacija na FA. Na FE med študijem (v večji ali manjši meri) dela pribliţno 2/3 študentov, kar
vpliva na učinkovitost študija in prehodnost.
Na PF zadnji podatki nakazujejo, da je bil krajši čas študija v lanskem letu le enkraten
dogodek. Del podaljševanja študija gre gotovo na račun vse večjega števila izrednih
študentov, katerih študij traja dlje, del pa na račun tistih, ki so študij iz različnih razlogov (npr.
nosečnost, zaposlitev itd.) prekinili za več let in ga sedaj dokončali. Študij se podaljšuje
tudi zaradi študentov, ki se odločajo za popravljanje določenega števila izpitov iz vseh
letnikov, zaradi boljšega dostopa do opravljanja pripravništva na sodišču (kriterij je visoka
povprečna ocena).
Tabela 4: Število diplomantov prve stopnje ter enovitih magistrskih študijskih
programov
Leto

VŠ

UNI

1. stopnja

1. stopnja UNI Enoviti mag.

SKUPAJ
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2005
2006
2007
2008
2009

3.240 4.842
4.838 3.013
2.806 4.634,5
2.535 4.534,5
2.266 4.406

VŠ
0
0
0
25
165

0
0
0
145
756

0
0
0
41
42

8.082
7.851
7.440,5
7.280,5
7.635

Tabela 5: Število diplomantov (dodiplomskih študijskih programov) UL v primerjavi s
številom diplomantov (dodiplomskih študijskih programov) v Sloveniji
Leto
2005
2006
2007
2008
2009

Diplomanti UL
8.082
7.851
7.440,5
7.280,5*
7.635**

Diplomanti SLO
11.942
12.392
11.895
11.777*
ni podatka

*vključno z diplomanti EM študijskih programov na Fakulteti za arhitekturo (41 diplomantov)
**vključno z diplomanti EM študijskih programov na Fakulteti za arhitekturo (42 diplomantov)
Vir: Letno poročilo 2008 (2009) in letno poročilo 2010 in podatki SURS
Na FDV se je število diplomantov po oddelkih glede na predhodna leta v letu 2009 opazno
povečalo, kar je v določeni meri tudi rezultat izvedenih motivacijskih seminarjev
oziroma sestankov za diplomiranje na prvi stopnji, ki so prispevali k skrajševanju časa
trajanja študija.
PF opaţa zmanjševanje števila diplomatov na rednem in povečevanje na izrednem študiju, v
primerjavi s prejšnjim letom.
Število študentov FS, ki diplomirajo v času rednega absolventskega staţa je relativno
majhno. Z uvajanjem tutorstva in sprotnim spremljanjem študentov pričakujejo pomembno
izboljšanje stanja.
V poročilih ni bilo zaslediti veliko analiz, ki bi se nanašale posebej na drugo stopnjo.
Nekatere članice še pripravljajo študijske programe, ali pa so ti v postopku
akreditacije.
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Tabela 6: Število vpisanih študentov na drugostopenjskem študiju in število
diplomantov
Štud.
leto
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

Število
študentov

Leto
2005
2006
2007
2008
2009

63
106
446
1.802

Število
diplomantov
0
0
67
195
180

Vir: Podatki iz evidenc UL

EF ugotavlja, da v času petih let od vpisa na EF študij druge stopnje premalo
študentov zaključi z magistrsko nalogo, zato so sprejeli ukrepe za izboljšanje
(izboljšanje tehničnih navodil za pisanje zaključnih del, vsebinska navodila in vsebino
predmeta Metode in tehnike raziskovalnega dela).
Za ALUO, ki je začela z izvajanjem prenovljenega prvostopenjskega programa, je sedaj
najpomembnejše, da zaključi pripravo novih programov na drugi in tretji stopnji, ki pomenijo
novo kvaliteto na vseh smereh študija.
2.1.3 Izredni študij in vseživljenjsko izobraževanje
2.1.3.1 Izredni študij
Zanimanje za izredni študij se zmanjšuje, kar članice opaţajo pri vpisu in številu programov,
ki se izvajajo v tej obliki. Opaziti je povečevanje izrednega študija na drugi stopnji. Več članic
izrednega študija ne izvaja.
Tabela 7: Število študentov na izrednem študiju na UL
Štud.
leto
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10

VŠ

UNI

4.523
3.675
2.534
1.559
863

2.702
2.163
2.047
1.699
993

1. stopnja
VS
1.133
1.233
1.290
1.472
1.531

1. stopnja UNI Enoviti mag.
642
941
1.077
1.236
1.362

0
0
58
119
123

SKUPAJ
9.000
8.012
7.006
6.084,5
4.871,5

2. stopnja

940
692
1.475

Vir: Podatki iz evidenc UL
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EF ugotavlja, da je zniţevanje vpisa na izredni študij posledica višjih zahtevanih standardov
EF in kakovosti študija kot na drugih primerljivih poslovnih šolah v Sloveniji. Na FU opaţajo
na izrednem študiju bistveno manjši vpis v 1. letnike.
Na PF se polagoma zmanjšuje vpis rednih študentov v prvi letnik, medtem ko je vpis izrednih
študentov odvisen deloma tudi od moţnosti vpisa drugam in od številčnosti generacije, ki se
vpisuje. Tudi podatki o napredovanju v višji letnik se spreminjajo v odvisnosti od pravil o
moţnosti izrednega vpisa brez vseh opravljenih obveznosti. Izredni vpis se je povečal zaradi
ponavljavcev prvega letnika. Fakulteta je omogočila rednim študentom na starih
dodiplomskih programih, da se ponovno izredno vpišejo na stari program. Na FSD se je vpis
v izredni študij povečal zaradi neposrednega dodatnega vpisa v 4. letnik univerzitetnega
diferencialnega programa socialno delo.
Deleţ izredno vpisanih študentov je na FMF relativno majhen (okoli 10% študentske
populacije), prav tako je zelo omejeno njegovo trajanje – praviloma na eno leto študijske
dobe študenta. Večina študentov, ki se vpišejo v 1. letnik študija kot izredni študenti, se po
opravljenih študijskih obveznostih vpišejo v 2. letnik kot redni študenti.
Na AG opaţajo manjšo prehodnost na izrednem študiju v primerjavi z rednim, kar pripisujejo
relativno visoki šolnini (nezmoţnost sprotnega plačevanja in posledično zavlačevanje
študija). Na FDV in ZF je prehodnost na izrednem študiju manjša od tiste na rednem, na ZF
se je v zadnjem študijskem letu povečala. Na PeF izredni študij odlikuje večja prehodnost kot
redni študij, še vedno pa je čas od zaključka študijskihobveznosti do diplome predolg.
Članice razmišljajo o izrednem študiju tudi v kontekstu vseživljenjskega
izobraževanja, predvsem na drugi bolonjski stopnji. Interes diplomantov za
izobraţevanje FE spodbuja k intenzivnemu razmisleku o moţnih oblikah izrednega študija,
vseţivljenjskega izobraţevanja, uvajanja tečajev dopolnilnega izobraţevanja in tehničnega
izpopolnjevanja, ki bi olajšalo naštete oblike izobraţevanja (npr. vpeljava e-učenja),
nadomestitve specializacije z ustreznejšo obliko, primerno tudi za pravkar uvedeni bolonjski
študij.
Elementi izrednega študija (prilagajanje potrebam potencialnih in vpisanih študentov) se
zaradi splošnega visokošolskega trenda prilagajanja študija študentom pojavljajo tudi na
rednem študiju. FFA na primer prilagaja drugostopenjski študij industrijske farmacije
vpisanim študentom, ki večinoma študirajo ob delu, čeprav so študenti vpisani redno.
Prilagodili so urnike in razmerje med kontaktnimi urami ter individualnim delom.

2.1.3.2 Vseživljenjsko učenje
Nekatere članice poročajo o delovanju in o ustanavljanju centrov za vseživljenjsko
učenje. Omenjajo tudi izvajanje anket o zadovoljstvu udeleţencev. V letu 2009 je na ZF
začel delovati Center za vseţivljenjsko učenje, povečati ţelijo njegovo prepoznavnost in
oblikovati partnerstvo med CVU in ključnimi institucijami v zdravstvu ter organizirati
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mednarodne programe vseţivljenjskega učenja. Ugotavljajo, da so se aktivnosti na področju
vseţivljenjskega učenja v letu 2009 pomembno intenzivirale.
Na VF uspešno deluje Center za podiplomski študij in permanentno izobraţevanje, poleg
tega ţelijo v okviru dodiplomskega izobraţevanje pripraviti več oblik izobraţevanja, še
posebej mednarodnih poletnih šol, vključili bi tudi regionalne enote, kar je še posebej
zanimivo za tiste fakultete v Evropi, ki nimajo moţnosti pridobivanja učnega materiala v taki
količini, kot ga ima VF. Menijo, da je to lahko ena izmed prednosti, katero bi lahko kvalitetno
uveljavili v naslednjem obdobju.
Na FMF skrbijo za strokovno izpopolnjevanje diplomantov. V letu 2009 so izvajali en
akreditirani program izpopolnjevanja in kar nekaj drugih oblik vseţivljenjskega učenja.
Študijski program in seminarji so namenjeni predvsem izobraţevanju osnovno in
srednješolskih učiteljev (s področja računalništva, informatike, matematike, fizike). V
sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko so v letu 2009 potekali še projekti
priprave e-učnih gradiv za srednje šole (FMF je nosilec projektov Računalništvo in
informatika ter Matematika za srednje šole).

2.1.4 Podiplomski študij na starih študijskih programih in tretjestopenjski študij
Tabela 8: Število vpisanih študentov na podiplomskem študiju (stari in novi študijski
programi) brez druge stopnje
Število
vpisanih
študentov
podiplomskem študiju
Specializacija
Magisterij znanosti in umetnosti
Doktorat znanosti
Doktorat znanosti (3. stopnja)

na 2008/2009
191
3.277
918
344

2009/2010
64
1.240
958
1.321

Vir: Podatki iz evidenc UL
Tabela 9: Število diplomantov na podiplomskem študiju (stari in novi programi) brez
druge stopnje
Število diplomantov na podiplomskem
študiju
Specialist
Magister znanosti in umetnosti
Doktor znanosti
Doktor znanosti (3. stopnja)

2008

2009

135
577
357
0

120
681
373
1

Vir: Podatki iz evidenc UL

27

Univerza v Ljubljani

Stari podiplomski študij se izteka, članice opaţajo pogostejši direktni prehod z
znanstvenega magisterija na doktorat. Na BF so opazili, da so nekateri izkoristili zadnjo
moţnost za vpis v znanstveni magisterij, kar se je verjetni razlog za niţjo prehodnosti iz
prvega v drugi letnik magistrskega študija v primerjavi s prejšnjimi leti. Na FE se je število
diplomantov na starih podiplomskih programih povečalo zaradi iztekanja programov, na FDV
je prehodnost iz prvega v drugi letnik visoka na večini programov. Koordinatorji posameznih
starih podiplomskih programov FDV so uspešnost študija ugotavljali po ustaljenih postopkih
na skupinskih srečanjih s študentih in z različnimi anketami. Ugotavljali so predvsem
zadovoljstvo študentov s študijskimi vsebinami in načinom izvedbe posameznih predmetov.
Prehodnost iz 1. letnika v 2. letnik študija na starih študijskih programih za pridobitev
magisterija na FMF je bila 100%. Skoraj vsi vpisani študenti uspešno zaključijo magistrski
študij oz. direktno preidejo na doktorski študij. Doktorski študij traja v povprečju 5 let.
Na PF opaţajo manjše število zaključenih magisterijev in doktoratov kot v preteklem letu.
Diplomantom znanstvenega magisterija so omogočili vpis v 2. letnik tretje stopnje.
FSD je v pri izvedbi magistrskega študija v mentorstvo vključila večjo število učiteljev,
izkušnje bodo dobrodošle tudi pri izvedbi drugostopenjskega študija.
Število zaključenih magisterijev na VF se z leti pričakovano zmanjšuje. VF je v letu 2009
pričela s pripravo programov specialističnega podiplomskega izobraţevanja (na pobudo
vodstva VF, moţnosti, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani, priporočil evalvacijske komisije
EAEVE in v sodelovanju strokovne komisije Veterinarske zbornice ter širše veterinarske
stroke). Osnovni cilj teh programov, ki bodo temeljili predvsem na podajanju vrhunskih
strokovnih znanj in individualnem praktičnem delu je uspešnejši razvoj in dvig stroke.
Glavna teţava podiplomskega študija, ki so jo članice opaţale ţe pred uvedbo novih
študijskih programov, je v omejeni količini časa, ki ga podiplomski študenti glede na
zunanje okoliščine lahko namenijo podiplomskemu študiju. Razen mladih raziskovalcev
imajo študenti poleg podiplomskega študija tudi redno sluţbo, zato so izredno obremenjeni.
Prehodnost mladih raziskovalcev je dobra, medtem ko je prehodnost ostalih podiplomskih
študentov niţja. Članice se bojijo, da bo zaradi preobremenjenosti manj študentov dokončalo
stari podiplomski študij in novo tretjo stopnjo študija. Zaradi drugačnih zunanjih okoliščin za
študij pri študentih, ki študirajo ob delu, bi bilo treba razmisliti o drugačni časovni organizaciji
študija za študente, ki študirajo ob delu.
VF opaţa padec v zanimanju za študij Biomedicina na področju Veterinarske medicine, ki ga
pripisuje poostrenim pogojem tega doktorskega programa (zaključek študija v treh letih,
izdelava doktorske naloge in stalno delo na raziskovalnem projektu v zvezi z njo). Ti so za
večino podiplomskih študentov, redno zaposlenih izven univerzitetnih ali raziskovalnih
institucij, prezahtevni. Da bo potrebno nekoliko modificirati izvajanje tega programa, je
nakazala tudi decembru 2009 izvedena anketa med podiplomskimi študenti.
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2.1.4.1 Doktorski študij
V letu 2009 je bilo na UL akreditiranih 17 novih doktorskih študijskih programov, tako se
je v študijskem letu 2009/2010 izvajalo 20 študijskih programov. Od tega so trije
interdisciplinarni programi koordinirani na ravni univerze (Biomedicina, Varstvo okolja in
Statistika), dva interdisciplinarna programa v koordinaciji članic (Bioznanosti in Humanistika
in druţboslovje), trinajst doktorskih programov koordinirajo na posameznih članicah
(Ekonomske in poslovne vede, Arhitektura, Elektrotehnika, Grajeno okolje, Kemijske
znanosti, Računalništvo in informatika, Matematika in fizika, Strojništvo, Kineziologija,
Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Izobraţevanje učiteljev in edukacijske vede,
Pravo in Teologija) in en mednarodni skupni program Socialno delo – INDOSOW).
V letu 2009 sta bila v postopku priznavanja na univerzi s sklepom senata UL, potrjena še dva
programa (Doktorski študijski program Pomorstvo in promet in Interdisciplinarni doktorski
študijski program Znanost in inženirstvo materialov, ki je nastal v sodelovanju treh članic UL),
ki čakata na postopek akreditacije v okviru Nacionalne agencije za kakovost visokega
šolstva. Članice pripravljajo nekatere nove doktorske študijske programe.
V letu 2009 je Komisija za doktorski študij, po pooblastilu Senata UL, dala soglasje k
pribliţno 550 novim temam doktorskih disertacij, rektor univerze pa je promoviral 344 novih
doktorjev znanosti z vseh znanstvenih področij, ki jih goji Univerza v Ljubljani.
Kakovostno doktorsko izobraževanje je ključno za odličnost in mednarodni sloves
univerze. Univerza v Ljubljani si je ţe v svojem poslanstvu iz leta 1996 in Strategiji 20062009 ( Strategija, 2006) postavila kot temeljno vrednoto akademsko odličnost, k njej v veliki
meri prispeva kakovost doktorskega izobraţevanja.
Poleg upoštevanja zunanjih standardov kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru
(merila Sveta RS za visoko šolstvo) na UL poteka postopek za oblikovanje lastnega
sistema za zagotavljanja kakovosti na doktorskem študiju, ki temelji na standardih, ki so
usklajeni oz. sorodni s standardi ENQA. Notranji sistem zagotavljanja kakovosti doktorskega
študija naj na univerzi ne bi bil namenjen le spremljanju kakovosti, temveč tudi stalnemu
izboljšanju in rasti kakovosti doktorskega študija na UL.
Ob uvajanju bolonjskega procesa v slovenski visokošolski prostor leta 2004 (ZVIS-UPB2,
2004) se je na ravni drţave uvedlo novo strukturo študija in ukinilo znanstveni magisterij,
tako da doktorski študij v novi strukturi študija ostaja edini znanstveni študij. Dve leti
kasneje se je z uvrščanjem diplomantov druge stopnje na raven starih univerzitetnih
diplomantov (ZVIS-UPB3, 2006) z zakonom predpisalo ohlapen vstopni pogoj za direkten
dostop na doktorski študij starim univerzitetnim diplomantom. S tema dvema korakoma
je bila pretrgana učinkovita in široko podprta tradicija organizacije visokega šolstva, ki je
temeljila na znanstvenem podiplomskem študiju, ki se je lahko po dveh letih zaključil z
magisterijem znanosti oz. po štirih letih z doktoratom znanosti. Zaradi ukinjanja
znanstvenega magisterija, relativnega upada njegove veljave in širokega dostopa na
doktorski študij se je zanimanje za doktorski študij povečalo, medtem ko je
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pripravljenost kandidatov za znanstveni študij manjša (Univerzitetna sluţba za doktorski
študij, 2010).
Zaradi zakonsko predpisanega direktnega dostopa na doktorski študij je izbira ustrezno
pripravljenih kandidatov za doktorski študij onemogočena.
Zaradi
neustrezne
pripravljenosti
(metodologija,
kompetence
znanstvenega
raziskovanja…) je pričakovati velik osip študentov ob prehodu v 2. oz. 3. letnik doktorskega
študija, kar ni primerno sito za izbor najboljših doktorandov. Nujno bi bilo omogočiti
primerno izbiro kandidatov z določanjem vpisnih pogojev študijskega programa, izboljšati
pripravo kandidatov na drugostopenjskem študiju, ki mora ustrezati ravni Dublinskih
deskriptorjev1 (www.jointquality.org) in razmisliti o namenu in konceptu novih diplomskih
stopenj.
Doktorski študij Univerze v Ljubljani je organiziran v okviru Doktorske šole, ki je bila
ustanovljena za uresničevanje strateških ciljev UL. V letu 2009 je Doktorska šola nadaljevala
z dograjevanjem enotno dogovorjenih stališč in meril za oblikovanje, izvajanje ter
organizacijo doktorskih študijskih programov.
Univerza še naprej podpira interdisciplinarnost doktorskega študija in medfakultetno
sodelovanje ter povezovanje z zunanjimi raziskovalnimi ustanovami in posameznimi
raziskovalci v Sloveniji in tujini.
Članice v pedagoški proces na doktorskem študiju vključujejo predavatelje iz prakse (EF).
Osrednji poudarek vseh potekajočih doktorskih programov, v katerih sodeluje VF je na
raziskovalnem delu, interdisciplinarnosti študija in na sodelovanju mednarodno uveljavljenih
domačih in tujih strokovnjakov.
Na FSD ugotavljajo, da mednarodni doktorski študij socialnega dela FSD privlači predvsem
tuje študente, čeprav bi si ţeleli tudi vpisa domačih študentov. Ugotavljajo tudi, da bodo
morali za pokrivanje stroškov programa postaviti višjo spodnjo mejo vpisanih.
Izvedba doktorskih seminarjev se je na FSD izkazala pomembna za kakovost
doktorskih del in je v veliko oporo študentom.
AG izvaja doktorski program v sklopu širšega interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Humanistika in družboslovje, skupaj z oddelkom za muzikologijo FF. Področji, ki jih
koordinira Akademija za glasbo sta Glasbena pedagogika in Kompozicija in glasbena teorija
(pokrivanje glasbeno-teoretične in glasbeno pedagoške dejavnosti), vendar bi za
uresničevanje svojega poslanstva potrebovali še tretjestopenjski specialistični študij (za
pokrivanje ustvarjalno-poustvarjalne umetniške dejavnosti). V povezavi z veljavno strukturo
diplomskih stopenj AG izpostavlja resen razmislek, saj je zakon (ZVIS-UPB2) ukinil tudi
specialistične programe tretjestopenjskega študija na umetniškem področju in dopušča le še
znanstvene doktorate, ne pa specialističnih tretjestopenjskih programov. AG tako ne more

1

Complete set Dublin Descriptors 2004 1.31.doc
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razvijati celostno zasnovanega umetniškega študija kot edine specifične ustvarjalnopoustvarjalne umetniške vertikale do vrha, kar jo postavlja v neenakopraven poloţaj s
tretjestopenjskimi znanstveno/raziskovalnimi programi in primerljivimi tujimi institucijami, ki
takšne študije izvajajo (so v prednosti). V prid ponovne uvedbe govori tudi izjemno zanimanje
tujih in domačih kandidatov v preteklosti za podiplomski umetniški specialistični študij.
Z mednarodnim doktorskim programom je FSD ustvaril pomembno mreţo institucij in ljudi, ki
pripomorejo h kakovosti programa in sodelujejo z njimi tudi na raziskovalnih področjih. FKKT
opaţa, da je ustanovitev doktorske šole povečala število gostujočih predavateljev. ZF
namerava v izvedbo doktorskega študija zdravstvenih ved pritegniti tuje učitelje kot izvajalce
in sonosilce podiplomskih študijskih programov.
PF ugotavlja, da je prenovljeni doktorski študij po vsebini drugačen od bivšega
znanstvenega doktorata, ki je primerljiv s programi v tujini.
Univerza v Ljubljani aktivno sodeluje pri delu Evropske zveze univerz na področju
doktorskega študija (EUA-CDE), kjer smo v druţbi univerz, ki so krojile evropsko politiko
organizacije doktorskega študija. Doktorska šola UL je priznan primer dobre prakse
organizacije doktorskega študija na velikih univerzah.
V intenzivni prenovi doktorskega študija, ki je v pretežni meri potekala v letu 2009, je
bilo doseženo povezovanje članic v interdisciplinarni program in upoštevanje načela,
da se eno znanstveno področje v doktorskih programih UL pojavlja samo enkrat. To je
bil največji dosežek prenove. Namesto več kot 80 podiplomskih študijskih programov
(za dosega magisterija znanosti in doktorata znanosti) bomo na UL po zaključeni
prenovi doktorski študij izvajali v največ 23-25 študijskih programih.

2.1.5 Ugotovitve, uresničevanje strategije in priporočila za izboljšave na študijskem
področju
Pri sodelovanju Univerzitetne sluţbe UL za prvo in drugo stopnjo s prodekani članic za
študijsko dejavnost se na UL obravnavajo tekoče študijske problematike (Univerzitetna
sluţba za 1. in 2. stopnjo, 2010). Na sestankih so se izpostavile naslednje ugotovitve:
-

-

Na UL še ni vzpostavljene platforme za učinkovito izmenljivost študentov med
članicami v okviru moţnosti pridobivanja znanj izven vpisanega študijskega programa
Priporočila in napotki za ravnanje v posameznih situacijah in postopkih prejmejo z
ravni univerze vse članice v uporabo (prehajanje med programi in priznavanje
obveznosti, vpisovanje v rubrike priloge k diplomi, ECTS priročnik…)
Za zagotavljanje kakovosti izobraţevalne dejavnosti je smiselno na članicah uvesti
skrbnike študijskih programov
Spremembe študijskih programov v večini primerov ne temeljijo na evalvacijah
celotne izvedbe vsaj enega ciklusa programa
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-

-

-

-

-

Skrajševanje časa študija je neučinkovito, dokler je status študenta tudi socialni
korektiv
Dobrodošla so vsa posvetovanja in seminarji oziroma svetovanja, ki jih na ravni
univerze organizirajo strokovne sluţbe (z gosti iz tujine ali članic UL, kjer je mogoče
predstaviti modele za rešitve posameznih zadev: praktično usposabljanje,
priznavanje izobraţevanja, izvajanje prenovljenih programov ipd.)
Univerzitetne publikacije (na e-straneh ali v papirju) o ponudbi študijskih programov in
drugih aktivnostih članic naj bodo redno posodobljene, v sodelovanju s članicami –
informacije o razpisih za vpis je koristno strniti v neko »tradicionalno« informacijsko
obdobje (teden, mesec itd.)
Nujna je informacijska podpora akreditacijam in izvedbi programov zaradi
enakopravnega poloţaja zaposlenih in študentov na UL ter zaradi laţjega dostopa do
podatkov, ki so relevantni predvsem za študentov pregled nad študijskimi
obveznostmi in doseţki.
Vzpostaviti je potrebno informacijsko podpora za racionalno ter hitro posredovanje
podatkov v kazalnikih za pripravo strateških dolgoročnih in letnih dokumentov na
članicah in univerzi
Prioriteta v postopkih podaljšanja akreditacije študijskih programov (prvim programom
se glede na določbe ZViS-G prva akreditacija izteče decembra 2011, vlogo za
podaljšanje pa je treba oddati leto dni prej) je nedvomno vzpostavitev sistema
notranjih evalvacij v skladu z usmeritvami NAKVIS-a, saj je pogoj za podaljšanje
evalvacije študijskih programov njihova samoevalvacija na zavodu.

Na študijskem področju so bili uresničeni naslednji strateški cilji (Univerzitetna sluţba
za 1. in 2. stopnjo, 2010):
- prenovljena je bila struktura študijskih programov v skladu z zakonom,
- študijski programi so bili oblikovani v skladu z načeli bolonjske deklaracije in
akreditirani na nacionalni ravni, razvoj programov poteka skladno s postopki njihove
evalvacije,
- uporabljajo se orodja za večjo preglednost (priloga k diplomi, ECTS kreditne točke),
- oblikujejo in akreditirajo se programi vseţivljenjskega učenja,
- formalizirajo in razširjajo se moţnosti praktičnega usposabljanja, kot sestavine
študijskih programov,
- zagotovljen je deleţ zunanje izbirnosti učnih vsebin v programih,
- povečuje se število skupnih študijskih programov ali sodelovanja pri njihovi izvedbi,
ter število interdisciplinarnih študijskih programov, v katerih sodeluje po več članic
UL,
- uvajajo se nove oblike dela pri študiju,
- povečuje se število študentov iz tujine,
- povečuje se število učnih enot, organiziranih v tujih jezikih,
- povečuje se število dislociranih enot za izvedbo magistrskih študijskih programov UL
druge stopnje v tujini,
- intenzivira se strateška komunikacija med pristojnimi osebami in organi uprave
univerze in članic, pospešuje se pretok informacij in hitrost odziva, organizirajo se
stalni forumi za pretok uporabe dobrih praks in za njihovo sistemsko uporabo, kjer je
to mogoče in primerno.
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Z ustanovitvijo doktorske šole so bili uresničeni naslednji strateški cilji (Univerzitetna
sluţba za doktorski študij, 2010):
- večja interdisciplinarnost in povezanost doktorskih študijskih programov na vseh
področjih,
- preprečevanje podvajanja znanstvenih področij v študijskih programih,
- večja povezanost z raziskovalno dejavnostjo znotraj in izven univerze,
- programi oblikovani na način, ki bo omogočil doseči kritično maso študentov in
profesorjev na doktorskih programih (skupni programi več članic),
- enotni osnovni pogoji za vstop na študij 3. stopnje v tistih točkah, ki jih zakon nalaga
instituciji,
- enotni finančni pogoji za izvedbo študija,
- poenotena obravnava študentov v študijskih procesih na vseh programih,
- enoten nastop v mednarodnem prostoru in v Sloveniji,
- uvajanje mehanizmov spremljanja kakovosti pri izvedbi študija.
Priporočila2 za izboljšave:
- Vzpostaviti platformo UL za učinkovito izmenljivost študentov med članicami v
okviru možnosti pridobivanja znanj izven vpisanega študijskega programa
- Povečati izbirnost med članicami UL s skrbnim snovanjem izbirnih predmetov
(jasno opredeliti kompetence, primerno umestitev predmetov v programe, z
možnostmi za povezavo z drugimi predmeti) in svetovanjem za izbirne
predmete
- Vzpostaviti oz. nadalje razvijati sisteme vodenja kakovosti študija na članicah, s
poudarkom na ravni študijskega programa (med drugim uvesti skrbnike
študijskih programov) kot pripravo na ponovno akreditacijo študijskih
programov (notranja evalvacija), predvsem pa z namenom izboljševanja študija.
- Sistemsko vključevati študente, diplomante, pedagoge, delodajalce in druge
zaposlene v sistem razvijanja kakovosti študija ter upoštevati povratne
informacije z različnih vidikov o študiju in relevantnosti znanj ter kompetenc,
pridobljenih med študijem, za nadaljnjo kariero in osebnostni razvoj
diplomantov
- Sistemsko pristopiti k sodelovanju članic z delodajalci, okoljem in vključevanju
prakse v študij.
- Povečati obveščanje članic s strani UL:
- Priporočila in napotki za ravnanje v posameznih situacijah in postopkih
naj prejmejo z ravni univerze vse članice v uporabo (prehajanje med
programi in priznavanje obveznosti, vpisovanje v rubrike priloge k
diplomi, ECTS priročnik…)
- Univerzitetne publikacije (na e-straneh ali v papirju) o ponudbi študijskih
programov in drugih aktivnostih članic oziroma naj bodo redno
posodobljene, v sodelovanju s članicami – informacije o razpisih za vpis

2

Priporočila vključujejo tudi zaključke s sestankov Službe za prvo in drugo stopnjo s prodekani za študijsko
dejavnost članic
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-

-

-

-

-

-

je koristno strniti v neko »tradicionalno« informacijsko obdobje (teden,
mesec…)
Na ravni UL nadalje organizirati posvetovanja, seminarje, svetovanja,
omogočati usposabljanja, izmenjavo dobrih praks (z gosti iz tujine ali članic UL,
z namenom predstavljanja modelov za reševanje različnih študijskih
problematik: praktično usposabljanje, priznavanje izobraževanja, izvajanje
prenovljenih programov…)
Nadaljevati z različnimi promocijskimi aktivnostmi za prvostopenjski študij
posameznih članic in s skupnim predstavljanjem UL na prireditvah, pri
promociji študija na drugi in tretji stopnji, razmisliti o usklajeni predstavitvi
članic znotraj istega tedna za promocijo drugo in tretjestopenjskega študija, kar
bi povečalo prepoznavnost
Sistematično pristopiti k informacijski podpori e-učenja na članicah in UL
(predstavitev že izdelane programsko opremo vsem potencialnim
uporabnikom, razprava o nadaljnjem razvoju e-učenja, iskanje možnosti
poenotenja pri izbiri programske opreme znotraj članic in UL)
Sistematično vzpostaviti sistem za izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in
asistentov na področju visokošolske didaktike in uporabe novih tehnologij pri
pedagoškem procesu
Spremljati in vzpodbujati uvajanje in uporabo aktivnih metod učenja in
poučevanja v študijskih programih
Uporabljati aktivne metode poučevanja in učenja ter povečati zanimivost
študija s povezovanjem teorije z aplikativnostjo
Vključiti učiteljsko tutorstva v merila za habilitacijo
Glede na potrebe vpeljevati različne oblike tutorstva, povečati informiranje
študentov
Nadaljevati delovanje Službe UL za doktorski študij pri zagotavljanju večje
kakovosti
- dosledno upoštevati sprejeta merila pri oblikovanju novih doktorskih
študijskih programov,
- dokončati s pripravo sistema spremljanja kakovosti doktorskega študija
ter postopka evalvacije doktorskih študijskih programov; sodelovanje
Komisije za doktorski študij s Komisijo za kakovost Posebej prilagoditi
doktorski študij časovnim zmožnostim študentov, ki študirajo ob delu
- Aktivno sodelovati pri pripravi stališč za normativno urejanje
organizacije in izvajanja doktorskega študija (zakonodaja, merila za
akreditacijo in evalvacijo, statut UL, pravilniki…)
- Nuditi pomoč članicam pri organizaciji in razvoju doktorskega študija v
skladu s cilji doktorske šole UL
Omogočiti primerno izbiro kandidatov z določanjem vpisnih pogojev na
doktorski študij
Vključiti razvoj znanstvenih in raziskovalnih kompetenc v drugostopenjske
študijske programe, kot pripravo na doktorski študij
Dosledno izvajati drugostopenjski študij na ustrezni ravni Dublinskih
deskriptorjev (prav tako prvo in tretjo) ter razmisliti o namenu in konceptu
druge stopnje
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-

-

Vpeljati znanstveno-raziskovalno tutorstvo za tretjo stopnjo (npr. uvedel FU za
prvo stopnjo) za pomoč študentom pri študiju, da se prepeči osip študentov ob
prehodu v 2. oz. 3. letnik doktorskega študija ter hkrati obdrži kakovost
Prenova informacijskega sistema VPIS-ne službe (IS VPIS) za višjo kakovost in
zanesljivost ter zagotavljanje pravilnosti razvrščanja kandidatov. Prenova IS
VPIS bi zaradi večjega elektronskega poslovanja in manj ročnega dela bistveno
doprinesla k povečanju kakovosti dela nasploh tako v službi VPIS kot na
članicah UL.
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2.2

Mednarodna dejavnost

Članice so v letu 2009 veliko pozornost namenjale internacionalizaciji, kar je eden
pomembnejših strateških ciljev Strategije UL 2006-2009. Delovale so v smeri povečanja vseh
vrst mobilnosti, kar so dosegale z ukrepi za povečanje izmenljivosti študentov ter
izmenljivosti učiteljev in sodelavcev. Pomembna ukrepa za pridobivanje tujih študentov za
vpis oziroma izmenjavo na UL sta povečanje števila predmetov, ki se na članici izvajajo (tudi)
v tujem jeziku ter oblikovanje in izvedba skupnih programov, v katerih ima članica UL
koordinacijsko vlogo.
Mednarodna izmenljivosti študentov se povečuje zaradi večjega interesa domačih
študentov za študijsko izmenjavo v tujini in zaradi večjega interesa tujih študentov za
opravljanje študijske izmenjave v Sloveniji oziroma interesa tujcev za redni vpis v študijske
programe članic UL.
Članice poročajo, da so spodbujale mobilnost študentov UL za študijske izmenjave v
tujini primarno z aktivno vključenostjo v programe VŽU (Erasmus) in CEEPUS, v okviru
katerih so si prizadevale za povečanje števila partnerskih pogodb in s povečanjem števila
bilateralnih mednarodnih pogodb. S tem so ţelele študentom ponuditi večjo izbiro za izvedbo
mobilnosti. Dodatno so interes za študijsko izmenjavo v tujini spodbujale z aktivno promocijo
možnosti študijskih izmenjav, kar so realizirale predvsem s pripravo promocijskega gradiva
(BF, FA, FDV, FGG, FKKT, FPP, FSD, NTF) in predstavitvami moţnosti študijskih izmenjav v
obliki organiziranih dogodkov kot so: okrogle mize, Erasmus dan, informativni dnevi,
predstavitvena predavanja itd. (BF, FF, FDV, EF, FGG, FU, NTF, ZF). Članice poročajo tudi
o velikem prispevku študentskih društev pri spodbujanju mednarodnih izmenjav (BF, MF).
Problem, na katerega opozarja BF je, da imajo nekateri študenti po vrnitvi iz študijske
izmenjave občasno teţave pri priznavanju izpitov oz. kreditnih točk, ki so jih kot del študijskih
obveznosti opravili v tujini. Kljub teţavam BF ocenjuje sodelovanje v programu VŢU kot
koristno in potrebno izobraţevalno, poklicno in ţivljenjsko pridobitev, zaradi študijskih
razlogov, pa tudi kulturnih, poznavanja drugih drţav, jezikov in načinov ţivljenja.
Pregled mobilnosti na UL kaže na trend naraščanja, predvsem na račun povečanega
zanimanja tujih študentov za študijske izmenjave in vpis tujih študentov v študijske
programe UL. Število študentov UL, ki se odločijo za študijsko izmenjavo v tujini, se je iz
954 v študijskem letu 2006/2007 povzpelo na 1011 v študijskem letu 2009/2010. V odstotkih
se študijskih izmenjav udeleži na letni ravni slabe 2% študentov UL na vseh stopnjah
študija, upoštevajoč vpisane v absolventski staž, kar je še vedno daleč od želenih
številk. Razloge za to gre iskati predvsem v intenzivnost prenovljenih (bolonjskih) študijskih
programov, slabem poznavanju partnerskih institucij, teţavah s priznavanjem opravljenih
obveznosti v tujini in primanjkljajem moţnosti najema posojila za čas študijske izmenjave
(Univerzitetna sluţba za mednarodno sodelovanje, 2010).
V večji meri se je povišala izmenjava tujih študentov na UL in tudi vpis tujih študentov
na UL. Interes za študijske izmenjave na UL iz leta v leto narašča, tako je v študijskem letu
2006/2007 na UL prišlo 705 tujih študentov, v letu 2009/2010 pa jih je prišlo ţe 1057, kar
pomeni, da je na UL prišlo več tujih študentov, kot je šlo naših študentov v tujino.

36

Univerza v Ljubljani
Izenačevanje števila odhajajočih in prihajajočih študentov je pozitiven trend, ki ga ne gre
toliko pripisati sami organizaciji študija na UL (predvsem uporabi tujih jezikov pri
poučevanju), kot bolj dobri organizaciji študentskega ţivljenja v Ljubljani (Univerzitetna
sluţba za mednarodno sodelovanje, 2010). Članice so v svojih poročilih izpostavile, da se
zanimanje študentov za izmenjavo veča, tako naših študentov za študij v tujini, kot tujih
študentov za študij pri nas, kar je bil tudi eden od glavnih ciljev bolonjske reforme (BF, MF).
Tudi število redno in izredno vpisanih tujih študentov se vztrajno viša, na dodiplomskem
študiju jih je bilo v letu 2006/2007 vpisanih 847, v letu 2009/2010 pa ţe 977. PeF opaţa, da
so njeni študijski programi zanimivi tako za tuje študente kot za učitelje, k čemur je
pripomoglo delo Komisije za mednarodno sodelovanje in dobra organizacija mednarodne
pisarne ter vrsta ukrepov za pregledno in urejeno izmenjavo.
Tabela 10: Število študentov na izmenjavi in število vpisanih tujih študentov

Število izmenjav in
odstotek glede na vse
vpisane študente UL
domači študenti izmenjave v tujino
tuji študenti na izmenjavi
na UL
redno in izredno vpisani
tuji študenti v
dodiplomske študijske
programe UL

06/07

Število študentov
07/08
08/09

09/10

% glede na vse vpisane
študente UL (vse
stopnje,upoštevani
absolventi)
06/07 07/08 08/09 09/10

954

857

1.035

1.011

1,53

1,39

1,74

1,79

705

939

977

1.057

1,13

1,53

1,64

1,87

847

884

934

977

1,35

1,44

1,57

1,73

Vir podatkov: Letno poročilo 2008 (za izmenjave 07/08) in 2009 (za izmenjave 08/09 in
09/10), Poslovno poročilo 2007 (za izmenjave 06/07), evidence UL za SURS (podatki o
številu redno in izredno vpisanih tujih študentov v dodiplomske študijske programe UL
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Slika 1: Izmenjave domačih in tujih študentov na UL

Slika 2: Izmenjave študentov in vpis študentov v odstotkih
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Primerjava deleţev mobilnosti med članicami kaţe zelo raznoliko sliko. Glede na število
vpisanih študentov so največ tujih študentov letos sprejele ALUO, FDV, FA, AGRFT, FF, EF
in PF, hkrati pa so te članice sočasno tudi največje »pošiljateljice« svojih študentov v tujino.

Slika 3: Študijske izmenjave na UL v odstotkih in številu
V prikaz niso vključene izmenjave, ki so krajše od treh mesecev. Na članicah poleg
prikazanih izmenjav potekajo še številne krajše izmenjave (poletne šole, študijski obiski…).
Tako na AG potekajo ţivahne mednarodne dejavnosti, zaradi specifik so izmenjave krajše
(koncertna gostovanja, udeleţba na mednarodnih tekmovanjih, strokovne ekskurzije ipd.).
Deleţi mobilnosti v splošnem naraščajo, a se spreminjajo po letih, prav tako razmerje med
deleţema domačih in tujih mobilnih študentov. Številčno je največ izmenjav na FF, EF in
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FDV, kar pa ni povezano toliko s številom vpisanih študentov, kot je s strokovno in kadrovsko
podporo mobilnosti (delovanje sluţb za mednarodno sodelovanje) in drugih ukrepov.
Npr. BF in FS opaţata, da se je število in deleţ študentov, vključenih v izmenjave v tujino v
letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečal. V istem obdobju na NTF beleţijo manjšo
mobilnost domačih študentov in bistveno povečano mobilnost tujih študentov. Mobilnost na
PeF se prav tako povečuje pri tujih študentih, ter zmanjšuje pri domačih. Število tujih
študentov na FU se v zadnjih letih močno povečuje. Na AG imajo sicer zelo nizko mobilnost
študentov, a visok deleţ vpisanih tujih študentov. Na FDV se od leta 2004 dalje kontinuirano
povečuje število izmenjav študentov, pedagogov in raziskovalcev, in to v obe smeri, v letu
2010 pričakujejo doseganje 10% deleţa domačih študentov in 10% zaposlenih.
Pri organizaciji izmenjav za tuje študente članice še vedno opozarjajo na problematiko
zagotavljanja nastanitve tujih študentov v študentskih domovih. Na nekaterih fakultetah
opozarjajo tudi na problem nezadostnega znanja angleškega jezika tujih študentov in
premajhno število izvedenih predmetov v tujem jeziku. FPP opozarja, da kakovost študija na
individualnih konzultacijah ne more biti primerljiva z organiziranim študijem in da delo
učiteljev s tujimi študenti ni ovrednoteno, kar bi kazalo sistemsko urediti. Na pomanjkljivo
strokovno znanje gostujočih študentov opozarjajo na FRI. K takšni percepciji lahko pripomore
tudi nepoznavanje strokovnih izrazov v tujem jeziku, nepoznavanje sistema in načina študija,
navajenost na drugačne metode učenja in poučevanja, kulturne razlike ipd. Učitelji in
asistenti v dilemi, ali naj za te študente zniţajo nivo zahtevanega znanja ali naj jim nudijo
dodatno učno pomoč in vztrajajo, da nobena od teh dveh rešitev ni dobra (FRI). Na FS
opaţajo povečano zanimanje naših študentov za izmenjavo v okviru programa Erasmus,
vendar bo potrebno za povečanje mobilnosti študentov s podpisom sporazumov omogočiti
izmenjave tiste univerze, na katere si študenti ţelijo. Ugotavljajo, da morajo v bodoče
spodbujati učitelje k aktivnejšem sodelovanju za pridobivanje novih sporazumov z bolj
atraktivnimi univerzami v evropskem prostoru. Podobno si študenti FRI ţelijo, da bi fakulteta
vzpostavila še več povezav s še boljšimi partnerskimi institucijami, in ocenjujejo, da jim
omogoča dokaj kakovostne študentske izmenjave. Študenti FGG predlagajo organizacijo
strokovnih tečajev za širjenje jezikovnega znanja na strokovnem področju, kar bi zmanjšalo
probleme pri vključevanju v študij v tujih drţavah, ţelijo si večjo izbiro partnerskih univerz in
več gostujočih profesorjev. Na AG ugotavljajo, da predvsem narava študija onemogoča tako
študentom, kot profesorjem, sodelovanje v študijskih izmenjavah. VF opaţa večji interes tujih
študentov za opravljanje celega semestra na VF, predvsem študijske prakse na klinikah.
Med študenti VF prevladuje zanimanje za opravljanje klinične prakse, zato je ta segment
programa Erasmus zelo dobrodošel. PF je v letu 2009 sprejela smernice o priznavanju
izpitov opravljenih na Erasmus izmenjavi, ki študentom nudijo večjo varnost in predvidljivost
pri priznavanju v tujini opravljenih izpitov.
Na FE so uredili preglednost mednarodnega sodelovanja za študente (posodobili in
dopolnili spletno stran, pripravili pregled aktivnosti in postopkov za študente Erasmus in
druge izmenjave), ter uredili preglednost mednarodnega sodelovanja znotraj fakultete
(vodenje evidenc o odhajajočih in prihajajočih študentih glede na izmenjavo, začasno so
uredili problematiko nagrajevanja mentorjev za delo s tujimi študenti v laboratorijih). Vodenje
evidenc in opravljenih obveznosti tujih študentov nameravajo podpreti z informacijskim
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sistemom ter izpopolniti obstoječe postopke. Komisija PF kot dobro ocenjuje tudi v lanskem
letu ustanovljeno pisarno za mednarodne zadeve.
Velik pomen za internacionalizacijo UL ima interes tujcev za vpis na študij na UL.
Število vpisanih tujih študentov na UL se v zadnjih letnih giblje od 847 v letu 2007/2008 do
977 v letu 2009/2010 (dodiplomski študijski programi).
Dejavnik, na katerega lahko UL vpliva za zviševanje interesa tujih študentov za vpis oziroma
izmenjavo na UL je organizacija študija in sicer predvsem ponudba predmetov v tujih jezikih
in vključenost UL v mednarodne skupne študijske programe (joint programs in joint degree
programs), ter informiranje in povečevanje prepoznavnosti UL v mednarodnem prostoru.
Članice z največjim deležem študijskih predmetov, ki se izvajajo (tudi) v tujem jeziku so
PF, EF, FU in FDV. Te imajo izvajajo tudi največje število predmetov v tujem jeziku (EF (72),
FDV (36), FU (27), PF(20)). Predmete izvajajo (tudi) v tujem jeziku še FPP (14), PeF (12),
TeoF (10), FF (8), FMF (4) in FKKT (3) (Letno poročilo UL 2009 in Poročilo o kakovosti za
leto 2009, PeF). Število članic, ki izvaja več kot 5 predmetov (tudi) v tujem jeziku se v
primerjavi z letom 2007/08 ni povečalo. Tudi v letu 2009/10 le 8 članic izvaja več kot 5
predmetov (tudi) v tujem jeziku. Premik se je zgodil predvsem v številu tujih predmetov,
ki jih članice izvajajo. Skupaj se je število iz 78 predmetov v letu 2007/08 povečalo na 259
v letu 2009/2010. Več članic načrtuje delno izvedbo študijskih programov v tujem jeziku.
Število skupnih študijskih programov se je povečalo iz 8 v letu 2007/2008 na 63 v letu
2009/2010.
Za povečanje zanimanja tujih študentov za izmenjave in študij na UL bi morali vzpodbujati
članice, da sprejmejo poučevanje (tudi) v tujem jeziku kot nujno. Nagrajevanje v smislu
pridobivanja habilitacijskih točk bi pripomoglo k večji zainteresiranosti učiteljev, da bi
poučevali tudi v tujih jezikih (Univerzitetna sluţba za mednarodno sodelovanje, 2010).
Na FDV tuji študenti na izmenjavi izbirajo med vsemi študijskimi predmeti, ki se izvajajo v
tujem jeziku in niso vpisani v določen študijski program. FDV je v podporo mobilnosti izdala
vodnik za gostujoče mednarodne študente (Guide for Incoming International Students
2009/2010), kjer je tudi nabor predmetov, ki se izvajajo v tujem jeziku (Posvet o tutorstvu,
UL, maj 2010).
Število tujih učiteljev, ki obsežneje sodelujejo v pedagoškem procesu na UL se po
podatkih članic ne povečuje. V letu 2007/2008 je doseglo 154. V letu 2009/2010 je del
predavanj v tujem jeziku izvedlo 155 učiteljev. V tem ţal niso sodelovale vse članice, ampak
večino tujih učiteljev je gostovalo na FF, ALUO, EF, FA, PeF, FS in FŠ. Njihov deleţ v celoti
ne dosega 5 % in tako je še daleč od načrtovanih 10% v strateških ciljih. FKKT pri tej tematiki
opaţa povečano število gostujočih učiteljev zaradi uvedbe doktorske šole na UL.
Obetavnejše je odhajanje naših učiteljev na izmenjave v tujino, na katere je šlo v letu
2006/07 v tujino 236 učiteljev ter 148 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev UL, k nam pa je
prišlo 277 tujih učiteljev ter 168 raziskovalcev in strokovnih sodelavcev. V letu 2009/2010 je
bilo po podatkih članic število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri pedagoškem procesu v
tujini kot gostujoči predavatelji 155. Krajše mednarodne izmenjave so po članicah bolj
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enakomerno razporejene kot daljša sodelovanja tujih učiteljev na UL (vir podatkov o
mobilnosti učiteljev: podatki Sluţbe UL za mednarodno dejavnost).
ZF v poročilu omenja, da namerava vzpodbuditi zaposlene za študijsko izpopolnjevanje v
tujini v okviru sobotnega leta. Visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci BF si
mednarodnih izmenjav in sodelovanja ţelijo veliko več. VF opaţa, da izmenjave verjetno niso
bile realizirane zaradi velikih pedagoških, raziskovalnih in strokovnih obremenitev učiteljev.
Zato bi bilo potrebno izpopolnjevanje, zlasti mlajših sodelavcev v tujini, skrbneje načrtovati.
FPP predvideva, da bodo nova habilitacijska merila povečala mobilnost. Na PeF opaţajo
naraščanje mobilnosti učiteljev, tako tujih kot domačih.
VF vidi moţnosti razvoja v internacionalizaciji: ţeli pripraviti večje število drugih oblik
dodiplomskega izobraţevanja, še posebej poletnih šol, ki bi jih ţeleli postaviti na
mednarodno raven, za kar imajo pogoje in velik interes. V to bi lahko kvalitetno vključili tudi
regionalne enote, kar je še posebej zanimivo za tiste fakultete v Evropi, ki nimajo moţnosti
pridobivanja učnega materiala v taki količini, kot ga ima VF. Menijo, da je to lahko ena izmed
prednosti, katero bi lahko kvalitetno uveljavili v naslednjem obdobju.
Članice poročajo o različnih oblikah sodelovanja, od mednarodnih konferenc do priprave
skupnih študijskih programov.
Kljub temu, da je bila univerza predana mednarodnemu sodelovanju in odprta za nove
pobude, so naštete aktivnosti le del mednarodnega sodelovanja. Vemo, da se mednarodno
sodelovanje odvija tako na področju raziskovanja, izobraţevanja, doktorskih šol, inovacij,
kariernega svetovanja in na številnih drugih področjih, vendar pogosto deluje
decentralizirano. Večji del mednarodnega sodelovanja v širšem pomenu so vodile članice
same, univerza pa je igrala le nujno koordinacijsko vlogo in to le tam, kjer je bilo to res
potrebno. Kljub določenim pozitivnim premikom v preteklosti, je predpogoj uspešne
internacionalizacije v bodoče njeno sprejemanje in konsolidacija na vseh nivojih in na vseh
področjih. Šele v trenutku, ko bo mednarodno sodelovanje postalo integralni del vseh
aktivnosti, bo posledično postala tudi prepoznavnost mednarodnega sodelovanja večja in
doseţeni bodo cilji, ki si jih je univerza zastavila (Univerzitetna sluţba za mednarodno
sodelovanje, 2010).

Priporočila za izboljšave:
- Izvajati predmete (tudi) v tujem jeziku še na ostalih članicah
- Nagrajevati poučevanje tudi v tujih jezikih s pridobivanjem habilitacijskih točk
- Informirati tuje študente o predmetih, ki se na UL izvajajo v tujem jeziku
- Še naprej povečevati prepoznavnost UL, članic in študijskih programov v tujini
- Spremljati in izboljšati evidence o številu (predvsem individualnih) izmenjav, da
bo omogočena primerljivost podatkov v različnih letih in analize trendov, ter
spremljanje učinkov ukrepov
- Uresničevati načrte za povečanje mobilnosti z oblikovanjem ukrepov in njihovo
izvedbo
- Povečevati število tujih učiteljev, ki obsežneje sodelujejo v pedagoškem
procesu in vzpodbujati mobilnost zaposlenih v okviru sobotnega leta
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-

Iskati možnosti za mednarodno sodelovanje, ki omogoča poudarjanje prednosti
UL, posameznih članic, študijskih in raziskovalnih področij
Povečati preglednost mobilnosti in drugih oblik mednarodnega sodelovanja,
tako na posameznih članicah, kot na ravni UL.
Razširiti seznam partnerskih institucij (predvsem s kakovostnimi in za študente
zanimivimi) in mrež oziroma shem mobilnosti, v katerih UL sodeluje
Povečati varnost in predvidljivost pri priznavanju študijskih obveznosti
Povečati sistemsko podporo mobilnosti (delovanje mednarodnih pisarn ipd.)
Upoštevati obremenitve učiteljev z mobilnimi študenti
Pripraviti študente na mobilnost s širjenjem jezikovnega znanja na strokovnem
področju
Povečati kapaciteto nastanitev tujih študentov v študentskih domovih
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2.3

Raziskovalno razvojna in umetniška dejavnost

2.3.1 Raziskovalno-razvojna dejavnost
Univerza v Ljubljani je največja raziskovalna organizacija (RO) v Sloveniji tako po številu
raziskovalcev, porabljenih sredstvih za raziskovalno in razvojno delo kakor tudi po rezultatih.
Rezultati se večinoma merijo kot število objav v priznanih mednarodnih revijah in število
citatov v teh revijah, upošteva pa se tudi sodelovanje izven okvira proračunskega
financiranja (sodelovanje v mednarodnih, predvsem evropskih projektih in sodelovanje z
gospodarstvom) in prenosi znanja v prakso. Čeprav je Univerza v Ljubljani v letu 2009
prispevala 44,6% vseh objav iz Slovenije v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCIEXPANDED, SSCI in A&HC, je njen deleţ v financiranju raziskovalne in razvojne dejavnosti
s strani ARRS samo 30,7% v okviru javnega (večinoma javni raziskovalni zavodi) in
visokošolskega sektorja. Univerza v Ljubljani je tako premalo financirana s strani drţave
glede na doseţene rezultate. Ob ustreznejšem financiranju bi bili doseţeni rezultati še boljši.
Ovire pri izvajanju raziskovalnega in razvojnega dela so tako zunanje kot tudi notranje
narave. Zunanje ovire so predvsem neustrezen način financiranja s strani države oz.
njene agencije ARRS. Z upoštevanjem ustreznejših kriterijev za vrednotenje raziskovalnega
dela in z upoštevanjem specifičnosti raziskovalnega dela na univerzi, kjer so raziskovalci v
večini primerov tudi pedagoški delavci, bi univerza dobila več finančnih sredstev za
raziskovalno delo, kar bi se odraţalo tudi v boljših rezultatih. Zunanja teţava je tudi
razdrobljeno in zgolj projektno financiranje. Projektno financiranje ne nudi neke stalne
finančne podpore raziskovalnemu delu. Delno bi lahko upoštevali 3 do 5 letne raziskovalne
programe kot neke vrste stabilnejšega financiranja, čeprav financiranje ni tako, kot bi si
ţeleli. Dodatna teţava projektnega financiranja je stalno spreminjanje metodologije
ocenjevanja, saj se kriteriji ocenjevanja bistveno spreminjajo od enega do drugega razpisa
(Univerzitetna sluţba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino, 2010).
Kljub spreminjanju metodologij članice poročajo o pridobivanju dodatnih finančnih
sredstev in so odzivne na vzpodbude iz razpisov. Pridobile so dodatno financiranje (MF),
in povečale financiranje raziskovalne dejavnosti s strani ARRS, tako zaradi povečane
raziskovalne aktivnosti v RS in EU (FE, FKKT), kot zaradi vključitve raziskovalcev v
pedagoški proces (FE, FKKT). O dodatnih sredstvih za večjo opremo poroča FE, FKKT, FŠ.
Projektno financiranje s strani ARRS je tudi preveč razdrobljeno, saj je odobreno preveliko
število majhnih projektov, ki nimajo ustrezne kritične mase raziskovalcev, da bi dosegali
boljše rezultate. Praksa majhnih projektov je dolgoletno zatečeno stanje, zato bi jo bilo
potrebno postopno spreminjati in ne v trenutku, saj bi se lahko zgodilo, da bi veliko število
raziskovalcev in raziskovalnih skupin »čez noč« ostalo brez sredstev za raziskovalno delo,
uspešne raziskovalne skupine pa ne bi uspele zbrati dovolj raziskovalcev. Pri neustreznem
financiranju je potrebno omeniti problem »pasovnega financiranja«. Javni raziskovalni zavodi
(inštituti) dobivajo znatna sredstva za vzdrţevanje raziskovalne infrastrukture (stavbe,

44

Univerza v Ljubljani
oprema) in pokrivanje posrednih stroškov, medtem ko visokošolski zavodi ţe dolgo nimajo
tega pasovnega financiranja in morajo posredne stroške raziskovalnega dela pokrivati s
sredstvi za posredne stroške izobraţevalne dejavnosti (Univerzitetna sluţba za raziskave,
razvoj in intelektualno lastnino, 2010).
FKKT tako izpostavlja neenakopravni poloţaj pri financiranju programskih skupin s strani
ARRS, glede na inštitute, neupoštevanje pedagoškega dela, premajhen obseg financiranja
raziskovalnih ur, slabše raziskovalne pogoje, premajhno število odobrenih mladih
raziskovalcev ARRS. Pri reševanju te situacije so omejeni s prostorsko stisko, saj ne morejo
zaposliti ne novih pedagogov ne raziskovalcev. Programske skupine so tako premajhne in
neučinkovite, kriteriji sporni in preveč omejeni na uspešnost, raziskovanje pa v veliki meri
odvisno od mladih raziskovalcev. FS navaja, da je omejitev ARRS za prijavo projektov
popolnoma napačna, ker so pedagogi lahko dopolnilno obremenjeni za 20%.
Raziskovalno delo na univerzi ovirajo tudi notranje težave in problemi. Ena od velikih ovir
za uspešnejše raziskovalno delo, tako pri pridobivanju sredstev, kakor tudi pri rezultatih
raziskovalnega dela, je velikost in organiziranost univerze. Univerzo sestavlja 26 članic,
ki so se v preteklosti samostojno razvijale v samostojne organizacijske enote. Posledično so
članice različno organizirane na področju raziskovalnega in razvojnega dela in imajo
različno organizirane podporne strokovne službe. Za doseganje boljših rezultatov bi bilo
potrebno bolj integrirano delovanje univerze in njenih članic, kar pa je glede na
zatečeno stanje težko. Potrebno bi bilo vzpostaviti boljšo komunikacijo med Upravo UL
ter članicami in med sami članicami. Pri izboljšavi komunikacije je mišljeno predvsem
uvajanje sodobnih načinov komuniciranja in izmenjave informacij z uporabo sodobnih
internetnih rešitev. K laţjemu in učinkovitejšemu delu tako strokovnih sluţb kot samih
raziskovalcev bi pripomogla informacijska podpora raziskovalnemu delu, npr. projektno
vodenje, ki bi raziskovalcem omogočalo vodenje projektov in aţuriran vpogled v izvajanje
projektov, strokovnih sluţbam in vodstvom članic in univerz pa nujno potrebne evidence
stanja na področju raziskovalne dejavnosti (Univerzitetna sluţba za raziskave, razvoj in
intelektualno lastnino, 2010).
Raziskovalno delo, ki je financirano z javnimi sredstvi, tako nacionalnimi kot mednarodnimi
(večinoma evropskimi), se izvaja v imenu univerze, medtem ko se trţna dejavnost,
sodelovanje z industrijo in drugimi uporabniki znanja izvaja v imenu članice. Univerzitetna
sluţba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino izpostavlja, da zaradi take delitve
univerza nima pregleda nad obsegom in vrsto raziskovalnega in razvojnega dela v
okviru sodelovanja z industrijo, niti nima nobenega vpliva na izvajanje trţnih raziskav
(Univerzitetna sluţba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino, 2010).
Članice poročajo o novih programih in projektih (BF, FE, FFA, FKKT, NTF). Na FPP so se
zaradi zmanjšanega obsega povpraševanja po raziskovalnem in razvojnem delu iz
gospodarstva in prestavljanja ter odpovedi razpisov Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije osredotočali na ohranjanje obsega raziskovalnega in
razvojnega dela, ki je bil financiran tudi iz lastnih sredstev fakultete in menijo, da so bili pri
tem relativno uspešni.
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2.3.1.1 Strateški pristop, postavljanje prioritet
EUA strateška institucionalna evalvacija UL (2007) je na področju raziskovanja opozorila
predvsem na nujnost postavljanja raziskovalnih prioritet, saj sodobna mednarodna univerza
ne more doseči odličnosti na vseh raziskovalnih področjih. Evalvacijska komisija EUA je
opazila, da univerza kot celota ne ve, kako vzpostaviti raziskovalne prioritete. V Akcijskem
načrtu (UL, 2008), ki ga je UL pripravila na osnovi kritičnih pripomb in priporočil EUA
strateške institucionalne evalvacije, je UL načrtovala, da bo vprašanje raziskovalnih prioritet
UL razreševala z vzpostavitvijo interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, s čimer bi
presegli razdrobljenost raziskovanja na posamezne centre, programske skupine in
laboratorije znotraj članic in njihovih raziskovalnih enot. Tako bi izboljšali premajhno
koncentracijo raziskovalcev, finančnih sredstev in raziskovalne opreme, povečali sodelovanje
med različnimi skupinami in enotami ter vzpostavili okolje za doseganje več v svetovnem
merilu vrhunskih raziskovalnih rezultatov.
O vpetosti v interdisciplinarne raziskovalne centre je v Poročilu o kakovosti poročala FS: Več
laboratorijev na FS je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo
v interdisciplinarnih programih.
O postavljanju raziskovalnih prioritet na članicah v poročilih o kakovosti poroča FKKT: FKKT
ima postavljene raziskovalne prioritete, ţelijo si boljšega notranjega in zunanjega
povezovanja in koordinacije raziskovalnega dela ter doseganje sinergijskih učinkov
predvsem za izboljšanje kakovosti raziskovalnih doseţkov. FKKT poskuša vzpodbujati
raziskovanje novih področij in vsaj s stališča raziskovalne opreme take moţnosti povečati,
saj ustanavljajo fakultetni infrastrukturni center, v okviru katerega bodo nabavljali in
vzdrţevali veliko raziskovalne opreme, za katero bo vladal velik, po moţnosti
multidisciplinaren interes in bo dostopna vsem.
PeF si je zadala izdelavo strategije raziskovalne dejavnosti, oblikovala je Sklad za
spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela. Sklad je objavil več
razpisov. Glavni namen sklada je omogočiti raziskovalcem delo na projektih, pripravo
znanstvenih prispevkov in udeleţbo na mednarodnih srečanjih.
Članice vzpodbujajo raziskovanje še s podeljevanjem nagrad, raziskovalci kandidirajo za
Zoisove nagrade, FE raziskovanje dodatno spodbuja z nagrajevanjem (Vodovnikove
nagrade, Bedjaničeve nagrade, fakultetne Prešernove nagrade študentom).
FS podeljuje vsako leto posebna priznanja mlajšim sodelavcem, ki se izkaţejo z
raziskovalnim delom in objavami znanstvenih člankov, s čimer stimulira predvsem mlajše
sodelavce k zavzetemu raziskovanju. Prav tako so interna fakultetna pravila za delitev
prostora in stroškov usmerjena k spodbujanju raziskovalnega dela. Deleţ raziskovalne
dejavnosti na FS v obveznosti učiteljev je formalno in praktično največ, kot ga dopušča
zakonodaja, seveda pa je raziskovalno delo osnova za sodobno in kakovostno pedagoško
delo, zato se vsi učitelji intenzivno ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kaţejo tako
bibliografski podatki kot tudi število projektov in konkretnih nalog za gospodarstvo.
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2.3.1.2 Znanstvene objave
Pri raziskovanju članice spremljajo znanstvene objave, spremljanje števila objav na
raziskovalca se je v zadnjih letih uvedlo na UL z zbiranjem podatkov s članic. Število objav
na UL narašča, o povečanem številu poročajo FFA, FRI, FPP, FS, FŠ, o povečani kakovosti
(citiranost) pa FFA, FS in FŠ. Na FE ostajajo objave in citiranost v obsegu preteklih let, na
FKKT so z objavami glede na realne omejitve zadovoljni, medtem ko na BF in NTF opaţajo
bistven upad objav v primerjavi z letom 2008. Pri primerjavi števila znanstvenih objav na
raziskovalca je opaziti velike razlike med članicami, k čemur v veliki meri prispeva raznolikost
znanstvenih disciplin. Večletno spremljanje gibanja števila objav na raziskovalca na
posameznih članicah bo ob enaki metodologiji omogočalo analize učinkov ukrepov in
sprememb na področju raziskovanja.

Slika 4: Število objav na raziskovalca (Vir: Letno poročilo UL 2010, s popravkom
podatka za FPP in dopolnjenim podatkom za PeF).

2.3.1.3 Sodelovanje z okoljem
Sodelovanje z okoljem je v veliki meri prepuščeno interesu zunanjih akterjev in lastni
iniciativi raziskovalcev (FKKT). FFA intenzivno in uspešno sodeluje z domačo
farmacevtsko industrijo, rezultat česar so številne patentne prijave in podeljeni patenti doma
in v tujini. Ker je farmacevtska industrija vedno bolj zainteresirana za krajše usmerjene
projekte, bo potrebno prilagajanje in še večja angaţiranost s strani FFA, da v prihodnje vsaj
ohrani deleţ sredstev iz pogodb z gospodarstvom. FKKT ohranja deleţ v prihodku fakultete
iz naslova razvojne in raziskovalne dejavnosti za trg nespremenjen, za povečanje deleţa
razvojne in raziskovalne dejavnosti za trg bi bilo treba zaposliti nove raziskovalce, kar
preprečujejo prostorske omejitve.
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FE ugotavlja, da k projektnemu sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in
agencij, ki vzpodbujajo skupno kandidaturo na razpisih ali vključevanje komplementarnih
partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih druţb. Obseg trţne dejavnosti na FE
ostaja kljub recesiji na ravni iz preteklih let. NTF poroča o velikem številu projektov z
uporabniki, skupni deleţ teh projektov je za več kot 90% večji od deleţa v preteklem letu.
Na FŠ za povezovanje bodočih mladih raziskovalcev s podjetji iz gospodarstva
organizirajo sestanek za študente podiplomskega študija in objavljajo dosežke mladih
raziskovalcev na obnovljeni spletni strani FŠ.
V okviru Medicinske fakultete deluje več infrastrukturnih centrov, ki zdruţujejo različna
znanja in omogočajo sodelovanja raziskovalnih skupin znotraj MF in sodelovanje z drugimi
raziskovalnimi skupinami v okviru UL, pa tudi z ostalimi raziskovalnimi ustanovami in
industrijo.
V letu 2008 je bil na FS vzpostavljen Infrastrukturni center za sodobno strojništvo, ki
omogoča kakovostnejše delovanje, infrastrukturno podporo, vrhunsko znanje in medsebojno
sodelovanje med raziskovalnimi skupinami znotraj raziskovalnih ustanov, slovenske
industrije in v mednarodnem prostoru.
V letu 2009 je FS sicer povečala prihodke iz raziskovalne dejavnosti predvsem iz trţnih virov,
vendar opaţajo trenuten trend padanja števila projektov neposredno z gospodarstvom. To je
predvsem posledica gospodarske krize. Ocenjujejo, da se bo trend ţe v letu 2010 spremenil,
kar nakazujejo podatki iz prvega četrtletja 2010. Kljub temu pa je potrebno oblikovati
mehanizme, ki bodo vzpodbujali povečanje sodelovanja z gospodarstvom in razširili
aktivnosti na v EU prostor.

2.3.1.4 Intelektualna lastnina
Področje zaščite intelektualne lastnine je sorazmerno novo, saj se je z zaščito izumov na
univerzi začelo šele z letom 2007. Raziskovalci premalo poznajo pomen zaščite intelektualne
lastnine oz. izumov, do katerih pride pri raziskovalni in razvojni dejavnosti financirani z
javnimi sredstvi. FE npr. ugotavlja, da v pogledu patentov obstajajo še neizkoriščene
moţnosti, čemur bo potrebno nameniti večjo pozornost in preučili moţnosti, kako k
sodelovanju povabiti tudi strokovnjake s Patentnega urada in tiste, ki imajo s patentiranjem
bogate izkušnje. Narava akademskega dela na univerzi je publiciranje raziskovalnih
rezultatov v strokovni literaturi, ne pa zaščita in posledično trţenje izumov, zato se to
področje na univerzi šele razvija. Kljub temu so prvi rezultati spodbudni, ţal pa je teţava
pomanjkanje sredstev. Ker drţava nima dovolj sredstev za ustrezno financiranje
visokošolskega izobraţevanja in raziskovalne dejavnosti, ga nima oz. ga ne namenja za
zaščito intelektualne lastnine na univerzah, čeprav jo zakon obvezuje. Posledica
pomanjkanja sredstev je krčenje kadrov na ravni univerze. Ker univerza nima sredstev niti za
zaščito prijavljenih izumov, bo nujna sprememba obstoječega sistema prevzemanja in
zaščite izumov na univerzi z aktivnejšo vključitvijo članic, sicer bo sistem zaradi pomanjkanja
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sredstev razpadel samo od sebe (Univerzitetna sluţba za raziskave, razvoj in intelektualno
lastnino, 2010).
Na vprašanje intelektualne lastnine opozarja komisija v poročilu FA in sicer glede uporabe
idej študentov s strani učiteljev.

2.3.1.5 Povezovanje raziskovalnega dela s pedagoškim
Pomemben dejavnik kakovosti študijskega procesa in prenosa znanja je povezovanje
raziskovalnega dela s pedagoškim, kar omenja nekaj članic:
- Študenti imajo moţnost izdelave raziskovalnih nalog na posameznih katedrah (FFA);
pedagoški delavci fakultete so raziskovalno aktivni in v svoja predavanja
vključujejo aktualna znanja oz. nova spoznanja (FFA)
- Študenti FFA ţelijo še več poročanja in obveščanja o trenutnem raziskovalnem delu
profesorjev in asistentov tekom študijskega procesa, pa tudi uporabe primerov iz
učiteljevega raziskovalnega dela za razlago snovi, seveda v skladu z zmoţnostjo
aplikacije takih primerov v razlago.
- Smiselno bi bilo pri študentih vzbujati večje zanimanje za aktualno dogajanje v stroki,
morda preko krajših seminarskih nalog ali kratkih vprašanj oziroma problemskih
nalog (študenti FFA zelo podpirajo uvedbo le-teh v študijski proces), na katera
morajo študenti sami poiskati odgovore. Glede na to, da je internet vse bolj
pomemben tudi kot vir podatkov, bi bilo dobrodošlo posredovanje naslovov
kakovostnih internetnih strani, ki pokrivajo področje stroke.
- Na FRI opozarjajo, da bo zaradi preobremenjenosti asistentov v bodoče še teţje
pridobiti dobre asistente.
- Na FE so v pedagoški proces vključili raziskovalce iz programskih skupin ter
tako dobili dodatna sredstva ARRS. Opazili so tudi povečan interes raziskovalcev
za mentorstva.
- FŠ razvija sistem vključevanja doktorskih študentov v pedagoški proces,
doseţke mladih raziskovalcev objavlja na spletni strani
- Na MF so študenti v precejšnji meri vključeni tudi v raziskovalno delo. Glavnina
jih raziskovalno deluje na razpisanih temah za Prešernove nagrade. To delo se
vedno bolj širi. S fakultetno Prešernovo nagrado je bilo nagrajenih 10 nalog, s
fakultetnim Prešernovim priznanjem pa 19 nalog. Razen na temah za Prešernove
nagrade je 13 študentov opravilo raziskovalne naloge na različnih inštitutih oz.
katedrah MF. Študenti so bili kot demonstratorji vključeni v pouk pri predmetih.
2.3.2 Umetniška dejavnost
Umetniška dejavnost je najbolj razvita na treh umetniških akademijah (AG, ALUO,
AGRFT), ki poleg tovrstne dejavnosti svojih učiteljev in sodelavcev, mnoţice nastopov,
koncertov, razstav ipd. navajajo tudi odmevne uspehe svojih študentov. Sodelovanje z
javnimi zavodi s področja kulture v Sloveniji, pa tudi s številnimi drugimi producenti poteka
neprestano in je v letu 2009 pomenilo več kot 90 javnih dogodkov na različnih, tudi
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najpomembnejših profesionalnih prizoriščih v Sloveniji, ki so se jih akademije udeleţile z
umetniškimi deli svojih študentov. Študenti so prejeli tri domače nagrade za svoja umetniška
dela. Leto 2009 je zaznamovalo praznovanje 70. obletnice ustanovitve AG in 90. obletnice
ustanovitve Konservatorija Glasbene matice, katerega naslednica je AG, kar se je odraţalo v
ţivahni umetniški koncertni dejavnosti. AG ugotavlja še, da isti obseg v bodoče sicer ni
smiseln glede na pedagoški značaj AG, ki je prvenstveno namenjen vzgoji glasbeno
umetniškega in glasbeno pedagoškega kadra.
Umetniško dejavnost akademij najbolj zavirajo prostorske težave, veliko število lokacij
prinaša tudi organizacijske in finančne probleme. AG opozarja še na problematiko
doktorskega študija, ki ne dopušča specialističnega doktorskega študija, kar jih ovira pri
celovitem snovanju umetniškega študija.
Umetniško so dejavne tudi FA, PeF in FF, o študentskih aktivnostih na tem področju in
tovrstni dejavnosti v svojih prostorih poročajo tudi druge članice.
2.3.3 Mednarodna razsežnost raziskovalnega in umetniškega področja (projekti,
strokovna in znanstvena srečanja ipd.)
Članice Univerze v Ljubljani so uspešne pri pridobivanju mednarodnih projektov,
predvsem projektov 7. okvirnega programa (7OP), ki nadomešča 6. okvirni program
(6OP- se zaključuje). Ostalih mednarodnih projektov je zabeleţenih nekoliko manj, kot v
preteklih letih. Vsekakor pa se skupno število projektov iz leta v leto povečuje in se je od
leta 2005 povečalo za več kot 100%.:

2.3.3.1 Projekti EU
Tabela 11: Število EU projektov na UL leta 2005 in leta 2009
Projekti
6OP
7OP
drugi evropski
SKUPAJ

2005
69
50
119

2009
60
71
119
250

Vir: Podatki univerzitetne sluţbe za evropske projekte
Število projektov v 6. okvirnem programu
Članice so načrtovale nekaj več projektov 6OP, kot so jih dejansko izvajale v letu 2009. To je
treba pripisati tudi slabim evidencam na članicah. Projekti 6. okvirnega programa se namreč
zaključujejo (novih razpisov ni) in jih je v letu 2009 teklo le še 60 partnerskih in 1
koordinatorski.
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Število projektov v 7. okvirnem programu
Članice so sodelovale v preko 100 prijavah na razpise 7OP. Načrtovale so 11
koordinatorskih projektov (vsaj toliko so jih tudi pripravile) in 72 partnerskih projektov. Na
članicah so leta 2009 tekli 3 koordinatorski projekti, v letu 2009 članice sodelujejo kot
partnerji v 68 projektih, s čimer se je UL zelo približala načrtovani številki. Od
načrtovanih 36 smo pridobili 24 novih večletnih projektov. V treh projektih 7. Okvirnega
programa ima UL koordinatorsko vlogo in sicer projekt EU CHIC: European Cultural Heritage
Identity Card, ki ga koordinira Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Filozofska fakulteta pa
koordinira projekta Divine pairs in RC: Divine pairs in ancient Indian scriptures: gender and
stylistic expressions of dual deities in the Rgveda ter projekt HUMANITIES - ROCK!
Humanities and Social Sciences in Stage in Ljubljana.
S sistemom notranjega evalviranja prijav koordinatorskih projektov, ki ga je UL uvedla
ţe leta 2007 in s pomočjo Univerzitetne sluţbe za evropske projekte pri pisanju prijav bi se
lahko povečalo tudi število uspešnih koordinatorskih projektov. Najuspešnejšim članicam
na področju evropskih raziskovalnih projektov 7OP BF, FDV, FGG in FE, sledijo MF, FS in
FF, na področju drugih evropskih projektov so zelo uspešne FDV, FF, PEF in FS.
FRI poroča, da se je povečalo število projektov v okviru 6. in 7. OP, v katerih sodeluje
fakulteta, zmanjšalo se je število ostalih evropskih projektov, ki niso financirani iz 6. in 7. OP.
Sodelovanje FE v mednarodnih projektih se v primerjavi z obsegom dejavnosti v preteklih
letih manjša. Na FRI predlagajo, da naj fakulteta s svojo kadrovsko politiko spodbuja daljše
raziskovalne obiske mlajših raziskovalcev v tujini, še posebej neposredno po opravljenem
doktoratu. V letu 2009 so se kazalci vpetosti v programe EU povečali za 15 % glede na
predhodno leto.
Na FS se zaključujejo mednarodni projekti iz 6. OP, aktivnosti se povečujejo v 7. okvirnih
programih, sodelovanje nameravajo še povečati, vendar so problemi s prosto kapaciteto
raziskovalcev, pri moţnosti zaposlovanja novih pa nastopajo teţave povezane z referencami,
ki so potrebne za pridobivanje projektov.

2.3.3.2 Evropski projekti skupaj
Članice so se veliko prijavljale tudi na druge razpise različnih evropskih raziskovalnih,
razvojnih in izobraževalnih programov, kot so Lifelong Learning Programme, TEMPUS,
COST, EUREKA, Intelligent Energy for Europe, LIFE+ in številne druge programe. Pri
prijavah na omenjene razpise so se pokazali dobri rezultati. Od 46 načrtovanih so članice
pridobile 63 novih. Leto 2009 pa je bilo predvsem v znamenju razpisov Strukturnih skladov in
razpisov Evropskega teritorialnega sodelovanja, saj je bilo razpisanih zelo veliko število
razpisov, med njimi tudi bolj odmeven in zelo pomemben razpis za centre odličnosti.
Tako je Univerza v Ljubljani v letu 2009 sodelovala v 191 raziskovalnih, izobraževalnih in
razvojnih projektih, financiranih iz teh programov. Pri prijavah na omenjene razpise so se
pokazali dobri rezultati, saj je bilo pridobljenih več novih projektov kot v predhodnem letu, s
čimer se je uspešnost prijav na razpise drugih evropskih programov povečala. Mnoge od na
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novo pridobljenih projektov koordinira prav Univerza v Ljubljani. Med drugimi programi je
Biotehniška fakulteta pridobila koordinatorski projekt programa LIFE+ z naslovom
Conservation and Survailance of Conservation status of Wolf (Canis Lupus) Population In
Slovenia – SLO WOLF, Fakulteta za druţbene vede koordinira projekta LifeLong Learning
Programme (LLP) ERASMUS ENWS z naslovom Network for Development of Higher
Education Management Systems – DEHEMS in LLP MULTILATERAL PROJECTS z
naslovom Detailed Methodological Approach to understanding the VET educational system
in 7 European Countries, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pa koordinira projekt LLP
LEONARDO DA VINCI: Transfer of Innovation z naslovom Energy Efficiency Competence
Master: EECM (Univerzitetna sluţba za evropske projekte, 2010).
V letu 2009 je UL izvajala 26 projektov, financiranih iz strukturnih skladov, med njimi 6
takšnih, kjer je UL koordinator in sicer FMF in FF, ki izvajata projekte pridobljene na
razpisu Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih
strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010. PeF izvaja projekt Strokovne podlage
za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta »Učne teţave v osnovni šoli«, FMF projekt ESIGMA – e-storitve in gradiva za matematiko, FF pa vodi projekt Sofinanciranje projektov za
uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in
izobraţevanje.(Univerzitetna sluţba za evropske projekte, 2010)
Univerzitetna sluţba za evropske projekte pri kazalcu »Evropski projekti skupaj« opaţa, da
nekatere članice slabo poznajo, kateri projekti so evropski in kateri drugi mednarodni, saj so
nekatere članice pod ostali mednarodni projekti navajale projekte, ki so bili sofinancirani iz
evropskih programov (npr. Comenius ipd.). Na nekaterih članicah opaţajo slabe evidence
evropskih projektov, saj na nekaterih članicah profesorji in raziskovalci sami vodijo
projekte. V namen boljših evidenc in boljšega finančnega spremljanja so v preteklih letih
sodelovali pri razvoju aplikacije 4PM, ki bi jo bilo potrebno namestiti in začeti uporabljati.
Na FDV opaţajo, da se z okrepitvijo sluţbe FDV za EU in mednarodne projekte povečuje
tudi število prijav na mednarodne razpise.

2.3.3.3 Centri odličnosti
V letu 2009 je bil objavljen razpis za Centre odličnosti. UL sodeluje v vseh 8 centrih
odličnosti, ki so bili odobreni za financiranje v naslednjih petih letih, v dveh imamo
koordinatorsko vlogo (EF, NTF). V večini centrov odličnosti sodeluje več članic, kar kaţe
na vedno večje medsebojno povezovanje članic v multidisciplinarne raziskovalne
skupine. Centre odličnosti so pridobili na EF, NTF, FKKT, FS, FE, FMF, BF, MF in VF.
- EF in FE sodelujeta v CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in
procesno kontrolo, kjer je koordinator prav EF,
- NTF in EF sodelujeta v centru odličnosti CO Space.si Center odličnosti Vesolje:
znanost in tehnologije, ki ga koordinira NTF,
- FS in FKKT sodelujeta v Centru odličnosti »CON NOT Nizkoogljične tehnologije«,
- FMF in BF sodelujeta v centru odličnosti: CO NIN - Center odličnosti nanoznanosti in
nano tehnologije,
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MF in BF sodelujeta v CO CIPKeBiP- Center odličnosti za integrirane pristope v
kemiji in biologiji proteinov,
EF, FMF, BF, VF, MF in FMF sodelujejo v CO NAMASTE - Center odličnosti
Napredni nekovinski materiali s tehnologijami prihodnosti,
FMF in FKKT sodelujeta v CO POLIMAT - Center odličnosti Polimerni materiali in
tehnologije,
FKKT pa sodeluje še v CO EN-FIST - NMR - Center odličnosti za raziskave v
biotehnologiji, farmaciji in fiziki snovi.

Z namenom delovanja centrov odličnosti so bili ustanovljeni novi istoimenski Zavodi.
Na FE so z uspehom na razpisu zadovoljni, ugotavljajo, da so se dobro odzvali na priloţnosti
iz razpisa za centre odličnosti. FS je kritična do razpisa MVZT za ustanovitev centrov
odličnosti, saj kljub velikim naporom in angaţiranju pri prijavljanju niso dosegli zadovoljive
vključenosti. Pri tem je potrebno omeniti, da je bila slovenska industrija izredno
zainteresirana in tudi finančno pripravljena za sodelovanje v razpisu. Z rezultati razpisa se ne
strinjajo in ocenjujejo, da podobni razpisi ne vodijo k povečanju kakovosti prenosa znanja v
industrijo.
Sredstva, ki jih Univerza v Ljubljani namenja raziskovalnemu in razvojnemu delu v
evropskih konzorcijih, naraščajo. V letu 2009 je Univerza v Ljubljani za raziskovalno in
razvojno delo na projektih, financiranih iz evropskega proračuna, porabila sredstva v višini
6,7 mio EUR, kar je za okoli 20% več kot v letu 2008. Povečala so se tudi skupna sredstva
za raziskave in razvoj na UL.
Univerza v Ljubljani se na področju evropskih raziskovalnih in izobraţevalnih projektov
intenzivno povezuje z drugimi evropskimi univerzami in je v letu 2009 gostila srečanje
zdruţenja univerz evropskih glavnih mest UNICA na temo evropskih raziskovalnih projektov,
uspela pa je tudi s kandidaturo za organizacijo letne konference zdruţenja EARMA
(European Association for Research Managers and Administrators) v letu 2010.
Članice poročajo o organizaciji več mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj (BF,
FKKT, FRI, NTF), kar prispeva k promociji in prepoznavnosti članic in UL v slovenskem,
evropskem in mednarodnem prostoru. Sodelujejo tudi z mednarodno industrijo (FFA),
vzpostavljajo bilateralna sodelovanja, sodelujejo z mednarodnimi sorodnimi in
interdisciplinarnimi raziskovalnimi skupinami, v programih EU, ostalih evropskih ter drugih
mednarodnih raziskovalnih projektih.
Mednarodna dejavnost akademij postaja vse intenzivnejša in je v letu 2009 pomenila
udeleţbo na 59 različnih dogodkih v tujini, med katerimi so tudi prvovrstna prizorišča in
pomembni mednarodni festivali z zahtevno selekcijo. Študenti so prejeli za svoja umetniška
dela 14 mednarodnih nagrad, ki so večinoma bile doseţene v konkurenci izdelkov
profesionalnih umetnikov. Sodelovanje v mednarodnem prostoru se vse bolj izraţa tudi v vse
večji izmenjavi študentov in učiteljev, ki posledično prinese veliko število umetniških del z
mednarodno zasedbo.
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2.3.4 Uresničevanje strategije in priporočila za izboljšave
V Poročilu UL Realizacija strateških ciljev 2006-2009 (UL, 2009) so za področje raziskovanja
navedeni naslednji realizirani strateški cilji:
prenova doktorskih študijskih programov, ustanovitev in zagon Doktorske šole UL;
vzpostavitev Univerzitetne sluţbe za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino (ki
vključuje »pisarno za prenos znanja in tehnologij«);
vzpostavitev Inovacijsko razvojnega inštituta UL (vmesnik med UL in
gospodarstvom);
vzpostavitev Univerzitetne pisarne za evropske projekte;
ustanovitev Kolegija gospodarstva;
sklenitev strateškega partnerstva s sedmimi veliki slovenskimi gospodarskimi
druţbami;
povečanje števila mladih raziskovalcev in podoktorskih raziskovalcev (preseţeno);
povečanje števila mednarodnih izmenjav raziskovalcev in strokovnih sodelavcev za
50 % glede na leto 2005;
povečanje števila mednarodnih objav in citiranosti znanstvenih del (močno
preseţeno);
povečanje števila pogodb in obsega pridobljenih sredstev s strani neposrednih
uporabnikov (preseţeno);
večja vključenost v mednarodne raziskovalne mreţe in projekte, posebej v vlogi
koordinatorjev in v centre odličnosti;
povečevanje koordinacijske vloge v skupnih programih in projektih;
zagotovitev institucionalne in informacijske podpore za mednarodno sodelovanje na
področju raziskovanja;
oblikovanje univerzitetnega portfolia patentov in povečanje števila patentov;
podpis licenčnih pogodb za prenos pravic intelektualne lastnine univerze z
gospodarskimi druţbami;
vzpostavitev sluţbe za knjiţnično dejavnost;
vzpostavljen spletni portal Digitalna knjiţnica Univerze v Ljubljani – DiKUL, zakup
celotne zbirke JSTOR;
izdelana programska oprema za podporo projektom 4PM.
Nerealizirani pa so ostali naslednji strateški cilji:
znatnejše povečanje sredstev za infrastrukturni program Mreţa raziskovalnih
infrastrukturnih centrov UL-MRIC UL;
zagotovitev sistemskega financiranja sluţbe za upravljanje z izumi in pravicami
intelektualne lastnine (»pisarne za prenos znanja in tehnologij«);
načrtovano letno povečanje vlaganj v raziskovalno opremo za 10 %;
ustanovitev univerzitetne zaloţbe.
Priporočila:
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Vzpostaviti boljšo komunikacijo med Upravo UL in članicami in med sami
članicami (uvajanje sodobnih načinov komuniciranja in izmenjave informacij z
uporabo sodobnih internetnih rešitev).
Uporabljati informacijsko podporo raziskovalnemu delu, npr. projektno
vodenje. Za izboljšanje evidenc in finančnega vodenja bi bilo potrebno začeti
uporabljati ustrezne aplikacije, npr. 4PM.
Spremeniti obstoječi sistema prevzemanja in zaščite izumov na univerzi z
aktivnejšo vključitvijo članic.
S sistemom notranjega evalviranja prijav koordinatorskih projektov, ki ga je UL
uvedla že leta 2007 in s pomočjo Univerzitetne službe za evropske projekte pri
pisanju prijav bi se lahko povečalo tudi število uspešnih koordinatorskih
projektov.
Na UL vzpostaviti bazo raziskovalnih projektov in programov, ki se izvajajo na
članicah UL za boljšo transparentnost in za promocijo znanstvenih dosežkov
doma in v tujini.
Spodbujati daljše raziskovalne obiske mlajših raziskovalcev v tujini, še posebej
neposredno po opravljenem doktoratu.
Bolje definirati, spremljati in uporabljati kazalnike raziskovalne dejavnosti.
Za večjo povezanost raziskovalnega dela s pedagoškim:
Za vključevanje študentov v raziskovalno delo vpeljati poročanja in
obveščanja študentov o trenutnem raziskovalnem delu profesorjev in
asistentov tekom študijskega procesa, pa tudi uporabe primerov iz
učiteljevega raziskovalnega dela za razlago snovi, v skladu z zmožnostjo
aplikacije takih primerov v razlago.
- Razvijati sistem vključevanja doktorskih študentov v pedagoški proces
- Vključevati študente kot demonstratorje v pedagoški proces
- Vzpodbujati raziskovalce k mentorstvu in raziskovalnemu tutorstvu
- Vzpodbujati študente k raziskovanju na razpisane teme za Prešernove
nagrade in druge razpise
Omogočiti večjo fleksibilnost v razmerju med obsegom pedagoškega in
raziskovalno razvojnega dela posameznika.
Postopno povečevati delež raziskovanja v delovni obveznosti učiteljev, tako da
bi dosegli v povprečju vsaj tretjinsko obremenitev z raziskovalnim delom.
Spremljati primernost obremenitev zaposlenih (npr. asistentov) s pedagoškim
in raziskovalnim delom in odpravljati preobremenjenost.
Razviti raziskovalno razvojno strategijo in določiti raziskovalne prioritete
celotne UL.
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2.4

Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost

2.4.1 Knjižnice in čitalnice
V okviru decentraliziranega knjiţničnega sistema UL deluje 38 visokošolskih knjižnic
fakultet, akademij in oddelkov ter dve univerzitetni knjižnici kot pridruženi članici UL
(Narodna in univerzitetna knjiţnica – NUK, Centralna tehniška knjiţnica Univerze v Ljubljani
– CTK). Univerzitetni knjiţnici od leta 2003 izvajata dejavnosti v skladu s pogodbama o
pridruţenem članstvu.
UL nima univerzitetne knjižnice kot notranje organizacijske enote univerze. Osnovno
koordinacijo delovanja knjiţničnega sistema izvajajo resorni prorektor, senatna Komisija za
razvoj knjiţničnega sistema UL z delovnimi skupinami, Univerzitetna sluţba za knjiţnično
dejavnost (zaposlena ena oseba) in vodje knjiţnic UL.
Knjižnice UL usklajeno delujejo na naslednjih področjih (funkcionalna in delovna
centralizacija):
krovni Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjiţnic UL,
uporaba iste programske opreme za avtomatizacijo poslovanja knjiţnic (COBISS.SI
na nacionalni ravni),
konzorciji za zagotavljanje dostopa do elektronskih virov (večina v organizaciji CTK),
portal Digitalne knjiţnice UL (DiKUL; v skladu s pogodbo o pridruţenem članstvu
upravlja CTK),
enotna knjiţnična izkaznica (študenti plačajo članarino na matični članici in
uporabljajo vse knjiţnice UL, CTK in NUK),
cenik knjiţničnih storitev,
predstavitev knjiţnic in knjiţničnega sistema UL na Študentski areni,
izdaja prospektov Knjiţnični sistem UL, Digitalna knjiţnica UL,
drugo.
Zbrani kazalniki knjiţnične dejavnosti za obdobje 2007 do 2009 (Priloga 2) izkazujejo
stabilno delovanje knjižnic in knjižničnega sistema UL v tem obdobju (brez podatkov o
delovanju CTK in NUK). Univerza v Ljubljani ima največji sistem visokošolskih knjiţnic v
Sloveniji in posledično največjo knjiţnično zbirko tiskanih in elektronskih informacijskih virov,
letni prirast, število aktivnih članov, obisk, izposojo in medknjiţnično izposojo. Obseţen je
vnos bibliografskih zapisov za bibliografije raziskovalcev. Število čitalniških sedeţev ni
zadostno. Dobrih 11 % aktivnih članov izvira izven UL.
Članice opaţajo povečanje pomena nabave knjiţnega gradiva v elektronski obliki,
povečevanje dostopanja do e-informacijskih virov in potrebo po seznanjanju uporabnikov
knjiţnice z uporabo dostopnih elektronskih virov (EF, FE, FGG, FKKT, FU, MF, VF, ZF).
Zaradi novih tehnologij in pogosto prezapletenega in nepreglednega dostopa do elektronskih
virov je na EF velika pozornost posvečena organizaciji virov oziroma dostopa do njih in delu
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z uporabniki. V knjiţnici FKKT, ki uspešno deluje s CTK so obdrţali dostop do
najpomembnejše podatkovne zbirke za področje kemije Chemical Abstracts kot elektronsko
dostopen servis SciFinder Scholar za vse članice UL. Na FU se je povečala uporaba
knjiţničnega gradiva v e-obliki Digitalne knjiţnice UL ter drugih podatkovnih baz. Na MF se
je boljša dostopnost do e-virov odrazila tudi v večji uporabi, kjer je bilo zabeleţenih 9%
več vpogledov, kot leto prej). Spletne rešitve Centralne medicinske knjiţnice imajo novo
podobo in številne vsebinske osveţitve za prijaznejšo uporabo storitev (laţje delo s portalom
DiKUL in Digitalno knjiţnico CMK ter oddaljeni dostop do e-virov). Oddaljeni dostop do
spletnih virov, ki ga zagotavlja NUK, je bil uveden tudi na AG. Knjiţnice BF so sodelovale z
NUK pri nastajanju zbirke dLib.si, sodelujejo pri indeksiranju, gradnji splošnega geslovnika
COBISS, pri pripravi različnih bibliografij in bibliometričnih podatkov, sodelujejo v strokovnih
zdruţenjih in se povezujejo z mednarodnimi organizacijami.
Preko portala DiKUL je dostopnih pribl. 50.000 e-revij, e-knjig in podatkovnih zbirk
najpomembnejših svetovnih zaloţnikov znanstvene literature. UL sodeluje v šestih
konzorcijih za dostop do elektronskih informacijskih virov. Nekaj članic UL gradi digitalne
zbirke visokošolskih del. Za uporabnike z EF je velika pridobitev sedaj ţe preizkušeno
delovanje DiKUL (Digitalna knjiţnica Univerze v Ljubljani) s portalom, ki vključuje tudi
elektronske vire Centralne ekonomske knjiţnice. FFA meni, da bo usmeritev UL in MVZT za
on-line dostopnost večine tujih znanstvenih revij in za dostopnost pomembnejših baz
podatkov (Web of Science, Scifinder, Beilstein Crossfire) zagotovo pripomogla k
kvalitetnejšemu raziskovalnemu in pedagoškemu delu.
UL bi morala vzpostaviti prostodostopni repozitorij za shranjevanje objav
raziskovalcev, visokošolskih del in drugih publikacij UL. FE opozarja, da načrtovanih
aktivnosti v zvezi z izgradnjo elektronskega arhiva visokošolskih del FE z moţnostjo gradnje
lastnega arhiva ni bilo. UL ni sprejela nikakršnih smernic v zvezi z zbiranjem elektronskih
oblik visokošolskih del UL. Pravilnik o upravljanju avtorske in sorodnih pravic del, ki
nastanejo na UL, še ni bil sprejet.
Članice organizirajo izobraževanja – skupna, individualna in v okviru rednega študijskega
programa. Na FU se je povečalo število oblik organiziranega izobraţevanja uporabnikov
knjiţnice, FDV izstopa na področju dela z uporabniki (različne vrste izposoje, različni vidiki
izobraţevanja uporabnikov). FE nima izdelanega programa za informacijsko opismenjevanje
študentov, zato je v ta namen pripravil e-tečaj (v fazi testiranja). CMK izvaja informacijsko
opismenjevanje študentov MF v okviru predmeta medicinska informatika, poleg tega pa
organizira tečaje za uporabo e-virov. Na FPP nameravajo zaradi manjšega števila aktivnih
uporabnikov in za povečanje kakovosti seminarskih, diplomskih in drugih nalog izvesti
delavnice o iskanju podatkov po elektronskih podatkovnih bazah UL za študente prve in
druge stopnje, morda tudi v sklopu nekaterih predmetov v procesu priprave seminarskih
nalog. Na FU nameravajo povečati sodelovanje med knjiţnico in nosilci študijskih programov.
Na FRI ugotavljajo, da je s kakovostjo, zaloţenostjo in storitvami knjiţnice osebje fakultete in
študenti večinoma zelo zadovoljni. Študenti FRI bi si ţeleli večji obseg brezplačnega
dostopa do elektronskih informacijskih virov in večje število izvodov nekaterih knjig. Na FRI
je čitalnic načelno dovolj, ena od njih je odprta tudi izven delovnega časa. Študenti FGG so

57

Univerza v Ljubljani
zadovoljni z delovanjem knjiţnice, z osebjem in prostori, predlagajo daljši čas delovanja v
času študijskih počitnic. Študenti FA so zadovoljni z informacijskimi viri, a menijo, da je nujna
preureditev odpiralnega časa. FDV je v letu 2009 izvedla anketo o poznavanju storitev in
zadovoljstvu uporabnikov, ti so z delovanjem knjiţnice večinoma zelo zadovoljni, s
ponudbo informacijskih virov, odpiralnim časom, strokovnostjo osebja, ţeleli bi večjo
pripravljenost osebja za pomoč, boljše pogoje za skupinsko delo, več čitalniških sedeţev in
številom računalnikov. PeF je izvedla anketo o zadovoljstvu s storitvami knjiţnice, uporabniki
so izrazili zadovoljstvo z delovanjem knjiţnice in njenimi storitvami. FSD namerava z
ustrezno raziskavo pridobiti povratne informacije o zadovoljstvu uporabnikov. Zaradi vse
večjih potreb študentov EF po skupinskem seminarskem delu ob računalniku so na EF
preuredili seminarske sobe. V sodelovanju z NUK in zainteresiranimi študenti Ekonomske
fakultete se je vzpostavilo posebno delovno postajo za delo slepih in slabovidnih
študentov (Braillova vrstica), ki je nameščena v profesorski čitalnici.
Dostopnost knjiţničnega gradiva na EF je zaradi omejitev stavbe omejena (le po naročilu),
zato je nujna dograditev stavbe s prostori za postavitev knjiţničnega gradiva v prosti pristop,
seminarskimi sobami in čitalnicami z moţnostjo uporabe računalnika. Večjo uspešnost
delovanja knjiţnice FE zavira vse večja prostorska stiska in kadrovsko šibka zasedba.
Na NTF so prostorsko stisko delno rešili na enem od oddelkov. Na AG potrebujejo prostor za
čitalnico še pred izgradnjo novih prostorov, prostor, ki je sedaj temu namenjen, je popolnoma
neustrezen in dislociran. Tudi knjiţnici ALUO delujeta v vedno večji prostorski stiski. V
knjiţnici PF ob študijskih konicah ţe zmanjkuje prostora v čitalnici, študenti poskušajo na
fakulteti najti dodatne prostore za učenje, do česar je vodstvo fakultete zadrţano. Študenti
pogrešajo prostor na PF, kjer bi se lahko učili tudi zvečer (po 20.00 uri). Na FMF prostora za
gradivo (revije in knjige) kljub pogostemu sprotnemu reševanju prostorske stiske primanjkuje.
Na EF so ohranili načrtovano celodnevna odprtost računalnic (od 7.30 do 22.00 ure) in
izposoje (od 8.00 do 20.00 ure).
BF navaja, da je bila nabava tuje znanstvene in strokovne literature koordinirana in
usklajena; nabava in dostop do mednarodnih podatkovnih baz je potekala v okviru
skupnega Konzorcija za biotehniko. Na EF je bilo z načrtno racionalizacijo obnovitve
naročil tiskane periodike za leti 2008 in 2009 doseţeno znatno zmanjšanje potrebnih
sredstev za nabavo ob zagotovitvi dostopa do ustreznih elektronskih časopisov. Knjiţnica EF
sodeluje v konzorcijih slovenskih knjižnic, kar ji omogoča dostop do teh virov pod
ugodnejšimi pogoji, v večini primerov celo brez finančne soudeleţbe knjiţnice. Z
nadaljevanjem delovanja Evropskega dokumentacijskega centra so pridobili brezplačne
knjige in periodiko. Knjiţnica FKKT izvaja koordinirano nabavo učbenikov za nove študijske
programe po bolonjskem programu, prav tako MF. FMF poskuša omiliti pomanjkanje
sredstev za nakup tuje znanstvene literature s skrbno izbiro dobaviteljev te literature, oz. z
direktnim naročanjem. CMK (MF) vsako leto oceni uporabnost zbirk kakovostnih tujih revij in
podatkovnih baz in jo nadgradi v skladu s potrebami uporabnikov, saj sodi med ključne
informacijske vire za podporo delovanju MF. Na FPP so izvedli razpis za izdajo ključnih
učbenikov v podporo pedagoškim procesom, majhen prirast knjiţničnega gradiva pripisujejo
tudi pomanjkanju namenskih sredstev za knjiţnico.
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V obstoječi organiziranosti knjižničnega sistema UL sta zagotovljena osnovna
koordinacija delovanja sistema in kakovostno nudenje temeljnih knjižničnih storitev
študentom, predavateljem in raziskovalcem, ni pa mogoče na skupni ravni racionalneje
izvajati obstoječih storitev, razvijati in uvajati novih storitev, kandidirati na slovenskih in
mednarodnih razpisih in sodelovati s tujimi partnerji (v omejenem obsegu sodelujemo s
slovenskimi).
Univerza v Ljubljani potrebuje novo knjižnično stavbo za univerzitetno knjiţnico kot
notranjo organizacijsko enoto univerze in za povečanje števila čitalniških mest (trenutno
2.194 čitalniških mest v knjiţnicah UL, NUK-u in CTK-ju za 54.000 vpisanih študentov).
Nekatere aktivnosti za racionalnejše delovanje knjižničnega sistema UL so predvidene v
Programu dela UL za leto 2010, npr. vzpostavitev univerzitetne knjiţnice UL kot notranje
organizacijske enote univerze in postopna centralizacija tistih dejavnosti, za katere bi
knjiţnice UL izrazile največ zanimanja, vzpostavitev modela enotnega nakupa informacijskih
virov na UL, vzpostavitev institucionalnega repozitorija UL ali pridobitev moţnosti
shranjevanja celotnih besedil, ki nastanejo na UL, v nacionalni prostodostopni repozitorij, in
drugo.
2.4.2 Založniška dejavnost
Članice poročajo o založniški dejavnosti (ALUO, FDV, FE, FGG, FKKT, FP, FSD, FS, FU,
NTF, PeF, ZF, FRI skupaj s FE). Z zaloţniško dejavnostjo je v letu 2009 začela tudi AG. FDV
je za povečanje kakovosti programa zaloţbe sprejela pravilnik in vpeljala svet zaloţbe, ki
uvajajo dodatne storitve (npr. ponudbo lektoriranja in izdelave diplomskih del). Na PeF deluje
Komisija za zaloţništvo in tisk (poglabljanje obstoječe programske zasnove še posebej v
segmentu študijske literature ter prenosa znanja in širjenja bralne kulture), pridobili so
zunanje subvencije. Strateške usmeritve Enote za zaloţniško dejavnost EF so zagotavljanje
kakovosti študijskih gradiv, razvoj zaloţniške dejavnosti na področju znanstvenih in
strokovnih monografij, izdajanje znanstvenih in strokovnih spletnih publikacij (delovni zvezki)
in strokovna podpora izdajanju revije Economic and Business Review. Pravilnik FS o
izdajanju študijskih gradiv in neperiodičnih publikacij (2008) je bistveno vplival na urejenost
izdajateljske dejavnosti na FS.
V okviru UL deluje še Arhivsko-muzejska sluţba, ki skrbi predvsem za učinkovito izvajanje
primarnega arhivskega in muzejskega dela (za prevzem in dokumentiranje premične kulturne
dediščine na področju semiuniverzitetnega šolstva v Ljubljani in moderne ljubljanske
univerze), ter na projektno dejavnost, ki je usmerjena v javno predstavljanje arhivskega in
muzejskega gradiva: občasne in stalne razstave, objave poljudnih in znanstvenih
(strokovnih) člankov na temo preteklosti Univerze in varovanja njenega gradiva, objave
samostojnih publikacij itd.
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Tabela 10: Doseganje ciljev Strategije 2006-2009 (UL, 2006)na področju knjižničnodokumentacijske dejavnosti
8.5 Strategija na področju knjiţničnodokumentacijske dejavnosti Strategije 20062009 je predvidevala, se se bo izboljšanje
stanja doseglo z
vzpostavitvijo učinkovitejšega sistema
vodenja in upravljanja univerzitetnega
knjiţničnega sistema (nova
opredelitev vlog strokovnih in upravnih
organov na ravni Univerze),
boljšo koordinacijo nabave informacijskih
virov na različnih nosilcih zapisov
in z različnih strokovnih področij
v skladu s potrebami potencialnih in
dejanskih uporabnikov,
s povečano uporabo elektronskih
informacijskih virov in storitev,

vzpostavitvijo in izgrajevanjem digitalne
knjiţnico Univerze (projekt digitalizacije
virov),

izboljšanjem knjiţničnega poslovanje
z nadgradnjo avtomatiziranega sistema
nabave, izposoje in medbibliotečne
izposoje in povečanjem obsega
elektronskih storitev prek interneta,
izboljšanjem stvarnih pogojev
(prostori, oprema) za izvajanje dejavnosti
knjiţnic
.

Doseganje ciljev:

Leta 2006 sprememba Statuta UL:
imenovanje Komisije za razvoj knjiţničnega
sistema UL. Novembra 2008 vzpostavljena
Univerzitetna sluţba za knjiţnično dejavnost.
Sodelovanje UL v šestih konzorcijih za
dostop do elektronskih informacijskih virov.

Članice poročajo o povečani uporabi e-virov
in pomenu nabave knjiţnega gradiva v
elektronski
obliki,
ter
seznanjanju
uporabnikov knjiţnice z uporabo dostopnih
elektronskih virov
Preko portala DiKUL je dostopnih pribl.
50.000 e-revij, e-knjig in podatkovnih
zbirk najpomembnejših svetovnih zaloţnikov
znanstvene literature. UL sodeluje v šestih
konzorcijih za dostop do elektronskih
informacijskih virov. Nekaj članic UL gradi
zbirke izvorno digitalnih visokošolskih del
Prizadevanja na vseh navedenih področjih.
Določitev in uporaba kazalnikov knjiţnične
dejavnosti.

Na nekaj članicah boljši pogoji, v celoti
primanjkuje čitalniških mest in računalnikov
ter prostori za skupinsko delo študentov.

2.4.3 Priporočila za izboljšave
-

Univerzitetna knjižnica kot notranja organizacijska enota univerze za izvajanje
dejavnosti na skupni ravni in nova knjižnična stavba bi omogočili bistven
kakovostni premik v smeri sodobnejšega, usklajenega in poenotenega
delovanja knjižnic UL z upoštevanjem raznolikosti.
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-

2.5

UL naj vzpostavi prostodostopni repozitorij za shranjevanje objav
raziskovalcev, visokošolskih del in drugih publikacij UL, na kar opozarjajo tudi
nekatere članice.
Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema

V zadnjih letih so se na precej članicah z vlaganji v prostore in opremo izboljšale razmere za
študij, raziskovanje in druge dejavnosti. Kljub temu nekaj članic opozarja na dolgotrajno
kritično pomanjkanje prostorov in primerne opreme. Prostorsko stisko je še povečalo
izvajanje iztekajočih se študijskih programov in uvajanje novih, tudi na nekaterih članicah, ki
so pred prenovo študija bile v zadovoljivi situaciji glede prostora. V poročilih za leto 2009
članice navajajo tudi premike pri reševanju teţav s prostori.
AG se še vedno sooča z veliko prostorsko stisko ter neustreznimi lokacijami. Predavanja
so do študijskega leta 2008/09 potekala na petih lokacijah, v letu 2009/2010 pa kar na
sedmih.
FRI in FE poročata o izjemni prostorski stiski, FFA namerava stisko reševati s sprostitvijo
prostorov FKKT, kjer razdrobljenost in prostorska stiska omejuje in oteţuje izvajanje
študijskega procesa. Priprave na gradnjo na novi lokaciji FKKT so v teku, vmes pa situacijo
rešujejo z najemom dodatnih prostorov. S prostorsko stisko se soočata tudi FŠ in FSD, ki
opozarja, da so sedanji prostori FSD zaradi razširitve in razvoja fakultete sedaj povsem
neprimerni za izvajanje fakultetnih programov, premajhni pa so bili ţe ob vselitvi.
O stalnem izboljševanju situacije glede prostorov poroča FMF (od konca leta 2006), z
obnovo starih in pridobitvijo nekaterih novih prostorov se na je povečala kakovost učnega
procesa za študente, prav tako pa tudi delovni pogoji za zaposlene. Poleg prenovljenih
učilnic so študenti pridobili tudi posebne prostore za aktivnosti študentskega sveta ter prostor
za obštudijske dejavnosti.
EF in FRI si prostore si še vedno delita, pedagoški proces tako zaradi prostorske stiske
poteka na obeh fakultetah do poznih večernih ur; z uvedbo prenovljenih in novih študijskih
programov pa pričakujejo v naslednjih letih še večje probleme. Na PF v poročilu ugotavljajo,
da imajo preveč vpisanih študentov za prostorske, predvsem pa kadrovske pogoje. NTF v
poročilu ugotavlja, da bo morala poskrbeti za racionalizacijo prostorov za izvedbo študijskega
procesa. Prostorska razdrobljenost ni racionalna rešitev.
VF ugotavlja, da imajo glede na zmogljivost laboratorijev in ambulant, v katerih poteka
praktični pouk, maksimalno še sprejemljivo število študentov. Praktični pouk lahko izvedejo le
z maksimalno organizacijo kadrovskih in prostorskih kapacitet.
BF poroča o novih prostorih za knjiţnico, o prostorski stiski za knjiţnice, čitalnice poročajo
AG, ALUO, FE, FMF, PF, PeF; na EF bi radi dogradili stavbe za postavitev knjiţničnega
gradiva v prosti dostop.
Na UL so se v letu 2009 izvajala investicijska dela v skladu s programom dela UL, v letu
2010 so se dokončevala še investicijska dela, za katera so bila oktobra 2009 pridobljena
dodatna sredstva, prijavljali so se projekti za pridobitev EU sredstev in urejala dokumentacija
za investicije, razpisi za dobavitelje. Članice za investicije poleg sredstev v okviru programa
dela UL namenjajo še lastna sredstva in sredstva, ki jih pridobijo na razpisih.
Več članic poroča novih pridobitvah, prenovah stavb in različnih korakih na poti do novih
prostorov, ki so jih izvedle v letu 2009, nekatere so navedene v Letnem poročilu 2009:
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-

-

BF je zaključila gradbena dela na novem prizidku, s katerim je rešena prostorska
stiska Oddelka za krajinsko arhitekturo.
FKKT poroča o izpeljavi javnega razpisa za gradnjo mostu preko potoka Glinščica,
kar je pogoj za začetek gradbenih del za novo stavbo.
Pri gradnji novih prostorov za tri akademije se stvari premikajo. Narejene so
dopolnitve projekta in predloţene v razpravo.
Na FMF so v letu 2009 zaključili z obnovo Peterlinovega paviljona, z dvema
predavalnicama in prostori za zbirko demonstracijskih fizikalnih eksperimentov. V
paviljonu potekajo predavanja iz fizike tudi za študente številnih drugih članic UL.
Zaključena je bila izgradnja prizidka FŠ z dobavo opreme

Poročajo tudi o načrtih za nove stavbe, prizidke oziroma korakih do njih.:
- Po terminskem načrtu in načrtu sofinanciranja iz kohezijskih sredstev EU mora biti
nova stavba za potrebe UL FKKT zgrajena najkasneje v letu 2013.
- Zaključek gradnje nove stavbe FRI bo pomembno prispeval k razvoju FRI ter boljšim
delovnim pogojem za zaposlene, predvsem pa za študente.
- FF nadaljuje aktivnosti za pridobivanje novih prostorov z izvedbo arhitekturne in
urbanistične rešitve za ureditev celostne rešitve druţboslovno-humanističnega
foruma, rektorat je v finančni načrt uvrstil aktivnosti za pripravo investicijske
dokumentacije za nadgradnjo dvorišča oz. načrt za gradnjo prizidka na Rimski ulici;;
- UL je uvrstila financiranje projekte dokumentacije FSD v program investicij v letu
2010.
- FS načrtuje pridobitev nove zgradbe
Na več članicah študenti pogrešajo namenske prostore, namenjene samostojnemu
študiju (FMF), na FRI ugotavljajo, da bi potrebovali več posebnih prostorov za delo na
prenosnih računalnikih ipd., v katerih bi se študenti lahko učili. Za razliko od čitalnic v takšnih
prostorih ne bi bila zahtevana tišina. FKKT takšne prostore zagotavlja z najemom.
Članice posodabljajo opremo v okviru razpoložljivih sredstev. Nekatere poročajo, da
imajo potrebno opremo za izvajanje pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela (BF) in
jo dopolnjujejo z novo, sodobnejšo (BF, FE, FRI, FPP, MF). ALUO opozarja na veliko
pomanjkanje pri opremi, predvsem na oddelkih za oblikovanje. Na NTF oddelki obnavljajo
predvsem tisto opremo, ki je tudi nujno potrebna za izvajanje študijskega procesa, investicije
v raziskovalno opremo ovira razdruţevanje NTF, situacijo rešujejo z gostovanjem v
partnerskih laboratorijih.
Nekatere članice so uspele pridobiti različna dodatna sredstva za veliko opremo, ki je
vedno cenjena pridobitev, predvsem sredstva ARRS za sofinanciranje velike opreme, o tem
poročajo FE, FKKT in FS. FKKT poroča o pomembnem uspehu pri zagotavljanju sredstev za
nakup raziskovalne opreme (60% sredstev iz razpisa ARRS pridobili za nakup 500 MHz
NMR spektrometra in FE-SEM mikroskopa), FŠ omenja pridobljena sredstva za novo
raziskovalno opremo na razpisih ARRS in FŠO. FE v zadnjih letih skorajda ni imela nove
raziskovalne opreme večje vrednosti, sedaj se bo opremljenost fakultete in struktura
raziskovalne opreme izboljšala.
Za večjo dostopnost raziskovalne opreme FKKT ustanavlja infrastrukturni center, v okviru
katerega bodo nabavljali in vzdrţevali veliko raziskovalne opreme, za katero bo vladal velik,
po moţnosti multidisciplinaren interes in bo dostopna vsem (s tem poskuša vzpodbujati
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raziskovanje novih področij in vsaj s stališča raziskovalne opreme take moţnosti povečati).
Podobno je načrtovala UL v letu 2008 v odzivu na kritične pripombe in priporočila EUA
strateške institucionalne evalvacije. V Akcijskem načrtu (Akcijski načrt UL, 2008), je
predvidela, da bo vprašanje raziskovalnih prioritet UL razreševala z vzpostavitvijo
interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, s čimer bi presegli razdrobljenost raziskovanja
na posamezne centre, programske skupine in laboratorije znotraj članic in njihovih
raziskovalnih enot. Tako bi izboljšali premajhno koncentracijo raziskovalcev, finančnih
sredstev in raziskovalne opreme, povečali sodelovanje med različnimi skupinami in enotami
ter vzpostavili okolje za doseganje več v svetovnem merilu vrhunskih raziskovalnih
rezultatov.
Precej članic poroča o nakupu pedagoške opreme za izvedbo izobraţevalnega procesa
(npr. didaktična multimedijska oprema, projektorji, računalniki za samostojno učenje, oprema
prostorov za vaje in seminarje). Spremembe v metodah učenja in poučevanja ter novi
študijski programi zahtevajo drugačne prostore in opremo.
- Na FPP ugotavljajo, da vlaganje v instrumentalno opremo (simulatorji, plovila)
povečuje kakovost prenesenega znanja na študente in omogoča delo z
manjšimi skupinami.
- FRI bo nadaljeval s prilagajanjem prostorov novim študijskim programom tudi v letu
2010, FKKT je morala nameniti dodatna sredstva za opremo najetih prostorov.
- V letu 2009 je na MF zaţivel simulacijski center, ki je rezultat investicije prejšnjega
leta in je precejšnja pridobitev pri študijskem procesu pri kliničnih predmetih.
Študentom omogoča učenje in vadbo reanimacije in pridobivanje ostalih veščin.
- V novem paviljonu na FMF so prostori za zbirko demonstracijskih fizikalnih
eksperimentov, ki jo še dopolnjeno. Predavanja z demonstracijami fizikalnih poskusov
iz fizike potekajo tudi za študente številnih drugih članic UL, kar znatno prispeva k
izboljšanju študijskih pogojev pri predmetu fizika za velik del študentske populacije
UL,
- Na BF so v letu 2009 zaključili gradbena dela na prizidku, kar bo izboljšalo situacijo
Oddelka za krajinsko arhitekturo, ki je imel minimalno potrebno opremo za izvajanje
pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, ključni razlog pa je bil pomanjkanje
prostora, saj so predavanja potekala v risalnicah.
ALUO opozarja, da potrebujejo večja sredstva za normalen študijski proces, saj je študij na
vseh smereh pogojen z individualnim pristopom do študentov in njihovega dela. Zaradi
pomanjkljivega financiranja, ki je verjetno posledica nerazumevanja specifičnosti šolanja v
umetniških poklicih, pričakujejo v tem in naslednjih letih, kljub spremembi programov, upad
kakovosti študija.
Spremembe v načinih učenja in poučevanja ter uporabe IT vplivajo tudi na potrebe po novih
konceptih prostorov za študente, z manj časovnih in drugih omejitev:
- Študenti FRI bi potrebovali več posebnih prostorov, ki ne bi bili čitalnice v pravem
pomenu besede, temveč bi bili prostori za delo na notesnikih, kjer bi jim bili na
razpolago računalniki, tiskalnik in druga multimedijska oprema. Šlo bi torej za neke
vrste posebne »čitalnice«, kjer ne bi bil nujno v veljavi »tihi reţim«.
- Študenti PF zaradi zasedenosti čitalnice ob študijskih konicah poskušajo na fakulteti
najti druge prostore za učenje (z moţnostjo učenja tudi po 20. uri), do česar pa je
vodstvo fakultete zadrţano
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-

-

Na PF opozarjajo na negativen vidik sicer dobrodošlega računalniškega opremljanja
seminarjev, saj se prav zaradi nove opreme seminarje še dosledneje zaklepa pred
študenti, ki potrebujejo prostor za učenje ali izdelavo seminarskih nalog.
Na FKKT kljub velikim prostorskim problemom in pomanjkanju sredstev, na 4
lokacijah zagotavljajo prostore in osebne računalnike za potrebe študentov, ki jih
imajo v zvezi s študijem (izdelava seminarskih nalog,…) izven organiziranega
študijskega procesa.

Večina članic navaja različna redna večja in manjša vzdrževalna dela, urejanje okolice,
prostorov, ki je potekalo v letu 2009. Na članicah so nadaljevali z nabavo in obnavljanjem
računalniške in komunikacijske tehnologije (IKT). Članice so s študentom dostopnimi
računalniki različno opremljene (en računalnik za od 7 pa do 68 študentov, v povprečju pa za
malo manj kot 23 študentov). Na članicah so z brezţičnim omreţjem pokrite avle in
predavalnice, Eduroam je namenjen študentom in zaposlenim.
Skrbno preverjanje cen pri javnem naročanju je na FE praviloma botrovalo niţjim
vrednostim nakupa opreme od planiranih. FKKT poroča o usklajeni nabavi učbenikov za
nove študijske programe.
FRI opozarja, da je nabava opreme oteţena zaradi podvrţenosti Zakonu o javnem naročanju
in onemogoča hitre nakupe v izjemnih primerih.
2.5.1 Priporočila za izboljšave
-

-

2.6

Iskanje možnosti za usklajena naročila v okviru članice, UL (odvisno od tipa
opreme)
Iskanje možnosti za skupno uporabo velike opreme (primer FKKT) in opreme za
podporo pedagoškega procesa (primer zbirke demonstracijskih fizikalnih
poskusov v Peterlinovem paviljonu FMF, priporočilo FE za usklajeno nabavo
programske opreme za e-učenje)
Prijavljanje na projekte za sofinanciranje opreme
Premišljena prenova prostorov in nabava opreme v skladu s konceptom
posodobitve, ki upošteva potrebe, razpoložljive rešitve in časovno perspektivo.

Informacijski sistem

2.6.1 Celovit informacijski sistem
Zaradi skladnejšega in preglednejšega poslovanja vseh funkcij Univerze v Ljubljani je celovit
informacijski sistem UL predviden v več dokumentih (Strategija UL 2006 – 2009, Akcijski
načrt za uresničevanje priporočil EUA, Programa dela za 2009 in 2010) kot ključni strateški
cilj.
Za podporo študijskega procesa kot enega od temeljnih procesov univerze članice
uporabljajo pet različnih informacijskih sistemov, ki med seboj niso povezani. Spodnja
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tabela prikazuje število članic, ki uporabljajo posamezno rešitev in število dodiplomskih
študentov vpisanih na članice in so vodeni v naštetih sistemih.
Tabela 12: Uporaba informacijskih sistemov na članicah UL
Sistem
eŠtudent3G
eŠtudent
VIS
lastne rešitve
SKUPAJ

Število članic
10
7
7
2
26

Vir: Univerzitetna sluţba za informatiko
eŠtudent3G je projekt nadgradnje študijske informatike, s katerim UL sledi zastavljenim
strateškim ciljem. Razviti sistem omogoča izvedbo bolonjskih programov z izmenjavo
študentov med članicami in se povezuje s poslovno informatiko za zaračunavanje
storitev študentom. V okviru projekta je bila vzpostavljena enotna infrastruktura (Esperanto)
za povezovanje študijske, kadrovske in poslovne informatike. V letu 2009 je bil izveden
prehod 10 članic na novi sistem eŠtudent3G, v letu 2010 se nadaljuje prehod članic iz
sistema eŠtudent. Prehodi posameznih članic so zahtevni projekti. Vsaki članici se je
potrebno prilagoditi njihovemu specifičnemu izvajanju študijskega procesa. V prihodnje bi
morali na nivoju UL doseči minimalen konsenz za uskladitev temeljnih aktivnosti
študijskega procesa. S pravilnikom bi morali določiti standardne pristope, na primer za
opravljanje obveznosti (frekvenca, ustni izpit, pisni izpit, seminar, kolokvij, …) ali zaključek
študija (diplomsko delo, diplomski izpit, …), ki jih lahko članice nato poljubno uporabijo
(Univerzitetna sluţba za informatiko, 2010).
Članice postopno prehajajo na e-učenje, omenja se izvajanje izpitov na računalnikih
(nekateri izpiti na FRI), uporabljajo spletno učilnico Moodle (odprtokodni sistem), ki
informacijsko podpira nekatere sklope izvajanja pedagoškega procesa (FE, FKKT, FRI, PeF)
in objavljanje gradiva. Na BF za vodenje pedagoškega procesa uporabljajo program ŠIS, ki
je v podporo izobraţevalnemu procesu (nudi podporo in vodenje različnih evidenc, vključuje
najpogostejše poizvedbe in analize, ki jih potrebuje fakulteta). Omogočena je priprava in
izdelava lastnih poizvedb s strani uporabnikov). Na članicah opaţajo, da potekajo aktivnosti
na področju e-učenja znotraj posameznih kateder, na FE predlagajo sistematičen pristop
na nivoji članice in UL (predstavitev ţe izdelane programske opreme vsem potencialnim
uporabnikom, razprava o nadaljnjem razvoju e-učenja, iskanje moţnosti poenotenja pri izbiri
programske opreme znotraj članic), ter da se na UL sistematično vzpostavi sistem za
izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in asistentov na področju visokošolske
didaktike in uporabe novih tehnologij v pedagoškem procesu.
2.6.2 Možnosti integracije informacijskega sistema
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Enotna kadrovska informatika QuickTime je vzpostavljena za potrebe UL. Posamezne
članice imajo zaradi lastnih potreb dodatno samostojno kadrovsko informatiko, ki je
običajno povezana z njihovo poslovno informatiko. V letu 2009 se je na UL neuspešno
vzpostavljala povezava med kadrovsko informatiko QuickTime in poslovno
informatiko IRC.
Za poslovno informatiko članice uporabljajo večje število nepovezanih rešitev (ocena
je, da je na UL vsaj 9 rešitev). UL se trudi vzpostaviti kvalitetno standardno rešitev
poslovne informatike na sistemu IRC. Več članic načrtuje posodabljanje in povezovanje
različnih nepovezanih rešitev. NTF opozarja na prepočasno posodabljanje informacijske
tehnologije, nekateri oddelki sodelujejo pri integraciji e-študent 3G s kadrovsko in finančno
evidenco ter podatkih o raziskovalnih evidencah, a ne celotna članica. Na TeoF so v lanskem
akademskem letu začeli v polnosti uporabljati osnovni paket IRC, ki povzroča še kar nekaj
teţav. Tako pri e-študent3G kot pri IRC je kljub prizadevnim informatikom Univerze v
Ljubljani glavna teţava v neodzivnosti servisne sluţbe MAOP, ki onemogoča zlasti efektivno
delo na Referatu za študentske zadeve. Na FRI ugotavljajo, da bo prehod v višjo kakovostno
raven informacijske podpore omogočila višja stopnja integracije med različnimi
aplikacijami, posebej dobrodošla bi bila integracija med sistemoma e-Študent in Spletno
učilnico ter informacijska podpora postopka oddaje naročil na nakup potrošnega materiala in
opreme.
Podatkovno skladišče za študijske podatke je bilo v preteklosti na UL ţe vzpostavljeno.
Zaradi pomanjkanja kadrov v Univerzitetni sluţbi za informatiko se podatkovno skladišče
ne polni. V teku so že aktivnosti, da se poročila in izvoze podatkov na UL dobijo iz sistema
avtomatsko, brez vsebinskega posega administratorja. Dodatno se bo za vse sisteme
vzpostavila platforma za prožno izdelavo poročil, ki bo neodvisno od ponudnikov rešitev
omogočila izdelavo poročil po naročilu ali celo v lastni izvedbi uporabnikov (Univerzitetna
sluţba za informatiko, 2010).
2.6.3 Informacijski sistem eŠtudent3G
V okviru študijske informatike se na UL pripravljajo poročila, ki se zlagajo in urejajo
ročno (podatki o vpisanih študentih za SURS, podatki o diplomantih za SURS, podatki o
vpisanih študentih za ŠOU za potrebe subvencioniranja študentske prehrane, podatki o
vpisanih študentih za IZUM – knjiţnična izposoja, podatki o vpisnih številkah in PIN kodah za
IZUM – knjiţnična izposoja, podatki o vpisanih študentih in povprečnih ocenah za MDDSZ socialni transferji, štipendiranje, podatki o vpisanih študentih za potrebe analize prijave in
vpisa, podatki o vpisanih študentih za Pisarno za študentske domove, skupno poročilo o
vpisanih študentih in diplomantih za MVZT) (Univerzitetna sluţba za informatiko, 2010). Z
vzpostavitvijo celovitega informacijskega sistema bi bilo zagotovljeno kakovostno poročanje
oziroma zagotavljanje podatkov – za notranjo in zunanjo uporabo.
Ankete so eden od načinov spremljanja kakovosti izvajanja študijskega procesa.
Študijska informatika eŠtudent3G ima poseben modul za izvedbo e-anket. V letu 2009 so e-
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ankete izvedli na FS ob vpisu v šolsko leto 2009/10. Testno so e-ankete uvajali še na FFA in
VF. V letu 2010 se na UL izboljšuje modul za e-ankete in uvaja izvedbo e-anket na vseh 10
članicah, ki danes uporabljajo eŠtudent3G.
Ker UL večino svojih informacijskih storitev zagotavlja z zunanjim izvajanjem, je kakovost
storitev v največji meri odvisna od obvladovanja zunanjega izvajanja. V Univerzitetni
sluţbi za informatiko je premalo strokovno usposobljenih sodelavcev, zato je obvladovanje
zunanjih izvajalcev teţavno. Vodstvo UL mora kadrovski problematiki na področju
informatike celotne UL posvetiti ustrezno pozornost in urediti zadeve. V preteklem letu je
Univerzitetna sluţba za informatiko namenila posebno pozornost naslednjim področjem
obvladovanja zunanjega izvajanja:
- Za kakovosten rezultat so najpomembnejše specifikacije zahtev, poskušajo se
pripraviti čim bolje in usklajeno z zahtevami uporabnikov (v sodelovanju z
vrhunskim strokovnjakom na področju računalništva in poznavalcem študijskega
procesa). Na osnovi dobrih zahtev bo mogoče izvajati kakovostno prevzemno
testiranje.
- Sistematično beleţenje incidentov in napak.
- Bolj kakovostno spremljanje dela zunanjih izvajalcev: pogodbe, poročila.
2.6.4 Dostop do informacijskih virov in storitev
Pomemben strateški cilj je izboljševanje dostopa do informacijskih virov in storitev.
Omrežje Metulj zagotavlja kvalitetno mreţno povezavo in dostop v Internet vsem članicam.
V preteklem obdobju je UL vzpostavila brezţično omreţje Eduroam, ki ga uporabniki zelo
pohvalijo in omogoča kjerkoli v evropskem akademskem omreţju brezţični dostop do
Interneta. Na članicah so z brezţičnim omreţjem pokrite avle in predavalnice, Eduroam je
namenjen študentom in zaposlenim. Študenti so dobili Info točke, kjer prav tako lahko
dostopajo do Interneta.
Članice poročajo o prenovi spletnih strani (FFA, FKKT, FRI, FS, FŠ, PeF, MF), da
študentom nudijo vse potrebne informacije za nemoten študij, opravljanje izpitov in druge
informacije, ostali javnosti pa tudi informacije o svojih dejavnostih. Opaţajo potrebo po večji
preglednosti informacij za študente (vse uporabne informacije na enem mestu) in nujnosti
aţurnega obveščanja (npr. o odpadanju predavanj, nadomeščanjih, izpitih…). Študenti FRI
ţelijo poleg spletne učilnice še kanal za komuniciranje, ki ni povezan s točno določenim
predmetom (npr. elektronski poštni seznami), študenti FE uporabljajo Student info, spletni
portal študentov elektrotehnike, kjer so na enem mestu zbrane vse potrebne informacije za
študente. Študenti FRI opozarjajo na probleme pri delovanju e-študenta, posebej pri večjih
obremenitvah, v izpitnem obdobju.
Članice namenjajo poleg informiranja študentov večjo pozornost obveščanju javnosti o
študijskih programih, raziskovalni in drugih dejavnostih, ponekod pri prenovi spletnih strani
opozarjajo na ohranjanje prepoznavnosti posameznih oddelkov in omogočanje dodajanja
različnih vsebin, ki zanimajo študente in poslovne partnerje. FU opaţa večji obisk spletne
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strani, preko katere obvešča javnosti o svojem delovanju. Spletne strani se uporabljajo tudi
za promocijo raziskovalnih dosežkov (FŠ) in omogočajo prenos znanja v okolje ter
vzpostavljanje sodelovanja z okoljem.
UL je v letih 2008 in 2009 uvajala IP telefonijo. Projekti so bili zaključeni na rektoratu in
članicah AGRFT in BF. Danes se uporabljajo samo osnovne funkcije. IP telefonija nudi
platformo za veliko novih in uporabnikom prijaznih rešitev kot pomoč za kvalitetnejše
opravljanje njihovega temeljnega poslanstva. UL mora nadaljevati z razvojem poenotenih
komunikacij. Ker bodo pri tem potrebne tudi investicije, bo dinamika zaradi trenutne finančne
situacije počasnejša od ţelja.
UL spodbuja uporabo programskih in informacijskih orodij ter rešitev s skupnim
naročanjem programske opreme. Enostavnejši in stroškovno učinkovitejši način naročanja
povečuje dostopnost te opreme študentom in zaposlenim v okviru študijskega in
raziskovalnega procesa. V letu 2009 je UL poleg licenc za Microsoftovo programsko opremo
naročala in distribuirala še šest skupnih programskih paketov. Vodstvo UL se zavezuje, da
bo število skupnih naročil povečalo.
Članice razpolagajo z različno programsko opremo, s specializiranimi programskimi
orodji in študentom v študijske namene omogočajo uporabo različnih licenčnih programov
(BF, FRI). Na FE izvajajo študije za oblikovanje koncepta posodobitve TK opreme na FE, s
katero se bo zagotovila višja raven storitev in izboljšala njihova kakovost, stroški TK storitev
pa se bodo zniţali.
2.6.5 Infrastrukturni projekti
Za povečanje kakovosti storitev UL so pomembni tudi infrastrukturni projekti, ki so
uporabnikom po navadi nevidni. V letu 2009 se je utrdila vloga sicer ţe vzpostavljenega
»help deska«. Dokler ni zagotovljena ustrezna informacijska podpora (projekt v teku), so v
pomoč tabelarični seznam incidentov in elektronska pošta. Ureditev varnostnega kopiranja in
obnove je temelj vseh informacijskih sistemov. Ureditev in dopolnjevanje varnostnih politik je
v teku: skladnost z zakonom o varovanju osebnih podatkov, fizično varovanje itd. Ureditev
lokalnega omreţja rektorata bo omogočala učinkovitejše vzdrţevanje vseh sistemov. Z
uvedbo predloga za spremembo je povečan nadzor nad spremembami v produkcijskem
okolju. Posebno pozornost se posveča vplivom sprememb in ustreznemu obveščanju
uporabnikov (Univerzitetna sluţba za informatiko, 2010).
2.6.6 Uresničevanje ciljev Strategije 2006-2009
Tabela 13: Uresničevanje področne
informatizacije in komunikacij)
Za
učinkovitejšo
informacijsko-

strategije

8.4

(Strategija

na

področju

izrabo Uresničevanje ciljev
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komunikacijskih
tehnologij (IKT) bo potrebno:
opredeliti
in
kodificirati
shemo
upravljanja
univerzitetnega sistema IKT
(infrastruktura, aplikacije) s
ciljem povečati smotrnejšo in
učinkovitejšo uporabo IKT na
vseh področjih dejavnosti,
dograditi in medsebojno
povezati
ključne
informacijske aplikacije, ki
omogočajo
učinkovito
upravljanje Univerze oz.
članic (poslovna, študijska,
kadrovska, raziskovalna in
druge)
sistematično uvajati nove
načine uporabe e-tehnologij
v poslovanju, izobraževanju,
raziskovalni
in
drugih
dejavnostih

Pripravljena sta seznam storitev, ki jih Univerzitetna sluţba
za informatiko nudi končnim uporabnikom, in seznam storitev
ter aktivnosti, ki jih morajo izvajati sodelavci sluţbe zato, da
lahko ponudijo storitve iz prvega seznama končnim
uporabnikom.
Za rektorat je standardizirana računalniška oprema
delovnega mesta.
Sezname aplikacij po članicah bi bilo potrebno posodobiti.
Infrastruktura za povezovanje načrtovana po konceptih SOA
je pripravljena in preizkušena na povezavah ID portaleŠtudent3G (dodeljevanje identitet študentom) in poslovna
informatika Edico-eŠtudent3G (zaračunavanje storitev
študentom).

eŠtudent3G je spletna aplikacija, ki nudi spletni dostop
študentom, učiteljem in strokovnim sluţbam za podporo
študijskega procesa in je celovita rešitev z enotno aplikacijo
za vse članice.
Poslovna informatika IRC je izbrana kot standardna rešitev
za finančno-računovodski sistem (FRS). Rešitev za
spremljanje nepremičnih ni povezana s FRS in je potrebna
nadgradnje za povezavo z drţavnimi sistemi poročanja o
javnih nepremičninah.
Za potrebe UL se uporablja kadrovska informatika
QuickTime. Nekatere članice zaradi povezav z njihovimi
poslovnimi rešitvami zaradi plač dodatno uporabljajo svoje
rešitve.
4PM je bil razvit za podporo raziskovalne dejavnosti
(projektno vodenje). Rešitev ni uvedena v produkcijo.
Mednarodna dejavnost danes informacijsko ni podprta.
Dokumentnega sistema UL nima.
V letu 2009 je bil začet projekt ArnesAAI, ki bo vzpostavil
infrastrukturo za poenostavljeno prijavo uporabnikov v vse
spletne aplikacije.
postopoma
uvajati
nove IP telefonija z osnovnimi funkcijami je vzpostavljena na
komunikacijske
rektoratu in na članicah AGRFT, BF.
tehnologije (na primer IPtelefonijo).
Celovit sistem UL danes sestavljajo rešitve eŠtudent3G za študijsko informatiko, poslovna
informatika IRC in kadrovska informatika QuickTime. Aplikacije še niso povezane. Poleg
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rektorata takšno informacijsko rešitev v celoti uporabljata AG in TEOF (dve od 26 članic in
rektorat so vzpostavili celovit informacijski sistem (podcilj strateškega cilja C7 v Strategiji
2006-2009).
2.6.7 Priporočila za izboljšave
Informacijska podpora UL je daleč od ustreznega nivoja, ki si ga ustanova kot je univerza
zasluţi in za svoje delovanje tudi potrebuje. Z ustrezno informacijsko podporo bi se
močno olajšalo in tudi zmanjšalo delo pedagoškega osebja kot tudi podpornih služb.
Posledično bi UL lahko nudila boljše pogoje dela vsem svojim študentom, zaposlenim in
partnerjem. Projekti informatizacije in razvoja rešitev so izredno kompleksni, zato je
potrebna ustrezna kadrovska zasedba (strokovno, številčno) v oddelkih za
informatiko. Konkretne ukrepe izboljšav je potrebno stalno izvajati.
Vsa področja za izboljšanje zahtevajo konkretne aktivnosti in so navedena v Programu
dela UL za leto 2010 v poglavju 4.6.2 Izvajanje skupnih nalog iz Statuta UL in nalog,
opredeljenih v Strategiji UL.
Posebej izpostavljamo naslednja področja izboljšav, na ravni UL in članic:
-

-

-

-

-

Prenova strategije razvoja informatike za naslednje obdobje.
Analiza ključnih procesov UL in njihova prenova. Prenovljeni procesi so
primerni za učinkovito informatizacijo. S prenovo moramo doseči učinkovitejše
delovanje služb in manj stresno okolje za sodelavce.
Priprava priporočil UL za metodologijo vodenja projektov (ne samo
informacijskih). Vzpostaviti projektno pisarno, ki bo nudila podporo projektom.
Kakovostno načrtovani in vodeni projekti bodo zaključeni in rezultati uporabni
v zadovoljstvo uporabnikov.
Vzpostavitev dokumentnega sistema UL. Aktivnosti so se začele izvajati v
okviru kolegija tajnikov.
Članice naj za prehod na višjo kakovostno raven informacijske podpore
(nadalje) integrirajo informacijske rešitve.
V prihodnje bi morali na nivoju UL doseči minimalen konsenz za uskladitev
temeljnih aktivnosti študijskega procesa. S pravilnikom bi morali določiti
standardne pristope, na primer za opravljanje obveznosti (frekvenca, ustni izpit,
pisni izpit, seminar, kolokvij, …) ali zaključek študija (diplomsko delo,
diplomski izpit, …), ki jih lahko članice nato poljubno uporabijo.
Pri uvajanju e-učenja je potrebno vzpostaviti sistematičen pristop na članicah
in UL (iskanje možnosti poenotenja pri izbiri programske opreme znotraj članic,
na ravni UL in povezovanja z drugimi sistemi) v povezavi z vzpostavitvijo
sistema na UL za usposabljanje učiteljev za uporabo informacijske tehnologije
v pedagoškem procesu ter uporabo sodobnih metod poučevanja in učenja.
Nujna je informacijska podpora akreditacijam in izvedbi programov zaradi
enakopravnega položaja zaposlenih in študentov na UL in zaradi lažjega
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-

-

-

-

2.7

dostopa do podatkov, ki so relevantni predvsem za pregled študenta nad
študijskimi obveznostmi in dosežki,
Omogočiti je potrebno zbiranje podatkov za kazalnike UL na različnih področjih
(predvsem študijska, mednarodna in raziskovalna dejavnost) za racionalno ter
hitro posredovanje podatkov za razvoj kakovosti in pripravo strateških
dolgoročnih ali letnih dokumentov na članicah ali univerzi.
Izboljšati modul za e-ankete eŠtudent3G in omogočiti pri prijazno uporabo, tako
študentom, kot zaposlenim v referatih. Modul naj omogoča prožno izdelavo
poročil, ki bo neodvisno od ponudnikov rešitev omogočila izdelavo poročil po
naročilu ali celo v lastni izvedbi uporabnikov (primerjava po letih, smereh,
programih…).
Vzpostaviti avtomatska poročila in izvoze podatkov ter platformo za prožno
izdelavo poročil, ki bo neodvisno od ponudnikov rešitev omogočila izdelavo
poročil po naročilu ali celo v lastni izvedbi uporabnikov.
Prenova informacijskega sistema VPIS-ne službe (IS VPIS) za višjo kakovost in
zanesljivost ter zagotavljanje pravilnosti razvrščanja kandidatov. Prenova IS
VPIS bi zaradi večjega elektronskega poslovanja in manj ročnega dela bistveno
doprinesla k povečanju kakovosti dela nasploh tako v službi VPIS kot na
članicah UL.
Človeški viri, osebje

Članice za večjo proţnost pri zaposlovanju novih delavcev izvajajo mednarodne javne
razpise, za izboljšanje izobrazbene in kadrovske strukture se uvaja izdelovanje načrtov
izobraţevanj, upokojevanj in prerazporeditev, sprejeta so bila nova Merila za volitve v naziv
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in sodelavcev. Za celotno UL so bila
izvedena naslednja izobraţevanja: plačni sistem, usposabljanje za tutorstvo, skrb za
študente s posebnimi potrebami. Učitelji in sodelavci se za izboljšanje pedagoške
usposobljenosti udeleţujejo seminarjev, konferenc, mednarodnih izmenjav in drugih oblik
izobraţevanj.
Za odpiranje habilitacijskega prostora je UL v skladu s ciljem Resolucije o nacionalnem
programu visokega šolstva RS 2007-2010 (Ur.L. 94/07) s spremembami in dopolnitvami
Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. L. RS 38/09, z dne 22.5.2009) določila postopek
ugotavljanja enakovrednosti nazivov kandidatov, ki se prijavijo na razpis za delovno mesto
učitelja na Univerzi v Ljubljani, in ki ţe imajo naziv učitelja na drugi univerzi. Do uvedbe te
spremembe se je za redno zaposlitev dosledno zahtevala habilitacija na matični univerzi, saj
veljavni predpisi ne predvidevajo avtomatskega prehajanja oz. priznavanja nazivov iz ene
univerze na drugo (Univerzitetna kadrovska sluţba, 2010)
Univerza nadaljuje izvaja in nadaljuje z naslednjimi izvedbenimi nalogami za doseganje
odpiranja habilitacijskega prostora:
- Upoštevanje habilitacij (v letu 2009 trije primeri postopka za ugotavljanje
enakovrednosti pridobljenih habilitacij visokošolskih učiteljev na drugih univerzah,
izvajanje določil Statuta UL od 217. A do 217d. člena);
- široko opredeljevanje habilitacijskih področij;
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povečanje odprtosti do raziskovalcev in raziskovalnih zavodov in gospodarstva,
sodelovanje zaposlenih pri pripravah in izvedbi znanstveno-raziskovalnih del in
programov.

V svojih letnih poročilih o kakovosti članice namenjajo posebno pozornost človeškim virom,
svojemu osebju, učiteljem, sodelavcem, raziskovalcem in strokovnim ter drugim delavcem.
Pišejo o novih zaposlitvah, izvajanju habilitacijskih postopkov, podiplomskem izobraţevanju
mlajših sodelavcev doma in v tujini, vključno s podoktorskim usposabljanjem, sodelovanju
zunanjih strokovnjakov v pedagoškem procesu, usposabljanju zaposlenih doma in v tujini itd.
Število učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja se v letu 2009 na večini članic ni
znatno spremenilo. Nekoliko več je učiteljev, število sodelavcev t.j. asistentov ipd., je po
dostopnih podatkih še vedno manjše od števila v letu 2007, a je naraslo od leta 2008.
Na UL je v bilo letu 2008 5920 delavcev (preračunano v FTE 5420,5 delavca). Deleţ
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je v strukturi zaposlenih znašal 48 %. Deleţ
raziskovalcev, vključno z mladimi raziskovalci, 24,5 %. Deleţ zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih je predstavljal 34,4 %. Na UL je v bilo letu 2009 6062 delavcev (preračunano
v FTE 5630 delavca). Deleţ visokošolskih učiteljev in sodelavcev je v strukturi zaposlenih
znašal 48 %. Deleţ raziskovalcev, vključno z mladimi raziskovalci, 17,78 %. Deleţ
zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih pa je lani predstavljal 31,44 % (podatki
Univerzitetne kadrovske sluţbe).
Glede na varčevalne ukrepe Vlade RS (sprejete na seji dne 19. 2. 2009, pod točko 1.5) naj bi
se v javnem sektorju število zaposlenih v letu 2009, ki se financirajo iz javnih sredstev,
praviloma zmanjševalo v obsegu, kot velja za organe drţavne uprave (2%). UL je 13.5.2010
pripravila poročilo za MVZT o realizaciji teh ciljev. Članice so bile na navedene zahteve
izrecno opozorjene ob pripravi kadrovskega načrta za leto 2010.
Situacija glede zaposlovanja je po članicah zelo raznolika. Izvajanje prenovljenih študijskih
programov predpostavlja drugačne metode poučevanja in učenja, vendar so na nekaterih
članicah morali preloţiti načrte za kadrovske okrepitve na naslednje leto, zaradi varčevalnih
ukrepov Vlade RS. Število študentov na učitelja oz. asistenta sicer pada na več članicah,
predvsem zaradi zmanjševanja generacije mladih, vendar stanje še zdaleč ni zadovoljivo.
Članice opozarjajo na predolge habilitacijske postopke.
Članice se zavedajo, da morajo za kakovostno izobraževanje poskrbeti za ustrezno
kadrovsko sestavo. Pri tem opažajo in opozarjajo na:
- Premajhno število visokošolskih učiteljev in sodelavcev za število vpisanih študentov
(PF, podobno na FFA in FRI, ker se razmerje sicer izboljšuje, a predvsem na račun
zmanjševanja števila študentov).
- Zaradi vključevanja raziskovalcev v pedagoški proces se je na FE rahlo povečalo
število visokošolskih učiteljev.
- Na NTF se je povečalo število visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev ter
mladih raziskovalcev, zmanjšalo pa število zaposlenih v strokovnih sluţbah in na
spremljajočih delovnih mestih.
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FRI opozarja na preobremenjenost asistentov zaradi prenove študijskih programov in
ugotavlja, da jih bo potrebno razbremeniti, če ţelijo obdrţati kakovost njihovega dela
(pedagoškega in raziskovalnega) in zanimanje za to delo v prihodnosti.
FA opozarja na izjemno dolge habilitacijske postopke na članici.
ALUO opozarja na povečano obremenitev učiteljev in sodelavcev zaradi prenove in
podaljšanja študija ter zaradi povečanja števila vpisnih mest. Ker so pri načrtovanju
novih študijskih programov omejeni z razpoloţljivimi kadri in finančnimi sredstvi,
opozarjajo na vsebine, ki bi jih morali nuditi, pa jih zaradi omejitev ne morejo.
Komisija AG ugotavlja, da bi zaradi narave študija na Akademiji za glasbo morali
zakonsko in finančno podpreti pedagoge, ki so pripravljeni obenem delovati tudi na
srednji, morda celo niţji stopnji glasbenega izobraţevanja. Pedagoške delavce pa bi
morali usmerjati tudi k udeleţbi seminarjev visokošolske didaktike in metodike, ki jih
organizira UL.

Na FFA je zaposlitev dodatnih delavcev ena od prioritetnih nalog FFA v skrbi za kakovost
študija in konkurenčnost raziskovalnega dela. BF izvaja politiko promoviranja mladih
visokošolskih sodelavcev z njihovim vključevanjem v pedagoški proces in podiplomskim
izobraţevanjem ter habilitiranjem v ustrezne nazive. V zadnjih dveh letih je zaslediti porast
števila asistentov. MF je za leto 2009 načrtovala povečanje učnega osebja zaradi uvedbe
novih študijskih programov. Na PeF opozarjajo na preobremenjenost večine učiteljev in
sodelavcev.
V izvajanje novih študijskih programov članice vključujejo zunanje izvajalce, njihovo število
se je na BF več kot petkrat povečalo, na MF sodelujejo predvsem v sklopu kliničnih
predmetov), tudi na FPP so jih vključili več od načrtovanega števila, na FE ostaja število
zunanjih izvajalcev na isti ravni.
Na FA opaţajo, da dodatne dejavnosti (lastna podjetja učiteljev in sodelavcev) zaradi
pomanjkanja časa negativno vplivajo na učni proces, kljub dobrodošlemu pridobivanju znanja
iz prakse.
Na MF študentska mnenja v zadnjih letih odraţajo povečano zaupanje tako med študenti in
učitelji kot tudi med vodstvom fakultete in študenti. Na FFA se je v postopku prenove
študijskih programov komunikacija med predavatelji predmetov znatno povečala.
Mladi raziskovalci imajo pomembno vlogo pri raziskovalnem delu članic (FFA), FKKT
opaţa, da je raziskovalno delo na FKKT v veliki meri odvisno od mladih raziskovalcev.
na FE je bilo v letu 2009 manj mladih raziskovalcev ARRS in več iz gospodarstva, kot v
preteklem letu. FRI poroča o povečanju števila raziskovalcev, ki izpolnjujejo pogoje ARRS za
vodjo projekta. Na FE so po večjem padcu števila mentorjev v preteklem letu uspeli padec
zmanjšati, s čimer ohranjajo število mentorjev v okviru večletnega povprečja. Število mladih
raziskovalcev se je povečalo še na NTF, MF in na FŠ, kjer načrtno povečujejo njihovo število
in število asistentov. Na FRI je prišlo do relativno velikega povečanja zaposlenih na začetku
raziskovalne poti.
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Razmerje med številom podeljenih doktoratov znanosti in številom učiteljev na je na BF v letu
2009 boljše, kot v letu 2008 in tudi višje, kot je bilo načrtovano, na NTF je pod načrtovanim in
tudi niţje od lanskoletnega.
2.7.1 Sistematično omogočanje vseživljenjskega izobraževanja in jasne prioritete pri
zaposlovanju
Na nekaj članicah oz. njihovih oddelkih se pojavljajo jasne prioritete pri strukturi zaposlenih,
zaposlovanju in sistematičen pristop k njihovemu izobraţevanju.
- Na FS posebej skrbno razvijajo kadrovsko strukturo pedagoških delavcev tako, da
poskušajo vzdrţevati razmerje med profesorji, izr. profesorji in docenti ter tako
zagotavljati ustrezno kadrovsko bazo na vseh izvolitvenih področjih. FS je uveljavil
smiselno povečevanje izobrazbe na vseh mestih. Z uvajanjem novih meril za
zaposlene so na FS vključili v usposabljanje tudi vse zaposlene, ki imajo ustrezne
nazive in niso zaposleni na učiteljskem mestu. Cilji kadrovske politike FS so
usmerjeni v zmanjševanje obremenitev pedagoških delavcev na pedagoškem
področju in povečanju deleţa na raziskovalnem. Razmerje mora smiselno voditi k
kakovostnim centrom in laboratorijem v smislu raziskovalnega dela.
- Na EF je Komisija za kadrovske zadeve – habilitacije v študijskem letu 2008/2009
sprejela sklep, po katerem se mora asistent do izvolitve v naziv docenta udeleţiti
izobraţevanja s področja visokošolske didaktike in sorodnih tem v obsegu najmanj 24
ur. Glede na zahteve akreditacij in kontinuirano zagotavljanje pedagoške kakovosti
zaposlenih visokošolskih sodelavcev oz. učiteljev na EF, je bila sprejeta dopolnitev
sklepa, in sicer, da se za vsako naslednje imenovanje v naziv ali ponovno
imenovanje v naziv visokošolski sodelavec oz. učitelj (in ne le asistent) udeleţi
izobraţevanja s področja visokošolske didaktike in sorodnih tem v obsegu najmanj 6
ur.
- FŠ pripravlja dolgoročno kadrovsko politiko za pedagoške in strokovne delavce,
načrtovanje kariere itd.,S povečanjem zaposlovanja mladih raziskovalcev in
asistentov ţelijo ustvariti optimalno razmerje med učitelji, asistenti in ostalim osebjem,
ki bo omogočilo učinkovito izpeljavo študijskih programov.
Komisija FDV je opozorila, da fakulteta ne vodi skrbne politike upravljanja s človeškimi viri.
Na fakulteti ni dosledno upoštevan institut letnih razgovorov, način nagrajevanja je
neenakopraven za posamezne kategorije zaposlenih, kadrovska politika je bolj usmerjena k
zagotavljanju obremenitev kot pa k nagrajevanju doseţkov, ki so ključni za nadaljnje
zagotavljanje kakovosti celotne institucije.
V poročilih članic o vseţivljenjskem izobraţevanju in aspektih upravljanja s človeškimi viri
zasledimo:
- Na BF je vseţivljenjsko izobraţevanje sicer zagotovljeno, a je prepuščeno lastni
iniciativi zaposlenih. Izjema so zaposleni v knjiţnici in INDOK sluţbi, ki se redno
usposabljajo.
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Na FE poteka strokovno izobraţevanje pedagogov in raziskovalcev v obliki vseh vrst
študijev na FE ter v drugih manj formalnih oblikah, kot so strokovni seminarji,
delavnice in razni tečaji.
Na NTF poročajo o večjem vključevanju zaposlenih v formalno, še bolj pa v
neformalno izobraţevanje.
Na MF so dali velik poudarek strokovnemu izpopolnjevanju na tujih univerzah in
raziskovalnih organizacijah ter izobraţevanju na področju poučevanja, predvsem v
okviru formalnega uvajanja tutorstva. Kakovost pedagoškega osebja je na MF
zagotovljena z rednim spremljanjem njihove pedagoške in raziskovalne uspešnosti ob
reelekcijah in s formalnimi in neformalnimi oblikami izobraţevanja (učiteljsko tutorstvo
se upošteva pri habilitacijah).
Na FRI predlagajo, da naj fakulteta s svojo kadrovsko politiko spodbuja daljše
raziskovalne obiske mlajših raziskovalcev v tujini, še posebej neposredno po
opravljenem doktoratu.
Na FPP za izboljšanje študija predlagajo dodatno usposabljanje učiteljev.
V letu 2009 so organizirali usposabljanja za izboljšanje metod učenja in poučevanja
(izvedli delavnici »Nastop v druţbi powerpointa« in »Aktivne oblike poučevanja«).
Asistente in visokošolske učitelje UL FPP se zaradi dviga kakovosti pedagoškega
dela spodbuja k udeleţbi na oblikah pedagoškega izobraţevanja na UL FF. Dober
odziv med zaposlenimi na UL FPP kaţe, da je smiselno tovrstne oblike usposabljanja
v organizaciji UL FPP nadaljevati tudi v prihodnje.
Na FA je mladih arhitektov-pedagogov premalo, opazna je potreba po pomlajevanju
kadra, ki obvlada računalniško tehnologijo v arhitekturi.
Na predlog vodstva UL so se vsi pedagoški delavci in delavke TeoF udeleţili
posebnega izobraţevanja iz informatike z namenom, da se pripravijo na neposredno
komuniciranje s študenti in študentkami.

Priporočila za izboljšave:
- Omogočiti učinkovitejše upravljanje človeških virov na članicah s poudarkom
na jasno opredeljeni kadrovski politiki, sistematičnem načrtovanju, sistemu
razvoja ter izobraževanja univerzitetnih učiteljev in sodelavcev, pa tudi po
okrepitvi procesov ustvarjanja, uporabe in prenosa znanja znotraj in zunaj
članic ter med članicami
- Uvajanje letnih razgovorov za asistente, mlade raziskovalce in zaposlene na
spremljajočih delovnih mestih, izvedba usposabljanja za letne razgovore
- Priprava metodologije spremljanja kariernega razvoja asistentov, mladih
raziskovalcev in zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih
- Sistematično omogočati vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih

2.8

Študenti

2.8.1 Storitve za študente
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UL si je v strategiji 2006-2009 prizadevala narediti velik korak pri razvoju storitev za študente
in oblikovanju nabora obštudijskih dejavnosti. Prioritetno so se na ravni rektorata UL razvijala
naslednja področja: študijsko in karierno svetovanje, tutorstvo in šport kot obštudijska
dejavnost. To poročilo ne obravnava razvoj področja športa na ravni UL in delovanja Centra
za univerzitetni šport, posamezne članice omenjajo športne aktivnosti med interesnimi
dejavnostmi, ki se odvijajo na članici. Na področju študijskega in kariernega svetovanja je UL
naredila premik z ustanovitvijo Kariernega Centra v letu 2008, trenutno na UL delujejo
Karierni center FSD, Karierna točka za študente FU in CERŠ – Center za svetovanje in
razvoj študentov. Aktivnosti kariernega centra (npr. delavnice) so se na ravni UL v letu 2009
odvijale v okviru Inovacijsko razvojnem inštitutu UL, svetovanje dijakom in študentov pa v
okviru univerzitetne Sluţbe za kakovost in storitve za študente. Velik premik pri storitvah za
študente je bil narejen s projektom »Tutorstvo na UL« (od 2006).
2.8.1.1 Tutorstvo
Projekt »Tutorstvo na UL« se je pričel konec leta 2006, ko se je vodstvo UL v Strategiji
Univerze v Ljubljani 2006 – 2009 obvezalo oblikovati usklajen tutorski pristop za vse
članice. Posamezne oblike tutorstva oziroma aktivnosti, ki zajemajo nekatere elemente
tutorstva (mentorstvo) so na članicah UL izvajali ţe pred oblikovanjem strategije in
oblikovanju projektne skupine. S formalizacijo tutorstva pa je vodstvo UL ţelelo zagotoviti
podlago znotraj katere se tutorsko delo (tutorjev učiteljev, tutorjev študentov) lahko ovrednoti
in hkrati nastaviti formalna ogrodja (pravilniki, učni načrti, organizacija usposabljanj), ki bi
članicam olajšale razvoj tutorstva.
V projektu sta partnersko sodelovala tudi ŠS UL in ŠOUL. Krovni dokumenti za razvoj
tutorstva so bili sprejeti ţe sredi leta 2007. V letu 2006 je tutorstvo (formalno) izvajalo zgolj 6
članic UL, v študijskem 2009/2010 pa je izvedbo napovedalo kar 23 od 26 članic UL.
Posamezne oblike tutorstva in število članic, ki jih izvaja so prikazani v tabeli:
Tabela 14: Izvajanje oblik tutorstva po članicah v letu 2009
Izvedba v letu 2009/2010
učiteljsko
uvajalno študentsko
tutorstvo za tuje študente
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami
predmetno študentsko tutorstvo
tutorstvo za obvezno prakso
področno tutorstvo
splošno tutorstvo

Št. članic
18
15
17
12
7
1
1
1

Tutorstvo se v formalizirani obliki ne odvija na umetniških akademijah, saj je tutorski pristop
zaradi ugodnega razmerja učitelj-študent integralni del njihovega pedagoškega procesa.
Analiza uspešnosti po zaključenem posameznem izpitnem obdobju na članicah je pokazala,
da je uvajalno tutorstvo pripomoglo k izboljšanju komunikacije med študenti in profesorji.
Skladno s povečano študijsko mobilnostjo na članicah UL se zelo razvija tutorstvo za tuje
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študente oz. študente na izmenjavi. O njegovi izvedbi so letos poročali s 17 članic UL. Kar
nekaj članic (7) razvija predmetno študentsko tutorstvo, kjer so v vlogi tutorja starejši
študentje in pomagajo mlajšim študentom pri osvajanju zahtevnejše snovi posameznih
predmetov. Analiza predmetnega tutorstva je pokazala, da pozitivno vpliva na motivacijo
študentov zaradi dela v manjših skupinah. O tutorstvu za študente s posebnimi potrebami
poročajo z 12 članic UL. Ta oblika tutorstva vsako leto pridobiva na pomenu, zaradi velikega
vpisa študentov s posebnimi potrebami.
Opazni so premiki v načinu tutorskega dela zaradi prenove študijskih programov, večje
uporabe in dostopnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije, spremembe učnih navad in
pojmovanju študija, kar se odraţa na drugačnih teţavah in stiskah, s katerimi se srečujejo
študenti.
Pri nadaljnjem izvajanju tutorstva bi bilo za razmisliti o vključevanju tutorskega dela vključiti
v habilitacijska merila – točkovanje pedagoške dejavnosti, saj bi s tem pedagoške delavce
dodatno motivirali za izvajanje tutorstva. Članice poročajo tudi o teţavah s pridobivanjem
tutorjev študentov za tutorsko delo. Razmisliti bi bilo potrebno o drugačni strategiji
nagrajevanja tutorjev.
Za laţje delo tutorjev za študente s posebnimi potrebami bi bilo potrebno zagotoviti posebno
sluţbo, ki bi skrbela za urejenost področja vključevanja študentov s posebnimi potrebami v
študijski proces na UL in bi zaposlovala strokovnjaka z znanji defektologije in posebnih
potreb (Posvetu o izvajanju tutorstva na UL, maj 2010).
V treh letih od začetka projekta so članice Univerze v Ljubljani naredile velik in uspešen
korak pri oblikovanju tutorskih modelov. Iz poročil posameznih članic je razvidno, da izvajajo
različne oblike tutorstva, glede na potrebe svojih študentov. Članice poročajo, da se število
aktivnih tutorjev in koordinatorjev iz leta v leto menja, odvisno od generacije študentov in
trajajočega mandata tutorja, tako da na ravni UL ni moţno govoriti o rasti ali padcu števila
tutorjev. Lahko pa govorimo o veliki intenzivnosti dela.
Na FS se je na tutorskih urah pokazalo, da so študentje veliko spraševali po dodatni razlagi
snovi nekaterih predmetov zato predlagajo, da se izvaja predmetno tutorstvo, mesečni
tutorski sestanki ter da bi se študente tedensko obveščalo o tutorstvu s strani predstavnikov
letnikov. Prav tako je potrebno motiviranje študentov za obisk tutorskih ur.
FKKT je pričela s pripravami na uvedbo študentskega tutorstva in nadaljevala z oţivitvijo
pred leti ţe uveljavljenega učiteljskega tutorstva. Na oddelku za Tehniško varnost pa imajo
ţe nekaj let tudi predmetno tutorstvo, ki se je zelo dobro obneslo. Komisija za dodiplomski
študij je upoštevala mnenja tutorjev pri obravnavi prošenj za izjemni vpis v višji letnik.
Na FPP se tutorstvo izvaja, teţavo predstavlja le predmetno tutorstvo, ki zaradi pomanjkanja
primernih kandidatov za opravljanje tega dela zaostaja za zastavljenimi cilji. ŠS vidi jedro
tega problema v nezadostnem angaţiranju nosilcev predmetov.
V okviru projekta Idealni upornik so na FE izvedli sestanke z bruci v predavalnicah in jih
povprašali o teţavah in o tem, kako so se navadili na študentsko ţivljenje. Za te sestanke so
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predavatelji v prvem letniku odstopili del svojih ur predavanj, kar kaţe na dobro sodelovanje
ŠS FE z vodstvom FE in predavatelji. Organizirali so tudi predavanje na temo tehnike učenja.
Predlogi učiteljev tutorjev PeF za izboljšanje dela so: posebno tutorsko svetovanje za
posamezne posebne potrebe, zasnova učiteljskega tutorstva posameznim letnikom, več
tutorskih sestankov na ravni fakultete, kjer bi skupaj iskali rešitve na najpogostejše teţave
študentov. Problemi študentov tutorjev so se nanašali na premajhno prepoznavnost
tutorstva, premalo informacij o posameznih študijskih predmetih in obveznostih pri njih ter
nepoznavanje novih študijskih programov. Zato so študenti tutorji izrazili, da bi morali še bolj
promovirati tutorsko delo, se dodatno izobraţevati, bolj razviti uvajalno tutorstvo, tutorstvo za
študente s posebnimi potrebami in za tuje študente.
Učiteljski tutorski sistem VF je dovolj dobro uveden, tutorstvo usklajuje/koordinira prodekan
za dodiplomski študij. Kljub temu, da so tutorji na razpolago študentom kadar koli ţelijo, ti
slabo izkoriščajo ponujene moţnosti. Opazne so rahle teţave pri vzpostavitvi uvajalnega
tutorstva. Kot moţno osnovni vzrok navajajo slabo stimulacijo študentov. Predlagajo, da bi
Univerza ob uvedbi tutorstva zagotovila vsaj nekaj sredstev za plačilo tutorskega dela
tutorjem učiteljem in tutorjem študentom.
Po oceni Študentskega sveta PF je tutorstvo izpeljano na izjemno kakovostni ravni – pri tem
še posebno poudarjajo predmetno tutorstvo Tutorstvo je v celoti projekt Študentskega sveta,
v veliko pomoč pri kvalitetni izvedbi pa so tudi posamezni nosilci predmetov, s katerimi
predmetni tutorji dobro sodelujejo. Projekt bi bilo smiselno razširiti tudi na profesorsko
tutorstvo. Zdelo bi se jim primerno, da fakulteta tutorjem (v sodelovanju z nosilci predmeta,
pri katerem je tutor opravljal tutorstvo) izda potrdilo o opravljanju tutorskega dela.
Tudi MF formalno uvaja sistem tutorstva (učiteljsko, študentsko (s ŠS), predmetno in
tutorstvo za informacijske vire). Sprejeli so Pravilnik o učiteljskem tutorstvu, komisija za
učiteljsko tutorstvo na MF pa je opravila izjemno delo tako v organizacijskem kot tudi v
vsebinskem smislu. Pred formalno uvedbo tutorstva je komisija organizirala tečaje, na katerih
je učitelje seznanjala s poslanstvom in dolţnostmi učiteljskega tutorstva (poleg izobraţevanja
je velik poudarek na učenju vrednot, učenju z vzorom, kar omogoča osebnostni razvoj
študentov v bodoče zdravnike in zobozdravnike). Tečajev se je udeleţila velika večina
učiteljskega osebja MF, prav tako so v učiteljsko tutorstvo uspeli vključiti skoraj vse učiteljsko
osebje (tutorski par: predklinično in klinično izobraţevanje). Tutorjem učiteljem so omogočili
učenje sodobnih metod učenja in poučevanja, razvijanje kompetenc, ki jih potrebujejo kot
tutorji, ozaveščanje razlik v poloţaju in moči med študenti in učitelji ter obojestransko
spoštljivega odnosa. S tem so naslovili ključne razloge za tesnobnost, ki jo na MF opaţajo pri
študentih, z uvedbo tutorstva vseh učiteljev za vse študente pa so omogočili zmanjševanje
prepada med študenti in učitelji.
Komisija za tutorstvo BF predlaga, da se vsak oddelek in kolegij študija na podlagi preteklih
izkušenj odloči ali je tutorstvo najbolj primerna oblika pomoči za študente njihovih študijev,
sicer se lahko izvaja mentorstvo letnikov. Npr. elektronsko tutorstvo je med študenti lesarstva
naletelo na zelo pozitiven odziv.
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Tutorstvo se na AG izvaja v mnogo premajhni meri. To dejavnost bi bilo potrebno spodbuditi,
saj je splošno vedenje študentov o samem študiju zelo slabo, posebno v času sprememb
študijskih programov (bolonja).
FU je v letu 2009 razvila novo obliko tutorstva in sicer znanstveno raziskovalno tutorstvo.
Namen te oblike tutorstva je organizirano vodenje študentov skozi celotni raziskovalni
proces. Cilj tovrstnega tutorstva je predvsem pomoč študentom pri raziskovalnem delu, ki je
sestavni del vsakega izobraţevalnega procesa.

2.8.1.2 Študijsko in karierno svetovanje
Sluţba za kakovost in storitve za študente ţe več let izvaja študijsko in karierno svetovanje
za dijake, študente in diplomante UL. Osnovni namen svetovanja bodočim študentom je
natančno predstaviti ponudbo študijskih programov članic Univerze v Ljubljani, ozavestiti
kako izbira študija vpliva na nadaljnje karierne moţnosti in s tem omogočiti, da bodoči dijaki
sprejmejo informirano odločitev, ki upošteva tako njihove ţelje kot tudi njihove sposobnosti in
dosedanje šolske doseţke. Študenti in diplomanti UL se po pomoč najpogosteje obrnejo z
vprašanji glede moţnosti za nadaljevanja študija kot tudi z vprašanji glede njihovih kariernih
moţnosti.
Študijsko in karierno svetovanje se izvaja na več načinov:
- osebno na rektoratu UL v času uradnih ur
- na raznih izobraţevalnih sejmih (Informativa3, Študentska Arena)
- po elektronski pošti
- po telefonu
Najpogostejša vprašanja dijakov so se nanašala na informacije o študiju (postopki vpisa,
obravnavanje kandidatov v primeru omejitve vpisa ipd.), poklicih in zaposlitvenih moţnostih
Med študenti so prevladovala vprašanja, ki so se nanašala na zamenjavo študijskega
programa, vzporedni študij, evidenčni vpis (po telefonu). Med diplomanti so prevladovala
vprašanja glede iskanja zaposlitve in iskanje informacij o moţnostih opravljanja Leonardo
praks v tujini.
Študijsko in karierno svetovanje na članicah zelo dejavno poteka na FU in EF. FU zagotavlja
svojim študentom dostop do svetovalnih storitev s tem, da organizirajo mesečne brezplačne
delavnice, seminarje, predavanja, okrogle mize na temo kariernega svetovanja.
Na EF je bilo v preteklem letu vloţenih veliko naporov v svetovanja študentom glede
načrtovanja poklicne poti. Na drugi strani pa prav tako v nadaljna in nova sodelovanja s
podjetji. CERŠ je tudi v letu 2009 nadaljeval delo pri postopkih priznavanja v tujini pridobljene
izobrazbe za namen nadaljevanja študija na Ekonomski fakulteti ali za namen zaposlitve.

3

O izvedbi sejma Informativa 2010 je bilo pripravljeno ločeno poročilo za vodstvo UL, svetovanja ki so bila
opravljena na sejmu smo izključili iz tega poročila.
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CERŠ še naprej koordinira in organizira tutorstvo ter svetuje študentom s posebnimi
potrebami.
Sluţba za kakovost in storitve za študente je sodelovala na Študentski areni 2009, ki je
največja izobraţevalno-sejemska prireditev za mlade, na kateri se predstavijo vsi, ki na
kakršenkoli način sooblikujejo ţivljenje mladih. Prav tako pa je svoje dejavnosti predstavila
na Informativi 2009, ki je prireditev, katere namen je 14 dni pred informativnimi dnevi ponuditi
na enem mestu predstavitev vseh različnih izobraţevalnih programov, ki so na voljo. Letos je
potekala prvič.

LDV praktično usposabljanje v tujini
Cilj projekta Leonardo da Vinci mobilnosti »Learning to fly« je pomagati mladim diplomantom
članic Univerze v Ljubljani pri pridobivanju delovnih izkušenj ter jim na ta način omogočiti laţji
in hitrejši vstop na trg delovne sile. Udeleţba v programu Leonardo mobilnosti daje moţnost
pridobitve novih znanj in veščin na njihovem strokovnem področju kot tudi bogatenje z vidika
kulturne zavesti in učenja tujih jezikov. Mladi diplomanti dobijo priloţnost usposabljanja v
realnem delovnem okolju in aktivnega sodelovanja v delovnih procesih organizacije. V okviru
programa se udeleţencem sofinancira stroške mobilnosti, ki vključujejo stroške poti,
namestitve in zavarovanje udeleţencev v izbrani drţavi.

2.8.1.3 ALUMNI dejavnosti
Najpogostejša oblika stikov članic s svojimi diplomanti (alumni) so klubi diplomantov. Na
nekaterih članicah ali njihovih oddelkih aktivno delujejo Alumni klubi, preko katerih ţelijo
ohraniti stike z diplomanti. Srečanja članov naj bi v prihodnje spodbujala tudi pri navezovanju
stikov, povezanih z zaposlovanjem diplomantov (BF). Na NTF zagotavljajo kontinuiteto
medsebojnih stikov in stalen pretok informacij med različnimi generacijami diplomantov NTF
s stanovsko prireditvijo.
Na FS deluje podjetniški forum za predstavitve podjetij, potreb po inţenirjih strojništva,
moţnosti štipendiranja in moţnosti za sodelovanje s študenti, profesorji in drugimi sodelavci
FS. ŠO FS in ŠS aktivno sodelujeta pri informiranju študentov in povečevanju zaposljivosti.
Na ZF je bilo uspešno uresničeno priporočilo komisije za kakovost iz preteklih let, da je
potrebno ustanoviti klub diplomantov ZF. Klub diplomantov je bil ustanovljen v mesecu juniju
2009, v septembru je bilo organizirano prvo srečanje diplomantov ZF, katerega so se
udeleţili številni diplomanti.
PeF vzdrţuje stike z diplomanti predvsem preko različnih oblik strokovnega izpopolnjevanja
in strokovnih srečanj. Drugih oblik formaliziranega vzdrţevanj stikov z diplomanti fakultete še
ni razvila.
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Oddelki NTF gojijo stanovska druţenja, ki organizirajo medgeneracijsko prireditev Skok čez
koţo, s katero zagotavlja kontinuiteto medsebojnih stikov in stalen pretok informacij med
različnimi generacijami diplomantov NTF.
Več članic izvaja dejavnosti ALUMNI neformalizirano.
2.8.2 Interesna dejavnost
Obštudijska, interesna dejavnost študentov je na večini članic dobro razvita, tudi po zaslugi
delovanja ŠS, ŠOUL in študentskih društev. Za to dejavnost večina članic zagotavlja
prostore in delno tudi finančno podporo. Študenti sodelujejo na prireditvah in srečanjih, ki jih
organizirajo članice in UL (npr. podelitve diplom, konference). Nekatere oblike obštudijske
dejavnosti so tesno povezane s študijem (strokovne ekskurzije, obiski fakultet v tujini,
predstavitve podjetij, predavanja in razprave s strokovnjaki iz prakse, poletne šole,
tekmovanja). Pri tem pogosto npr. kot mentorji sodelujejo učitelji in sodelavci.
- Študenti MF so zelo zadovoljni s podporo, ki jim jo daje vodstvo fakultete pri izvajanju
študentskih projektov, potekajo v okviru ŠS in samoiniciativno, pri organizaciji
mednarodnih izmenjav je zelo dejavno društvo DŠMS, študenti medicine se v
precejšnjem številu ukvarjajo z obštudijskimi dejavnostmi, predvsem na kulturnoumetniškem področju, študenti si ţelijo še večjega vključevanja v obštudijske
dejavnosti, še posebej v športno udejstvovanje.
- FRI podpira interesno dejavnost študentov z dogodki, kot so Študent je car, Karierni
seminarji FRI (Friks), Dan odprtih vrat in podobni, vendar zaradi prostorske stiske ni
prostora za obštudijske dejavnosti, študentska društva, klube – Študentski svet si
mora deliti prostor s tremi drugimi študentskimi organizacijami.
- V letu 2009 je ŠS FE izvedel veliko projektov, tako lastnih kot tudi v sodelovanju z
drugimi organizacijami na fakulteti, predvsem v sodelovanju s ŠO FE. Skupaj so
izvedli projekte, kot so Idealni upornik, promocija fakultete na srednjih šolah, Elektra
(študentski časopis), razne delavnice, okrogle mize in različne druge obštudijske
aktivnosti.
- Študenti so na FKKT aktivni v projektih Brucovanje, Fotografske razstave, Tehnična
angleščina.
- FŠ izvaja univerzitetna in med fakultetna srečanja študentov, FPP programe športa,
kulture, socialne dejavnosti in dodatnega izobraţevanja, ki potekajo izven rednih
študijskih programov
- Na PeF deluje več študentskih sekcij različnih oddelkov, ki so dejavni predvsem na
svojih študijskih smereh, udeleţujejo se mednarodnih kongresov ter organizirajo
različne delavnice in seminarje. Ţelijo pa si več druţabnega ţivljenja in skupnih
projektov s profesorji, s tem bi se vzdušje na fakulteti še izboljšalo.
- Na AG opaţajo, da je interes študentov za dejavnosti, ki niso na nek način povezane
z glasbo, zelo majhen. Pri organiziranju interesnih dejavnosti je mogoče opaziti tudi
angaţiranost profesorjev, ki s svojimi poznanstvi organizirajo razna predavanja in
seminarje, ki niso vezani izključno na glasbeno področje
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Za mednarodno sodelovanje in povezovanje študentov, moţnosti izmenjave praks in druge
dogodke skrbijo mednarodna društva študentov (AISEC, AEGEE, ELSA, IVSA, EESTEC,
zdruţenja medicincev, gradbenikov…). Občasno organizirajo mednarodne dogodke v
Sloveniji, poleg organizacije različnih izmenjav omogočajo tudi individualne strokovne
prakse.
Študenti so tudi druţbeno aktivni, tako je bil eden od najpomembnejših in najodmevnejših
projektov študentk in študentov FSD v zadnjem letu projekt načrtnega vplivanja na pristojne
politične ustanove v zvezi s problematiko pripravništva za diplomirane socialne delavke in
druge profile v socialnem varstvu.
2.8.3 Študentski svet
Dejavnost ŠS se na članicah bolj ali manj prepleta z dejavnostjo študentskih organizacij
članice, ki so del univerzitetne študentske organizacije (ŠOUL, katere dejavnosti ne
vključujemo v poročilo). Na ravni UL so študentski sveti članic zastopani v ŠS UL. V letu
2008/2009 je ŠS UL uvedel predlog za prispevek za ŠS članic, z ţeljo zagotoviti večjo
finančno avtonomijo ŠS članic ter jim omogočiti povečanje svojih finančnih sredstev. V praksi
je kar nekaj ŠS članic poseglo po moţnosti »prispevka za ŠS članice« predvidenega v
Pravilniku o finančnem poslovanju ŠS UL.
Na večini članic poročajo o aktivnem delovanju študentskih svetov in o dobrem sodelovanju z
vodstvom članice, ponekod si ţelijo večje vključenosti in večjega upoštevanja predlogov.
- Sodelovanje med študentskim svetom in vodstvom članice je dobro (FFA), študenti so
aktivni in se jih obravnava kot enakovredne sogovornike.
- ŠS FKKT je aktiven, izvaja razširjen načrt aktivnosti, s finančno podporo fakultete, v
obštudijske dejavnosti povezuje vsebinsko delovanje ŠS.
- Na FFA in BF so študenti člani le v nekaterih organih, na FA dobro sodelujejo z
vodstvom, a si ţelijo še predstavnika v upravnem odboru.
- Na FRI študenti pohvalijo sodelovanje med vodstvom fakultete in Študentskim svetom
FRI ter ŠO FRI, vendar ţelijo, da bi vodstvo ne le prisluhnilo njihovim zamislim,
ampak tudi kaj naredilo za izboljšanje študijskega procesa. Zaradi prostorske stiske ni
prostora za druge obštudijske dejavnosti, študentska društva, klube – še Študentski
svet si mora deliti prostor s tremi drugimi študentskimi organizacijami.
- Da bi povečali prepoznavnost ŠS TeoF, so se njegovi člani februarja 2009 predstavili
vsem študentom Teološke fakultete. Ena od nalog ŠS TeoF v preteklem študijskem
letu je bila vzbuditi večje zanimanje za mednarodno izmenjavo študentov.
- O teţavah pri delovanju poročata AG in FSD. Delovanje ŠS se na AG podpira, teţave
pri njegovem delovanju pa so delno materialne narave (predvsem neustreznost
delovnih prostorov sveta), delno pa posledica nizkega interesa študentov za delo v
ŠS AG - s slednjim se svet sooča ţe ves čas svojega obstoja. Kljub izboljšavam na
članici ŠS AG opaţa, da vodstvo ţal ni prisluhnilo oziroma pokazalo volje do
uresničitve predlogov o moţnih izboljšavah študija, ki jih je ŠS AG predloţil v letu
2008.
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-

Na FSD kot slabost še vedno ocenjujejo premajhno prepoznavnost študentskega
sveta fakultete zlasti med študenti, teţave se pojavijo tudi zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev za bolj kakovostno delovanje. Problem nastane tudi pri
razpoloţljivem času, ki ga študentje porabijo za udejstvovanje v svetu. Opaţajo, da je
vedno manj študentov pripravljenih za sodelovanje, zato posledično teţko dobijo
kandidate, ki se odločijo za vstop v svet in za predstavništvo letnikov. V zvezi s tem
predlagajo, da bi bilo aktivno delovanje v študentskem svetu fakultete priznano kot
obštudijska dejavnost, oziroma, da bi univerza in fakulteta zagotovili druge oblike
nagrajevanja. Tudi večja reklama bi pripomogla k boljšemu odzivu.

Predstavniki študentskih svetov članic so aktivno sodelovali v organih članic, v sodelovanju s
skupnostjo študentov in ponekod s študentskimi društvi so izvajali program interesnih
dejavnosti študentov. Članice poročajo o aktivnem prispevku študentov pri različnih predlogih
in pri prenovi študija.
Priporočila za izboljšave:
- Tutorstvo vključiti v habilitacijska merila, saj bi s tem pedagoške delavce
dodatno motivirali za izvajanje tutorstva
- Za lažje delo tutorjev za študente s posebnimi potrebami bi bilo potrebno
zagotoviti posebno službo, ki bi skrbela za urejenost področja vključevanja
študentov s posebnimi potrebami v študijski proces na UL in bi zaposlovala
strokovnjaka z znanji defektologije in posebnih potreb
- Za motiviranje primernih kandidatov za predmetno tutorstvo se bolj angažira
nosilce predmetov, pri katerih je zanimanje za predmetno tutorstvo.
- Poleg učiteljskega tutorstva bi bilo priporočljivo tutorske dejavnosti čim bolj
vključevati in integrirati v organizirani študijski proces
- Obveščati študente o tutorskih dejavnost že ob vpisu
- Nadaljnje prijavljanje na razpis LdV za prakse v tujini, zato da bi kontinuirano,
vsako leto, prejemali finančna sredstva za sofinanciranje praktičnega
usposabljanja diplomantov v tujini.
- Večje sodelovanje članic pri promociji LDV programa
- Povezovati dejavnosti ALUMNI z dejavnostmi kariernega svetovanja
- Za vzpodbujanje sodelovanja študentov v študentskem svetu priznati aktivno
delovanje v ŠS kot obštudijsko dejavnost, saj je vedno manj študentov
pripravljenih za sodelovanje
- Več študentskih svetov se srečuje s prostorsko stisko. Veljalo bi razmisliti o
dodatnih prostorih za delovanje ŠS ter za obštudijske dejavnosti.
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3
3.1

Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti
Priprava dokumentov za sistem kakovosti, instrumentov in kazalnikov kakovosti

Pomemben vidik za ocenjevanje stanja kakovosti v visokošolskih inštitucijah je opredeljenost
ciljev institucije in postopkov zagotavljanja kakovosti (Standards, 2005, tč.1.1.). Sistem
kakovosti sestavljajo sprejeti osnovni dokumenti o ciljih institucije in o postopkih kakovosti,
ukrepi za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter načini spremljanja učinkov ukrepov in
uresničevanja ciljev institucije. Pri sestavljenih institucijah med katere sodi UL, je pomembno,
da je sistem vzpostavljen tako na ravni osnovnih enot (članic) kot na skupni ravni (UL). V letu
2010 Komisija za kakovost in Sluţba za kakovost in storitve za študente načrtujeta še
vzpodbujanje razvijanja sistemov kakovosti na ravni študijskih programov.
Na ravni UL so osnovni cilji določeni s poslanstvom (1996), statutom in strategijo za obdobje
2006-2009 (Strategija, 2006). Natančneje so kratkoročni in dolgoročni cilji opredeljeni v
programu dela UL. Spremljanje, zagotavljanje in razvijanje kakovosti na UL urejajo Pravila o
sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti Univerze v Ljubljani, ki jih je po daljših
razpravah sprejel senat UL (Pravila, 2008). Omenjena pravila povezujejo letno poročilo in
poročilo o kakovosti, razširjajo poročanje o kakovosti in uvajajo zbiranje podatkov za poročila
o kakovosti hkrati s podatki za letna poročila.
Le redke članice omenjajo še svoje strategije, več jih omenja akte o kakovosti, in različne
ukrepe za izboljšave, ki so jih sprejele ali začele uporabljati v letu 2009.
Strateški cilji FU so določeni v poslanstvu in viziji fakultete ter v Strategiji fakultete za
upravo za obdobje 2009-2013.
FU pri zasledovanju cilja kakovosti deluje v skladu s Pravili o sistemu spremljanja in
zagotavljanja kakovosti UL z dne 24.6.2008 in Kodeksom kakovosti Fakultete za
upravo v katerem je načelno opredeljen razvoj kakovosti, temeljne usmeritve in
načela kakovosti, osnovne značilnosti našega pristopa in koncepta kakovosti ter
metoda TQM kot model za presojo celovite kakovosti fakultete.
Temeljni dokument, ki se navezuje na področje kakovosti FDV, predstavlja Strategija
razvoja FDV 2007–2013, ki poudarja uresničevanje naslednjih dolgoročnih strateških
ciljev:
vzpostavitev sistema za celovito obvladovanje kakovosti na področjih
izobraţevanja, raziskovanja, študentske dejavnosti, administracije,
strokovnih sluţb, vodenja in upravljanja organizacije
vzpodbujanje kulture kakovosti med sodelavci fakultete in študenti ter
s tem kadrovskih profilov na ravni posameznih študijskih programov in
na fakultete;
mednarodno priznana akreditacija fakultete in njenih programov.
Komisija FMF je pripravila nekatere dokumente (Poslanstvo, Strategija FMF, formular
za sledenje bodoče poklicne poti diplomantov), ki jih je sprejel Senat FMF,
nadaljevala bo s pripravo predlogov postopkov za zagotavljanje kakovosti in
standardov študijskih programov oz. pedagoške, izobraţevalne in raziskovalne
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dejavnosti na FMF. K pripravi teh predlogov komisija vabi predstavnike študentov in
uporabnikov.
Na FFA so v letu 2009 sprejeli nov pravilnik o študijskem redu, ki obravnava
dodiplomski in podiplomski študij (1. in 2. stopnjo) (FFA), prenovljen pravilnik o
doktorskem študiju, na MF so sprejeli Pravilnik o učiteljskem tutorstvu.
Na NTF so pripravili kvantitativne kazalnike kakovosti študija na svojih dodiplomskih
in podiplomskih študijskih programih, s čimer so pripravili orodje za boljše spremljanje
študija na ravni študijskih programov; tabele s kazalniki so še v pripravi
Koordinatorji študijskih programov so v letu 2009 imenovali na FFA in MF, na NTF so
pripravili kvantitativne kazalnike kakovosti študija na svojih dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programih, s čimer so pripravili orodje za boljše spremljanje
študija na ravni študijskih programov; tabele s kazalniki so v pripravi.
Komisija TeoF bo za razvijanje kakovosti izdelala delovni načrt z zadolţitvami članov,
ki bodo skrbeli za posamezna področja, jih redno spremljali ter skrbeli za
uresničevanje sklepov. Delovni načrt bo vseboval tudi roke, v katerih naj bi izvedli
dogovorjene aktivnosti in roke, v katerih bodo preverjali uresničevanje sklenjenega.
Člani komisije bodo dolţni povezati se s posameznimi resorji, ki bodo spremljali
podatke in pripravljali ustrezna pisna poročila.
Na UL se je na študijskem področju v letu 2009 sprejel Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o

izpopolnjevanju, ki je uvedel moţnost transkripta diplome v angleškem jeziku. V
odgovor na nejasnosti in za poenostavitev in poenotenje praks pri posameznih
poslovnih procesih izobraţevalne dejavnosti na prvi in drugi stopnji so se na UL v
2009 pripravljala priporočila in napotki. Dokumenti na naštete teme so bili potrjeni na
sestankih s prodekani za študijske zadeve na prvi in drugi stopnji:
- napotki za poimenovanje študijskih programov zaradi enotne terminologije in
tipologije programov na UL,
- napotki za izpolnjevanje priloge k diplomi,
- napotki za priznanje študijskih obveznosti ob prehodu s starih na nove
programe,
- napotki za pripravo vloge za študijske programe za izpopolnjevanje,
- napotila in koraki za pripravo interdisciplinarnih študijskih programov, ki jih
izvaja več članic UL.
Mehanizmi za zagotavljanje kakovosti na članicah so predvsem habilitacijski postopki
(sprejeti novi akti tudi na UL), izvajanje študentskih anket, letne samoevalvacije in iz njih
izhajajoči ukrepi za izboljšanje kakovosti in letna poročila o kakovosti. Vrsta ukrepov je
navedena v poročilih članic znotraj poglavij za posamezne dejavnosti, predvsem
izobraţevalne, redkeje raziskovalne. Članice uporabljajo poleg formalnih mehanizmov še
številne bolj ali manj neformalne metode za zbiranje povratnih informacij, predvsem od
študentov (posvetovanja, skupine ipd.).
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Na nekaterih članicah razvijajo in uvajajo celovite sisteme vodenja kakovosti; nekatere
članice ţe ob oblikovanju, druge pa za izboljševanje prenovljenih študijskih programov
vzpostavljajo sisteme kakovosti na ravni študijksih programov.
Na FU so v okviru projekta CRP 2006-2008 »Razvoj sistema kakovosti v terciarnem
izobraţevanju« razvili dva produkta za izvajanje procesov samoevalvacij, ki predstavljata
izhodišče za uvajanje TQM. Prvi je sistem strukture sestavin kakovosti, pridobljen na osnovi
vključevanja idej - pričakovanj vseh pomembnih skupin interesnih udeleţencev (angl.
Stakeholders). Drugi pa Model za samoevalvacijo, ki je bil razvit ob upoštevanju načel TQM
in grajen na sestavinah kakovosti. Posebna odlika Modela za samoevalvacijo (ki ga je moţno
v pogledu vsebine in IKT še nadgrajevati) je v tem, da tudi v evalvacijo vključuje vse
interesne udeleţence, ki komunicirajo svoja pričakovanja (standarde) ter oceno za doseţeno
raven in da vzpodbuja timsko določanje problemov in priloţnosti (SWOT), ter konkretne
ukrepe izboljšav. Čeprav je bil Model tako kot struktura sestavin grajen in testiran na
konkretnem primeru Fakultete za upravo, ga je moţno smiselno uporabiti za kateri koli VŠZ.
Komisija za samoocenjevanje kakovosti FDV je v letu 2008 pripravila model za
nagrajevanje vseh kategorij zaposlenih na FDV in ga v začetku leta 2009 dopolnila.
Komisija je celoten model zasnovala na predpostavki zagotavljanja mednarodno primerljive
odličnosti FDV kot temeljni strateški usmeritvi FDV. Takšno odličnost je mogoče zagotavljati
samo s kakovostnim delom na vseh področjih in v vseh sluţbah na FDV. Komisija je
predlagala kazalnike kakovostnega dela in metodologijo za njihovo merjenje. Poleg
priprave celovitega modela za ocenjevanje in nagrajevanje kakovosti je komisija za
samoevalvacijo FDV spremljala zagotavljanje kakovosti na FDV na vseh področjih. Komisija
predlaga naslednje izboljšave:
– sistemsko se uredi vprašanje zagotavljanja kakovosti na vseh ravneh in pri vseh
sluţbah. Skrb za kakovost ne more bili del 10-odstotne obremenitve
posameznika, ampak mora biti sestavni del vseh sluţb in vseh zaposlenih na
fakulteti;
– pripravi se izobraţevanje o kakovosti, katerega cilj naj bo povezati strokovne
sluţbe in zgraditi povezanost dela strokovnih sluţb z uporabniki;
– pripravi se sistem evalvacije s stališča uporabnikov; z novo študentsko anketo
imajo študenti ţe moţnost, da storitve in delo strokovnih sluţb ocenijo. Enako
moţnost je treba zagotoviti vsem na fakulteti, zaposlenim učiteljem in
raziskovalcem. Samoevalvacija dela posameznih sluţb, dopolnjena z evalvacijo
uporabnikov, bo sluţila za omogočanje boljših pogojev za doseganje kakovosti
na pedagoškem in raziskovalnem področju.
– načrtovanje sistema za celovito obvladovanje kakovosti z opredelitvijo
standardov kakovosti, sistema komuniciranja o teh standardih, porazdelitvijo
odgovornosti za notranjo skrb za kakovost, notranjih postopkov skrbi za
kakovost na posameznih oddelkih, katedrah, raziskovalnih centrih in ostalih
fakultetnih sluţbah ter sistema ustreznega »monitoringa« tovrstnih aktivnosti; in
– učinkovitejše upravljanje človeških virov.
EF je vzpostavila celosten sistem vodenja kakovosti študija, poudarek je na ravni
študijskih programov. Za izboljšanje izobraževalne in svetovalne dejavnosti na EF
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izvajajo številne delavnice, uvedli so obvezno izobraževanje iz visokošolske didaktike in
sorodnih tem za vsako imenovanje v naziv (habilitacije), Izvajajo tudi zunanjo evalvacijo
pisnih izpitov, s katero preverjajo skladnost izpitne tematike z nameni in vsebino
posameznih predmetov, stopnjo zahtevnosti izpita in njegovo primernost. Posamezen
pedagog prejme oceno in komentarje zunanjega ocenjevalca in na tej osnovi sprejme ukrepe
za nadaljnje potrebne izboljšave. Za kakovost vseh vidikov študijskega programa skrbi
Usmerjevalna komisija, ki je sestavljena iz pedagogov, predstavnikov poslovne prakse in
študentov. Predlogi izboljšav usmerjevalnih komisij iz leta 2008/09 so bili skupaj s predlogi
ostalih deleţnikov (Komisija za kakovost, Senat,…) upoštevani v zaokroženi zanki
kakovosti, ki so jo izpeljali pri ocenjevanju doseganja učnih ciljev programov.
V skladu z zahtevami pridobitve akreditacije AACSB so na Ekonomski fakulteti v študijskem
letu 2008/2009 nadaljevali s procesom ocenjevanja doseganja učnih ciljev programa pri
dodiplomskih in podiplomskih predmetih z namenom merjenja in izboljšave študijskih
programov.
Na MF so se pripravili na izvajanje prenovljenih programov in v letu 2009 (v okviru tega
dogovori glede izpitnega reţima in priprava seznamov izpitnih tem po prenovljenem
programu) imenovali koordinatorje za posamezni letnik (pristojni za usklajevanje urnikov,
skrbijo za izvedbo pouka po prenovljenem programu). Študenti so zadovoljni z uvajanjem
bolonjske reforme v študij medicine. Vodstvo MF je spremljanju kakovosti z anketami
namenilo več pozornosti tudi ob uvajanju prenovljenega programa. Kakovost izvedbe
pouka po prenovljenem programu bo MF sproti spremljala z anketami za študente ter z
anketami za učitelje in univerzitetne sodelavce, ki program izvajajo.
Na FS so na osnovi rezultatov EUA zunanje evalvacije UL izvedene v letu 2007 in določenih
strateških ciljev, ki jih je zapisalo vodstvo FS UL v letu 2009 izpopolnjevali sistem
zagotavljanja kakovosti. Izvedli so primerjalne analize sistemov uspešnih zahodnih univerz,
njihovih dobrih praks, opravili analize prehodnosti (tudi po posameznih predmetih), oblikovali
predloge za izvajanje študentskih anket ter uporabo rezultatov za izboljšanje študijskega
procesa, sodelovali s študenti in uresničevali njihove predloge, oblikovali pobudo za
vzpostavitev sistema vodenja kakovosti na fakulteti (v povezavi z ISO standardi in TQM
standardi) ter vključili kriterije kakovosti pri izdelavi pravilnikov poslovanja za vsa področja
delovanja fakultete, kar je pomemben vzvod za kakovostnejše upravljanje.
Članice poročajo o javnih razpravah, sejah, posvetih, delavnicah, na katerih so v letu
29009 obravnavali kakovost različnih področij:
- BF: javna razprava o podiplomskem študiju za študijsko leto 2008/09.
- FRI: pedagoška delavnica za laţji začetek izvajanja novih študijskih programov, kjer
je bil predstavljen sistem Moodle, spletno orodje za elektronsko pomoč pri izvajanju
predavanj in vaj ter domačih nalog in seminarjev.
- Na FKKT so veliko časa namenili še zadnjim usklajevanjem in pripravam na izvajanje
bolonjskih študijskih programov, ki so jih začeli izvajati v š.l. 2009/2010.
- FPP: delavnice za izboljšanje pedagoškega procesa, vzpodbujanje usposabljanja
učiteljev in sodelavcev.
- TeoF: študijski dnevi za pedagoške delavce fakultete pred začetkom vsakega
semestra.
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Najpomembnejši način spremljanja uresničevanja ciljev so letna poročila o kakovosti. Ta
(samoevalvacijska) poročila članice v pripravljajo ţe od leta 2000. Pred tem so (od 1975)
pripravljale analize učinkovitosti študija. Pri pripravi poročil so članice izhajale iz navodil, ki so
jih dobile od rektorata. V letošnjem letu so ta navodila izhajala iz pravilnika UL o pripravi
letnih poročil (Pravila, 2007) in pravil o sistemu kakovosti (Pravila, 2008).
Kljub temu, da so bila pravila o sistemu kakovosti sprejeta v letu 2008, ni bilo posebnega
usposabljanja za tiste, ki na članicah opravljajo zahtevno delo pri pripravi poročil. Pred
pripravo poročila so bile članice povabljene na sestanek o pripravi poročil članic o
spremljanju in zagotavljanju kakovosti 2009, ki je potekal februarja 2010. Skupaj z navodili za
pripravo poročila in osnutkom kazala so bile članicam poslane tudi smernice za pripravo
poročila (Priloga 1), potrebnih je bilo nekaj dodatnih pojasnjevanj. Rok za oddajo poročila je
bil zaradi teţav s podatki tudi letos podaljšan (na 29.3.2009).
Nekatere članice so na spremembe in teţave s podatki opozorile tudi v poročilih.
PeF pri problematiki podatkov za pripravo poročila o kakovosti ugotavlja, da se je tudi v letu
2010 zbiranje podatkov precej zavleklo, tako zaradi pridobivanja podatkov na fakulteti in
zaradi prepoznega posredovanja navodil in podatkov za pripravo poročila z Univerze, kar so
zapisali tudi v lanskem poročilu. Pri pripravi poročila in podatkih opozarjajo na naslednje:
- Struktura poročila se letos ni bistveno spremenila, je pa nekaj novosti, kar oteţuje
primerjavo podatkov iz prejšnjih let.
- Še vedno je zbiranje in obdelava podatkov nekoordinirana, saj ugotavljajo, da se
podobni oziroma povsem enaki podatki zbirajo za različne namene.
- Ugotavljajo tudi, da podatki na različnih ravneh niso povsem primerljivi, zato bi veljalo
sluţbe v ta namen povezati in uskladiti njihovo delo, da ne bi prihajalo do podvajanja
in napak.
FF opozarja na manjkajoče in sporne podatke v tabelah za pripravo Letnega poročila 2009.
FPP in FE opozarjata, da je predhodna obravnava in kakovostna priprava poročila
ključnega pomena za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Predlagata, da se v
prihodnje rok za oddajo Poročila o spremljanju in zagotavljanju kakovosti podaljša
oziroma bolje uskladi z rokom za oddajo Poslovnega poročila. Ker poročila o kakovosti
temeljijo na Poslovnih poročilih, je smiselno najprej počakati, da so Poslovna poročila
pripravljena, pripravljene kazalnike naj se naenkrat posreduje članicam ter se jim omogoči
vsaj 14 dni za pripravo poročila in nadaljnjih 14 dni za usklajevanje poročila na članicah ter
čas za obravnavo na senatu, (predlog FE). Šele tako pregledano in obravnavano Poročilo
bodo ljudje sprejeli kot svoje. Od povsem definiranih izhodiščnih podatkov do oddaje Poročila
mora biti torej na voljo od 1,5 do 2 meseca, če ţelimo, da bo rezultat kvaliteten in bodo nanj
dejansko lahko vplivali vsi.
Komisija FDV opozarja, da je za čim bolj kakovostno pripravo Poslovnega poročila vključno s
poglavjem o kakovosti potrebno zavzemati za zagotovitev natančnega vnaprejšnjega
rokovnika s časovnico opravil in pravočasno dostavo potrebnih navodil oziroma gradiv tako s
strani sluţb UL kot sluţb FDV. Komisija FDV pozdravlja odločitev UL, da je poročanje o
kakovosti (samoocenjevanje) sestavni del poslovnih poročil. To je prvi korak, da razmislek o
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kakovosti in prizadevanja po njenem zagotavljanju postanejo sestavni del tako vseh oblik
dela na fakulteti kot tudi poslovanja fakultete. Komisija je ugotovila, da se poslovno poročilo
pripravlja in obravnava za načrtom za leto 2009. To pomeni, da ključni problemi na katere
opozarja poslovno poročilo za preteklo leto, niso bili identificirani, ko je fakulteta pripravljala
načrte za naprej.
Pri zbiranju podatkov je komisija TeoF naletela na vrsto teţav, saj vsi potrebni kazalci niso
bili pripravljeni, zaradi časovne omejenosti pa jih tudi ni bilo mogoče pravočasno in v
potrebnem obsegu pridobiti.
FKKT opozarja na časovni pritisk pri pripravi poročila, na spreminjanje navodil za njegovo
obliko in vsebino še med pripravo, pojavljanjem razlik od leta do leta.
Pri pripravi poročila o kakovosti je komisija FDV analizirala Poročilo o kakovosti FDV 2008.
Opozorila je na njegove ključne pomanjkljivosti ter tako omogočila izboljšanje pristopa
priprave, s tem pa tudi nadgradnjo sistema kakovosti na članici.
Ključne pomanjkljivosti, na katere opozarja FDV, lahko opazimo v mnogih poročilih članic in
skupnem poročilu UL (nepovezanost in neskladnost poročila, poudarek na kvantitativnih
kazalnikih namesto na vsebinski analizi, pomanjkljivost pri pojasnjevanju razlogov za
nerealizacijo posameznih ciljev, poudarek na ocenah s stališča sluţb, ne pa tudi
uporabnikov). Več poročil ima različna poglavja pripravljena po različnih principih, nekatera
poglavja so le opisna, drugod je opaziti analitičnosti, le nekatere članice navajajo večletne
trende, realizacijo prej zastavljenih ukrepov, ukrepe za naprej, ter kontekst, na katerega se
posamezna ugotovitev nanaša.
Med dobrimi elementi lahko izpostavimo naslednje:
- poročila nekaterih članic so konsistentna,
- v nekaterih poročilih ali njihovih poglavjih je poudarek na vsebinski analizi situacije in
kvantitativnih kazalnikov,
- v poročilu EF so navedeni sprejeti ukrepi za izboljšave, določene so tudi odgovorne
osebe za njihovo izvajanje,
- ZF na začetku poglavja navaja v preteklosti zastavljene prednostne naloge, na koncu
pa priporočila za izboljšave,
- V poročilih nekaterih članic je zlasti prepoznaven prispevek vsebinskih predlogov
študentov, ki se navajajo posebej (npr. FFA, FRI, PF, FGG), na nekaterih drugih
članicah pa je mogoče prepoznati večletno vključevanje študentov in njihovih
predlogov v delovanje samega sistema kakovosti,
- v uvodu poročila PeF je vsebinski povzetek, ki vsebuje vse ključne ugotovitve,
- poročilo PeF se končuje s pregledom uresničevanja predlogov iz prejšnjega leta in
novimi predlogi za dvig kakovosti delovanja PeF,
- v poročilu FDV analizira pripravo in kakovost prejšnjega poročila,
- PeF načrtuje boljše obveščanje delavcev o poročilu z uporabo multimedijske
tehnologije in drugih organov članice,
- FPP navaja, ali se analiza kazalnikov nanaša na koledarsko ali študijsko leto, saj so
kazalniki različno definirani, prav tako PeF.
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O opozorilih na pomanjkljivosti sedanjega načina spremljanja kakovosti na UL in članicah
velja razmisliti. V razpravi v organih UL bo treba oceniti, koliko je uspela namera, da se
tesneje poveţe priprava poslovnega poročila in poročila o kakovosti ter predlagati
spremembe pravil, predvsem pa izboljšati zbiranje podatkov, njihovo zanesljivost in
dostopnost. Za večletne primerjave so nujni primerljivi in sledljivi podatki (definicije
kazalnikov). Potrebno bo:
- zagotoviti zanesljivost podatkov, ki so zbrani s članic
- zagotoviti pravilnost agregiranja na raven UL (posebej za podatke, ki se jih ne sme
seštevati, npr. število projektov, v katerih je članica partner, število skupnih
medčlaničnih študijskih programov, število znanstvenih objav ipd.)
- zagotoviti uporabne prikaze kazalnikov v letnem poročilu
- omogočiti večletne primerjave
- uvesti enotno metodologijo za prispevke sluţb UL
Pri vzpostavljanju sistemov kakovosti lahko tako na ravni UL kot na članicah opazimo
izboljšave, kljub številnim pomanjkljivostim, težavam z zbiranjem in zanesljivostjo
podatkov ter pomanjkljivo kadrovsko zasedbo. Nekatere članice že imajo ali
vzpostavljajo celovite sisteme kakovosti, druge načrtujejo spremembe. Podobno kljub
pomanjkljivostim pri pripravi poročila ugotavlja tudi FKKT: »Vendar pa se postopoma le
uvajajo ustaljeni kazalci za določanje kakovosti. Tako bo v prihodnje moţno pripraviti kazalce
in kriterije za določanje kakovosti na fakulteti, ki jih bomo lahko dinamično spremljali.«

3.2

Sestava in delovanje komisij oz. organov zadolženih za kakovost

Na članicah so za pripravo poročila, ki je v pristojnosti dekana zadolţene komisije za
kakovost. Poleg komisij za kakovost na nekaterih članicah delujejo še drugi organi in sluţbe
za kakovost.
Pri organih za kakovost je pomembna vključenost in sodelovanje z vodstvom ter
strokovna podpora. Iz sodelovanja različnih akterjev pri pripravi poročila lahko sklepamo na
vpetost sistema kakovosti v delovanje članice. V poročilih članice omenjajo:
- Na FKKT komisijo vodi dekan, na FU je dekan član komisije po funkciji.
- Na FRI je pri pripravi poročila o kakovosti sodeloval še študentski svet in strokovne
sluţbe članice, na MF poleg teh še druge komisije.
- PeF ocenjuje sodelovanje z organi fakultete, vodstvom, zaposlenimi pri pripravi
poročila kot zgledno.
- V komisiji FGG so enakovredno zastopani visokošolski učitelji,asistenti in
predstavniki oddelkov. Pri delu komisije FGG sodeluje dekan, prodekani in tajnik, ki
komisiji zagotavljajo tudi strokovno podporo.
- Na AG je komisija za kakovost sestavljena iz visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
kot tudi zaposlenih v administraciji in študentov.
- Na FS je poročilo pripravila Komisija za kakovost v sodelovanju z dekanom,
prodekanom za bolonjsko prenovo, prodekanom za znanstveno raziskovalno delo ter
ustreznimi strokovnimi sluţbami fakultete in študentskim svetom na fakulteti.
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V poročilu PF opozarja na pomanjkanje povezanosti komisije z organi in sluţbami PF
ter da bi komisija morala svoje delovanje iz priprave poročila razširiti ter pripraviti
predloge kazalcev za ocenjevanje kakovosti.
MF omenja razdelitev dela znotraj komisije: en od članov komisije MF je zadolţen za
izvajanje študentskih anket (UL in dodatne ankete MF).

V komisijah za kakovost članic so kot člani vključeni študenti na skoraj vseh članicah (AG,
AGRFT, ALUO, EF, FDV, FE, FF, FFA, FGG, FKKT, FNT, FRI, FS, FSD, FŠ, FU, MF, PeF,
PF, VF, TeoF, ZF), v letu 2008 je študentske predstavnike kot člane komsiij omenjalo le
nekaj članic.
- Na MF sta poleg štirih učiteljev v komisiji dva predstavnika študentov, prav tako na
PF, na EF so trije; nasploh imajo študenti na MF, ki redno opozarjajo na
pomanjkljivosti, pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovosti,. FS poudarja aktivno
vključevanje predstavnikov študentov v proces oblikovanja poročila.
- Na BF, kjer v komisiji ni predstavnika študentov menijo, da bi nedvomno koristil
njenemu delovanju. Študenti so sodelovali pri razpravah o kakovosti.
- Na FPP ni študentskega predstavnika niti v komisiji za kakovost študijskega procesa,
niti v Mreţi za zagotavljanje kakovosti študijskega procesa (zdruţuje zainteresirane
profesorje).
- Na FA ni predstavnika študentov v komisiji za kakovost, v poročilu je navedenih
nekaj mnenj študentov, obravnaval ga je ŠS.
V komisiji FMF ni predstavnika študentov, pri pripravi poročila o kakovosti je komisija
upoštevala mnenje ŠS.
Poleg komisij za kakovost imajo nekatere članice še druge organe, na nekaterih delujejo
sluţbe za kakovost.
- Na FPP poleg Komisije za kakovost študijskega procesa deluje še mreža za
zagotavljanje kakovosti študijskega procesa. Strategija glede kakovosti in
standardov Oddelka za pomorstvo na UL FPP sledi določilom mednarodne
konvencije STCW (ta predvideva izvedbo kolegijskih hospitacij, izdelavo poročil o
samoevalvaciji ter pregled razporeda STCW vsebin po študijskih predmetih).
- Pravila o organiziranosti in delovanju ZF, ki so bila sprejeta po preoblikovanju Visoke
šole za zdravstvo v Zdravstveno fakulteto, so okrepila dejavnosti na področju
kakovosti s tem, da je za to področje zadolţen eden od prodekanov (prodekan za
kakovost in mednarodno sodelovanje).
- Na FU nameravajo razviti izboljšan pristop za evalvacijo in razvoj visokošolskih
učiteljev, zato so ustanovili Center za razvoj pedagoške odličnosti (CRPO).
- Na EF deluje Služba za kakovost, ki skrbi za razvoj in spremljanje kakovosti
pedagoškega procesa ter za ustvarjanje in posredovanje novih znanj na področju
razvoja znanj in veščin učiteljev za izvajanje pedagoškega dela.
- Na VF je za spremljanje kakovosti na področju izobraţevalne dejavnosti zadolţena
Komisija za študijske in študentske zadeve. Na VF deluje še Komisija za Kakovost,
ustanovljena na osnovi ISO standarda in se ni ukvarjala s pedagoško dejavnostjo.
Obe komisiji načrtujeta pripravo enotnega sistema kakovosti v prihodnjem letu.
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Univerzitetno komisijo za kakovost je imenoval Senat UL (29.6.2004, za dobo štirih let, nova
sestava je bila imenovana 23. 12. 2009). V komisiji je tudi predstavnik študentov, ki ga
predlaga ŠS UL, v prejšnji sestavi se je dvakrat menjal. V letu 2009 je komisija obravnavala
poročilo o kakovosti, ki ga je pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, pripravila
priporočila za letošnje poročilo o kakovosti in obravnavala druga vprašanja.
3.3

Izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu

Po pravilih za izvajanje študentskih anket o pedagoškem delu, ki jih je leta 2003 sprejel
senat UL, študenti članic UL vsako leto ocenijo svoje učitelje in asistente z enotno anketo
(Pravila, 2003). Rezultati so namenjeni ocenjenim posameznikom, dekanom in študentskim
predstavnikom za pisanje mnenj v habilitacijskem postopku, v katerem jih dobi tudi
habilitacijska komisija. Ponekod je analiza rezultatov anket osnova za razpravo o izboljšavah
pedagoškega dela v organih članice (npr. na EF, TeoF).
Do izvajanja ankete preko e-aplikacije veljajo Pravila za izvajanje študentskih anket o
pedagoškem delu, ki jih je leta 2003 sprejel senat UL. Ankete se v enotni obliki na UL
izvajajo od leta 1996, precej daljša je tradicija izvajanja podobnih anket s strani posameznih
učiteljev in asistentov za pridobivanje povratnih informacij od svojih študentov.
Po novem izvajanje študentskih anket na UL enotno ureja Pravilnik o študentski anketi, ki
ga je sprejel senat UL leta 2007. Ta določa mnenjsko naravo ankete, namen uporabe pa je
v izboljšavah študijskih programov in njihovega izvajanja tako s strani posameznih učiteljev
in sodelavcev kot članic. Izrecno je določen namen uporabe rezultatov tudi v postopkih
pridobivanja habilitacijskih nazivov. Po Pravilniku UL je anketa letna in ločena v dva dela:
splošni o študijskem procesu in pogojih študija ter posebni o posameznih predmetih
in sodelavcih (ta se izpolni med zaključkom predavanj in do pristopa k izpitu). Izpolnjevanje
ankete je prostovoljno in anonimno na vseh stopnjah študija prek e-aplikacije. Dostop do
podatkov ima poleg posameznikov v zvezi z njihovim delom tudi dekan članice in drugi
pristojni organi pri habilitacijah. Vprašalnik je predpisan, z uporabo štiristopenjske lestvice (3, -1, +1, +3).
Elektronsko izvajanje ankete v poročilih navajajo FDV, FGG, FU, PF. Z uvajanjem nove
spletne študentske ankete so v okviru e-študent3G začeli na FS, pripravili so predloge za
izboljšave sistema. Članice za izvajanje e-ankete uporabljajo različne e-aplikacije.
Rezultate študentskih anket se upošteva po Zakonu o visokem šolstvu v več postopkih,
predvsem pri evalvacijah institucij in programov (tudi s ciljem reakreditacij) in posameznih
habilitacijah. Ponekod se jih uporablja za izboljševanje študija (EF, TeoF); na FFA se s
podpovprečno ocenjenimi pogovorijo predstojniki o ukrepih za izboljšanje dela, rezultate
anket so za dodatno izboljšanje delovnega procesa na FE posredovali vodjem delovnih
skupin in vsem posameznikom, dekan FKKT slabše ocenjene pedagoge opozarja na mnenje
študentov, na AG je dekan s tremi najslabše ocenjenimi pedagogi v letu 2009 opravil
razgovor. Z rezultati ankete je seznanjen vsak predavatelj TeoF in tudi predsednik
Študentskega sveta Teološke fakultete, študentje izbirajo tudi »naj« profesorja. Na PF v
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poročilu opozarjajo, da rezultatov anket ne dobijo tisti, ki bi jih morali dobiti – ocenjevani
pedagogi in nosilci ocenjevanih predmetov.
Obvezno izvajanje anket so uvedli na BF (pred vpisom v višji letnik), za obvezno reševanje
anket se zavzema ŠS FGG, da bi z večjim številom glasov zagotovili čim bolj ustrezne
ocene.
Članice si prizadevajo povečati udeleţbo študentov pri izpolnjevanju anket. Več članic
poroča o sodelovanju predstavnikov članice, npr. prodekana in študentov (ŠS) pri
anketiranju, kar prispeva k večjemu številu odgovorov. Na FŠ je pri izvedbi sodelovala
Študentska organizacija, na FS in MF so z izpolnjevanjem anket med obveznimi vajami
povečali udeleţbo. Na FDV so zaradi slabega odziva v prejšnjih letih prešli na nove ankete
UL in elektronsko izvedbo, odzivnost pa se kljub pozivom in opozorilom ni bistveno povečala.
FPP za povečanje udeleţbe pri anketiranju predlaga boljše informiranje študentov pred
izvedbo ankete, da izvedo za njen namen in učinek,
Na PeF ugotavljajo, da so študentske ankete postale verodostojen in primerljiv kazalec
osebne uspešnosti in usposobljenosti učiteljev in sodelavcev. Tudi odziv študentov se
je iz subjektivnosti in nemotiviranosti razvil v odgovorno ocenjevanje dela učiteljev in
sodelavcev. Nedvomno je k temu pripomogel tudi korekten odnos študentskega sveta.
Splošna ocena dela učiteljev in sodelavcev se je od prejšnje ankete rahlo izboljšala v skoraj
vseh segmentih.
FS ugotavlja, da so bolj merodajni rezultati anket, ki se izvajajo papirno, ne spletno. Kljub
vsem trditvam o nerelevantnosti tovrstnih anket študenti na FRI menijo, da so zelo dober
pokazatelj kakovosti dela posameznika. Predlagajo, naj se rezultate anket obravnava resno
in uporabi za sistem nagrajevanja zaposlenih.
Tovrstne ankete je teţje izvajati na institucijah z manjšim številom študentov, npr. na
umetniških akademijah. AG ugotavlja, da so vprašalniki bolj uporabni v klasični univerzitetni
situaciji profesor - razred slušateljev, nekoliko manj pa v neklasični situaciji, profesor - en
slušatelj, kakršna je v rabi na AG. Komisija za kakovost AG ugotavlja tudi, da rezultati
študentskih anket na AG ne morejo biti reprezentativni (individualni pouk, majhna udeleţba
anketirancev…), so pa koristna dodatna informacija pri konkretnem kontaktu s posameznim
študentom, oziroma razredom. ALUO navaja, da so profesorji individualno seznanili študente
in poskrbeli, da je njihova evalvacija stekla.
S področjem študentskih anket se na FU sistematično ukvarja Center za razvoj
pedagoške odličnosti, zaradi česar na FU opaţajo ustrezen povraten učinek. Pri analizi
rezultatov ankete in ankete so prišli do mnogih zanimivih ugotovitev, nekatere med njimi
navajamo:
- Z oblikovanjem ustreznejšega nabora elementov, ki jih študenti pri pedagogih
ocenjujejo in uvedbo informacijsko podprtega sistema zbiranja mnenj študentov se je
stopnja verodostojnosti rezultatov v letu 2008/2009 v primerjavi s prejšnjimi leti
izjemno povečala.
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Splošna ugotovitev za vse programe in pedagoge je, da na FU izvajajo pedagoški
proces strokovno zelo ustrezni izvajalci. Treba pa bo tako skupno kot po
posameznikih več pozornosti posvetiti aktivni vključitvi študentov v pedagoški
proces, saj so ti v vseh programih najmanj zadovoljni s tem, kako pedagogi (ne)
znajo vzbuditi zanimanja za predmet in spodbujati k razmišljanju, delno tudi z (ne)
dosegljivostjo na govorilnih urah.
- V prihodnje bi kazalo nadgraditi informacijski program, da bo omogočal dodatne
izračune ocen ne le za posameznega pedagoga in predmet ter način izvajanja
(iz/redni).
Zaradi zagotovitve pretoka dobrih praks bi kazalo razmisliti o javni objavi rezultatov
posameznih pedagogov, kljub načelni subjektivnosti ocen vsaj za tiste, katerih
rezultati so nadpovprečni ali ki sami podajo pisno soglasje o objavi.
Glede na diferenciacijo rezultatov po načinu študija (iz/redni) se je pokazalo, da je
spremljanje in ukrepanje po tem merilu enako pomembno kot zbiranje podatkov in
izboljšave po programih. Med VS in UN dodiplomskimi programi ni opaznih razlik, niti
glede višine ocen niti prioritetne razvrstitve vprašanj glede na stopnjo
ne/zadovoljstva. Slednje je enako tudi pri programih tako prve kot druge stopnje, so
pa na podiplomskih programih skoraj vse ocene sicer nekoliko višje kot na
dodiplomskih.
Kljub velikim razlikam med številom vpisanih študentov po programih in načinu
študija so ugotovitve praktično enake za vse programe, tako po vsebinskih
elementih kot povprečnih številčnih vrednostih.
Za celovit sistem obvladovanja kakovosti bi v prihajajočih letih kazalo uvesti tudi
ankete zadovoljstva vseh uporabnikov fakultetnih storitev, prednostno pa za študente
kot glavne odjemalce tudi anketo o zadovoljstvu s storitvami strokovnih usluţbencev
fakultete (referat, dekanat, knjiţnica ipd.).
-

3.4

Izvajanje drugih anket ter analiz

Pri izvajanju drugih anket in analiz je mogoče zaznati premik v smeri vzpostavljanja sistemov
zagotavljanja kakovosti in vključevanja povratnih informacij različnih skupin o delovanju
članic. Članice poleg anket, ki jih določajo pravila UL, omenjajo izvajanje številnih drugih
anket in formalnih in manj formalnih metod ter uvajanje celovitejšega pristopa k izboljševanju
kakovosti. Glede na številnost navedb v poročilih članic lahko zaznamo pozitiven premik
glede na prejšnja leta in več vključevanja povratnih informacij različnih skupin:
- Na EF je bila izvedena anketa o prekrivanju predmetov na dodiplomskem študiju,
saj je potrebno zagotoviti večjo stopnjo vsebinskih predmetov na programih. Doseči
je potrebno stopenjsko sledljivost in odgovoriti na vprašanje kje in zakaj se pojavlja
podvojena vsebina pri različnih predmetih. Ukrep: Primerjava vsebin predmetov na
dodiplomskem in podiplomskem nivoju.
- Za leto 2009 so na VF dodatno izvedli anketo o izvedbi prvega letnika enovitega
magistrskega bolonjskega programa Veterinarstvo, Anketo o izvedbi podiplomskega
programa Biomedicina in anketo o delu Referata za študente. O rezultatih ankete o
bolonjskem študiju so razpravljali na komisiji ter na posebni pedagoški konferenci,
predstavljeni pa so bili tudi študentom. O rezultatih ankete o podiplomskem študiju so

94

Univerza v Ljubljani

-

-

-

-

-

-

-

-

razpravljali mentorji in učitelji na podiplomskem študiju. Anketo o delu Referata za
študente bo obravnavala komisija. Rezultati vseh treh anket bodo predstavljeni tudi
študentom in senatorjem VF.
FF izvaja programsko evalvacijo bolonjskih študijskih programov.
Na FE so pričeli z anketiranjem dodiplomskih študentov ob zaključku študija,
poudarek je bil na zaposljivosti in interesu za nadaljnje izobraževanje. Anketo
nameravajo izvajati tudi eno leto po zaključku študija in jo razširiti na podiplomski
študij.
Preverjanje kakovosti programov na NTF poteka na več nivojih ter v več smereh:
ankete med študenti, diplomanti, zaposlenimi diplomanti in med delodajalci.
Odgovore na anketo, v kateri zaposleni iz različnih podjetij povezanih s stroko,
odgovarjajo na vprašanja kaj pričakujejo od diplomantov, kar so upoštevali pri pripravi
novih programov.
Na FRI ţelijo v prihodnosti pridobiti podatke o zadovoljstvu delodajalcev s
kompetencami svojih diplomantov od podjetij, kjer se diplomanti zaposlujejo.
Na FMF za doseganje boljšega pedagoškega dela ţe nekaj let izvajajo poleg
univerzitetnih tudi interne študentske ankete ob koncu šolskega leta, v načrtu imajo
izvajanje anket med delodajalci o kakovosti in zadovoljstvu z delom diplomantov.
Na BF je veliko predavateljev in asistentov na lastno pobudo izvedlo ankete med
študenti, s katerimi so skušali ugotoviti, kakšno je mnenje študentov o izvajanju
pedagoškega procesa. V skladu z rezultati anket so pedagoški delavci iskali rešitve
za odpravo izraţenih teţav in pomanjkljivosti.
MF v elektronski obliki izvaja dodatno anketo, ki spremlja kakovost posameznih
predmetov. Katedre oz. inštituti, kjer potekajo posamezni predmeti vodstvu fakultete
posredujejo poročila o rezultatih ankete. Rezultate so upoštevali pri prenovi študija.
MF redno spremlja kakovost študija z vsakoletno analizo učinkovitosti študija, ki
zajema prijave in vpis, napredovanje študentov v višje letnike, analizo izjemno
vpisanih študentov, analizo absolventov in diplomantov ter trajanja študija, analizo
poročil inštitutov in kateder pri dodiplomskem študiju ter Erasmus študijske izmenjave
in študijske prakse.
FPP izvaja vrsto drugih anket in analiz (anketo med učitelji in asistenti UL FPP o
dejavnikih prehodnosti študija, anketo med najboljšimi študenti UL FPP o dejavnikih
prehodnosti študija, študijo rezultatov študentskih anket o pedagoškem delu na FPP v
obdobju od 2004/05 do 2006/07, intervju z nosilci predmetov o načinu izvajanja
študija pri posameznem predmetu »bolonjskih« študijskih programov v letu
2008/2009, samoevalvacijske ankete). Pripravili so še poročilo o izpolnjevanju
standardov ENQA na FPP (2009), in kot izid te analize nameravajo formalizirati in
sistemizirati sodelovanje z gospodarstvom, redno zbirati povratne informacije od
delodajalcev, predstavnikov trga dela in drugih ustreznih organizacij; zbirati,
analizirati in uporabljati podatke o zaposljivosti diplomantov in zadovoljstvu študentov
s programi, analizirati profil študentske populacije ob vpisu in pripravljati ukrepe za
ciljanje izbranih segmentov za vpis na dodiplomski študij.
Na FŠ za VŢU v okviru programov usposabljanja strokovnih kadrov in stalnega
strokovnega spopolnjevanja poteka ustaljeno evalviranje predavateljev, izvajalcev in
organizatorjev aktivnosti.
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Na FU so med študenti izvedli posebno anketo, s katero so ugotavljali prepoznavnost
FU ter motive za študij
Na FU razvijajo e-vprašalnike za vse skupine interesnih udeleţencev (ne le študentov
ampak tudi diplomantov, ţe zaposlenih in delodajalcev) s pomočjo katerih bi
objektivizirali določanje pričakovanj (standardov) in s tem tudi presoj ravni kakovosti
posameznih sestavin in oblikovanje ukrepov izboljšav. Poleg tega nameravajo razviti
izboljšan pristop za evalvacijo in razvoj visokošolskih učiteljev. V ta namen so
ustanovili tudi CRPO (Center za razvoj pedagoške odličnosti).
Na FDV je v letu 2009 potekalo študentsko spletno anketiranje in sicer merjenje
zadovoljstva z bolonjskimi programi na prvi generaciji, ki je v celoti absolvirala prvo
stopnjo prenovljenih programov. Načrtovali so še anketo o zadovoljstvu in potrebah
pedagogov in raziskovalcev FDV, ki v letu 2009 ni bila opravljena, predvidoma pa naj
bi bila izvedena v letu 2010. Opravljena je bila primerjalna analiza kazalcev
knjiţničnih storitev.
V okviru izobraţevanj, ki jih je organiziral Center za vseţivljenjsko učenje ZF, so bile
narejene ankete o kakovosti izvedbe izobraţevanj.
Na PeF je bila izvedena anketa o zadovoljstvu s storitvami Knjiţnice PeF.
Nekateri učitelji in sodelavci PeF izvajajo interne ankete, jih analizirajo in uporabljajo
pri izboljšanju lastnega pedagoškega in strokovnega dela. Z njimi namerava komisija
v prihodnjem letu vzpostaviti stik in pridobiti podatke tudi o internih instrumentih
samoevalvacije.
AGRFT poroča, da ima dobro razvit model komuniciranja znotraj pedagoškodelovnih skupin, kjer je imajo študenti moţnost, da se o teţavah neposredno
pogovorijo s pedagogi, morebitne zadrege rešujejo s pomočjo mediatorstva (pomoči
neprizadetega pedagoga ali druge strokovne osebe), ki poskuša pomagati pri teţavi.
Zelo koristen vir povratnih informacij so na FE pogovori učiteljev in asistentov s
študenti, med ali po predavanjih oziroma vajah. Posebej pri pogovorih študentov z
mlajšimi asistenti, je ta izmenjava informacij zelo odkrita.
Komisija za kakovost AG je pripravila pregled izpolnjevanja standardov ENQA na
Akademiji za glasbo. Slednji je pokazal visoko pokritost omenjenih kriterijev,
nedoseganje meril pa se izkazuje predvsem kar zadeva izjemno slabo prostorsko in
deloma tudi finančno situacijo.
Na FS so analizirali nekatere uspešne zahodne univerze, njihove sisteme
zagotavljanja kakovosti in njihove dobre prakse, pripravili so analize uspešnosti
študentov pri prehodih iz letnika v letnik tako v celoti, kot tudi za posamezne
predmete, analizirali in uresničevali so predloge študentov.
Na TeoF druge ankete in analize vodijo profesorji in sluţijo načrtovanju konkretnega
dela.

Nekatere analize, ankete in druge metode, ki so jih članice izvedle za izboljševanje
prenovljenih študijskih programov, so navedene še v poglavju »Izobraţevalna dejavnost«.
Poleg anket, ki jih nekatere članice ţe izvajajo med svojimi diplomanti za izboljševanje
študijskih programov z upoštevanjem informacij o relevantnosti za njihov karierni razvoj,
namerava Univerzitetna sluţba za kakovost in storitve za študente v letu 2010 pripraviti
anketo o zaposljivosti diplomantov UL, za spremljanje zaposljivosti diplomantov celotne UL
po enotni metodologiji.
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3.5

Zunanje evalvacije in akreditacije

Članice UL poročajo o številnih programih, ki so jih akreditirale na Svetu RS za visoko
šolstvo, da so lahko v študijskem letu 2009/2010 vse začele z izvajanjem prenovljenih
študijskih programov. Nekateri programi, predvsem drugostopenjski na akreditacijo še
čakajo, vendar postopki zaradi ustanavljanja agencije NAKVIS postopki stojijo, prav tako
akreditacija manjših sprememb študijskih programov. Merila in postopki za akreditacije in
zunanje evalvacije še niso sprejeti, kar povzroča veliko negotovost.
O mednarodni akreditaciji poročajo EF, VF, FU, TeoF, BF in FPP, v načrtu jo ima še FDV.
EF je v letu 2009 po uspešno opravljeni obseţni zunanji evalvaciji podaljšala akreditacijo
EQIS, ki jo uvršča med 118 EQUIS akreditiranih poslovnih šol na svetu, kar med 18.000
obstoječimi svetovnimi poslovnimi šolami pomeni za Ekonomsko fakulteto UL velik
uspeh. Konec leta 2009 so za pridobitev akreditacije AACSB oddali samoevalvacijsko
poročilo, ki je bilo potrjeno kot ustrezno, sledi obisk skupine ocenjevalcev in odločitev o
akreditaciji. EF procese pridobivanja mednarodnih akreditacij in mednarodnega sodelovanja
razume predvsem kot način primerjanja EF z najboljšimi evropskimi in svetovnimi šolami ter
kot vir zamisli za oblikovanje ustreznih sprememb v organiziranju, vsebini in delovanju
fakultete, predvsem pa dvigu celovite kakovosti vseh procesov, tako raziskovalnih in
pedagoških kot svetovalnih.
V letu 2008 so na FU pridobili prestiţno mednarodno akreditacijo magistrskega programa s
strani najpomembnejšega zdruţenja v stroki, European Association for Public Administration
Accreditation.
Na VF obseg akreditacije za delovanje preskuševalnih laboratorijev vsako leto širijo.
Uporabljajo sistem vodenja po ISO 17025, zadnja akreditacijska listina je bila izdana konec
leta 2009. Akreditiranih imajo 129 postopkov. Za kakovost izobraţevanja veterinarjev je v
Evropi pooblaščena Zveza evropskih ustanov za veterinarsko izobraţevanje, EAEVE, ki je
na osnovi evropske directive 36/2005/ES pripravila standarde in enotni evalvacijski in
akreditacijski postopek za ustanove veterinarskega izobraţevanja. Od septembra 2008 se
VF intenzivno pripravljala na obisk EAEVE (pripravili so obširno samoocenjevalno poročilo).
TEOF je vključena v mednarodno evalvacijo in akreditacijo pri AVEPRO (Agenzia per la
Valutazione e la Promozione della Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche) in je v tesnem
sodelovanju z nemško govorečimi teološkimi fakultetami pod okriljem AKAST (Agentur für
Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge in Deutschland).
Pomorski študijski programi FPP so verificirani pri mednarodni pomorski organizaciji IMO in
usklajeni z mednarodno konvencijo STCW (v 2009 opravljena zunanja evalvacija študijskega
programa pomorstvo s strani Germanischer Lloyd Certification). Na FPP so v študijskem letu
2009/10 prvič razpisali dodiplomski prenovljeni univerzitetni študijski program Tehnologija
prometa, ki je mednarodno verificiran pri evropskem zdruţenju inţenirjev in tehnikov FEANI.
Študenti, ki končajo ta program, lahko pridobijo naziv EVROING.
Na podlagi pogodbe o priznanju naslova EUR ING za slovenske tehnične strokovnjake so v
FEANI INDEKS priznani in vpisani tudi naslednji univerzitetni študijski programi BF:
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agronomija, gozdarstvo, krajinska arhitektura, lesarstvo, zootehnika in ţivilstvo, od
visokošolskih strokovnih programov pa lesarstvo.
FU se zelo trudi tudi na področjih zunanjih evalvacij in akreditacij. Koncem leta 2008 so imeli
zunanjo evalvacijo s strani Sveta republike Slovenije za visoko šolstvo, ki je delo FU na
področju kakovosti zelo ugodno ocenila.
V letu 2008 so bile opravljene zunanje evalvacije na BF, FGG, FS, FU in VŠZ/ZF. BF poroča,
da je v letu 2009 upoštevala ugotovljene priloţnosti v zunanji evalvaciji leta 2008, ki jih bo
skušala realizirati v naslednjem obdobju.
FDV do leta 2013 predvideva izvedbo zunanje evalvacije in mednarodne akreditacije
programov FDV. Komisija za samoocenjevanje kakovosti v poročilu opozarja na
pospeševanje aktivnosti v zvezi s tem.

3.5.1 Izpolnjevanje strategije in priporočila za izboljšave
Povečuje se zavedanje, da naj bi bila kakovost prepletena z delovanjem institucij na
vseh ravneh. Nekatere članice imajo že vzpostavljen sistem vodenja kakovosti (EF,
FU), drugod poročajo o korakih v smeri vodenja kakovosti (FS), kar pomeni
vključevanje vseh dejavnosti, povezovanje vseh nivojev članice in vključevanje
deležnikov in povezovanje s strateškim razvojem.
V skladu z zastavljeno strategijo so bili za vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in
zagotavljanja kakovosti doseţeni naslednji cilji:
- oblikovan je nabor reprezentativnih kazalcev za sprotno spremljanje doseţkov na
ravni programov, članic in celote,
- vzpostavljen je sistem kakovosti (Pravila, 2008) in povezovanje s sistemom
upravljanja (povezava med letnim poročilom in poročilom o kakovosti),
- občasno se izvajajo podrobne samoevalvacije, kot podlaga zunanjim evalvacijam, na
katere se prijavlja,
- pospeševanje mednarodne akreditacije članic in njihovih programov,
- pospeševanje usposabljanje učiteljev za sodobno pedagoško delo,
- izpopolnjevanje posameznih instrumentov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti,
kot so študentske ankete (nova e-anketa in pravilnik),
- prenova habilitacijskih meril, odpiranje habilitacijskega prostora,
- vzpostavljen je sistem študentskega tutorstva in kariernega svetovanja študentom,
- vzpostavljen sistema spremljanja kakovosti administrativnega dela,
- merila za priznavanje obštudijskih dejavnosti kot del študijske obveznosti,
- opravljena EUA evalvacija in evalvacije Sveta za visoko šolstvo Republike Slovenije,
- pridobljene mednarodne področne akreditacije članic, njihovih programov, postopkov
- o doseţenih rezultatih se poroča javnostim.
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Kljub načrtom v strategiji, da se bo okrepila sluţba za kakovost , bo na ravni UL potrebno

ta cilj še doseči. Le na redkih članicah so poleg komisij za kakovost za kakovost
zadolţene sluţbe. Članice, ki imajo vzpostavljene sisteme vodenja kakovosti in
razvijajo kakovost izobraţevanja, imajo za to tudi ustrezno strokovno podporo v
zaposlenih (npr. sluţba za kakovost, center).
Priporočila za izboljšave:
-

-

Vzpodbujati prenos znanja in izkušenj pri vzpostavljanju sistemov kakovosti
med članicami.
Posvetovati se s članicami o možnostih za izboljšanje postopka in kakovosti
poročanja o kakovosti na UL.
Oceniti, koliko je uspela namera, da se tesneje poveže priprava poslovnega
poročila in poročila o kakovosti in predlagati spremembe pravil.
Izboljšati zbiranje podatkov, njihovo zanesljivost in dostopnost. Uvesti enotne,
zanesljive evidence in prikaze ključnih kazalnikov UL, ki omogočajo večletne
primerjave in analize:
o zagotoviti zanesljivost podatkov, ki so zbrani s članic
o zagotoviti pravilnost agregiranja na raven UL
o zagotoviti uporabne prikaze kazalnikov v letnem poročilu.
Izboljšati uporabnost poročil članic s pripravo izvlečkov, ukrepov, sledenjem
njihovega izvrševanja.
Izboljšati uporabnost poročila UL o kakovosti, uvesti enotno metodologijo za
prispevke služb UL.
Pri poročilih o kakovosti naj bo v ospredju vsebinska analiza, ne pa opisi in
kazalniki.
V poročilo vključevati mnenja ključnih deležnikov.
Povečati obveščanje zaposlenih in študentov o poročilu, npr. z uporabo
multimedijske tehnologije.
Razvijati mehanizme vodenja kakovosti na ravni študijskega programa.

Splošna priporočila:
- Oblikovati strategijo UL za nadaljnje obdobje.
- Oblikovati strategijo in akcijski načrt za vzpostavljanje vodenja kakovosti na UL
in posameznih članicah.
- Vzpostavljati sisteme vodenja kakovosti, ki zaobjemajo vse dejavnosti univerze
in članic, ter organizacijskih enot na vseh ravneh.
- Sprejeti in uporabljati poslovnike o kakovosti na članicah ter druge akte, z
jasnimi in preverljivimi smernicami, ki opredeljujejo uporabne in praktične
načine njihovega izvajanja in spremljanja
- Sistematično razvijati kakovost svojih dejavnosti na vsaki organizacijski enoti,
v koordinaciji z drugimi enotami in vodstvom.
- Z zastavljanjem ciljev univerze, oblikovanjem vzpodbud in uporabo.
mehanizmov za vodenje kakovosti prispevati k izboljševanju in uspehu
univerze.

99

Univerza v Ljubljani

-

-

-

-

-

-

Nadaljevati razvoj od spremljanja in zagotavljanja kakovosti k vodenju
kakovosti.
V sisteme kakovosti vključevati študente, visokošolske učitelje in ostale
zaposlene.
Vzpostavljati vodenje kakovosti kot timsko delo vodstva, zaposlenih in
študentov.
Študentom omogočati različne načine vključevanja v sisteme kakovosti, tako
formalne kot neformalne, na različnih nivojih, z vodstvom, visokošolskimi
učitelji in ostalimi zaposlenimi (sodelovanje naj ne bo omejeno na izpolnjevanje
anketnih vprašalnikov).
Vključevati deležnike v sistema zagotavljanja kakovosti (npr. izvajanje anket,
posvetov, upoštevanje povratnih informacij pri izboljševanju študija…).
Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti naj se stalno spremljajo, vrednotijo in
analizirajo, rezultati tega procesa pa so osnova za ukrepe za razvijanje
kakovosti, za bolj uspešno izobraževanje in raziskovanje., pri čemer se
udejanjanje ukrepov nenehno preverja.
(Samo)evalvacije naj se uporabljajo pri odločitvah glede možnih smeri
delovanja. Pri obsežnejših evalvacijah se na osnovi evalvacijskih poročil
pripravi akcijske načrte, jih uresniči in spremlja njihovo izvajanje.
Povečati zanesljivost in uporabnost nabora kazalnikov.
Pri uporabi kazalnikov kakovosti upoštevati relativnost njihovih vrednosti in
dejavnik interpretacije. Zato je pomembno, da se pri sprejemanju ukrepov za
izboljšave kazalnike uporablja tako kvalitativna kot kvantitativna presoja oz.
strateško ovrednotenje doseženih rezultatov, ki presega le njihove vrednosti.
Vzpodbujati prenos znanja in dobrih praks, tako med posameznimi članicami
in njihovimi oddelki, kot med univerzami (z objavljanjem poročil, dokumentov,
razpravami, posvet in drugimi načini ustvarjanja prostora za izmenjavo) .
Vzpodbujati sodelovanje s kolegi in z drugimi institucijami v visokošolskem
prostoru pri različnih evalvacijskih aktivnosti.
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4
4.1

Povzetki in zaključek
Povzetki

Povzetki
Izobraževanje
Obseţna prenova študija v skladu z bolonjskim procesom je dokončana na prvi stopnji,
dokončuje se na drugi in tretji stopnji. S prenovo je bila povečana interdisciplinarnost in
sodelovanje med članicami, študenti se čedalje bolj zanimajo za izbiro predmetov na drugih
članicah. Več članic je opazilo povečanje sodelovanja na članici zaradi prenove študija (med
oddelki, s študenti), na uvedbo novih študijskih programov so se pripravljale s posveti in
drugimi dogodki. V zadnjih letih se uvajajo aktivne metode poučevanja in učenja, njihova
splošna uporaba in povezovanje z IT potrebuje nadaljnjo podporo, tako s strani članic, kot
UL. Študenti in komisije za kakovost članic so v poročilih izrazile več mnenj, opozoril in
predlogov za izboljšanje študijskega procesa, predvsem v smeri boljšega in zanimivejšega
povezovanja teorije z aplikativnostjo, uvajanjem aktivnim metod učenja in poučevanja ter
enake obravnave študentov in transparentnosti. Referati članic opaţajo vedno večje
zanimanje študentov za izbirne predmete, kaţe se potreba po koordinaciji platforme za
izbirne predmete na ravni UL, kar je tudi ugotovitev sestankov univerzitetne sluţbe za 1. in 2.
stopnjo s prodekani za študijsko dejavnost. Za večjo izbirnost za študente drugih članic bo
poleg sistemske podpore na ravni UL potrebna tudi skrbna zasnova izbirnih predmetov
(jasna opredelitev kompetenc, primerna umestitev v programe in moţnosti povezovanja z
drugimi predmeti).
Zaradi uvajanja novega sistema študija je povečan poudarek na informiranju študentov,
vzporedno izvajanje starih in novih študijskih programov in študijskih predmetov je članicam
v študijskem letu 2009 predstavljalo organizacijski izziv zaradi prostorskih in kadrovskih
omejitev ter hkratnega povečanja števila študentov na starih programih, ponekod pa tudi na
novih. Sprememba sistema študija je zahtevala dodaten trud pri obveščanju študentov in
omogočanje čim boljšega prehoda na novi sistem.
Pri prenovi študija se je pokazala potreba po boljšem spremljanju, zagotavljanju in
izboljševanju kakovosti študija. Članice poročajo o različnih oblikah spremljanja prenove,
orodjih in vzpostavljanju sistemov vodenja kakovosti študija. Kompleksnost orodij in sistemov
je odraz različnih faz prenove in razumevanja pomena kakovosti na članicah. Povečano
pozornost se posveča kakovosti na ravni študijskih programov, nekatere članice so
imenovale koordinatorje študijskih programov. Vidiki zaposljivosti in pričakovanja študentov,
diplomantov in delodajalcev se vse bolj upoštevajo pri študiju.
Nekatere članice imajo sistemsko podporo sodelovanju z delodajalci, okoljem, in
vključevanju prakse v študij. Pogosto je pot do zaposlitve povezana z opravljanjem
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strokovnih izpitov, pripravništev ipd., pri EU reguliranih poklicih je potrebno upoštevati še
evropske direktive.
Članice dajejo čedalje večji poudarek predstavitvi študija na različnih informativnih in drugih
prireditvah (Informativni dnevi, Informativa, različne področne in druge prireditve,
predstavitve na srednjih šolah, poletnih šolah…) ter informativnemu gradivu. Za ustrezno
informiranje potencialnih študentov in postopke prijav je ključno delovanje Visokošolske
prijavno-informacijske sluţbe na UL (VPIS), preko katere potekata tudi prva in druga prijava
kandidatov.
Število vpisanih študentov na UL se zmanjšuje, razlog je predvsem demografski upad.
Zmanjševanje je opazno predvsem pri izrednem študiju. Analiza prvih prijav na razpisane
študijske programe prve stopnje kaţe na veliko zanimanje za študijske programe UL. Članice
so glede vpisa v različnem poloţaju. Ţe dlje časa izstopata dve skupini članic. V prvi so tiste,
ki se zaradi večjega povpraševanja odločajo za omejen, selektiven vpis novincev. V drugi
skupini so članice, kjer imajo zaradi premajhnega zanimanja v prvem prijavnem roku
neselektiven vpis in si študente zagotovijo šele z vpisom v drugem in tretjem roku. Članice iz
druge skupine opaţajo zmanjševanje vpisa, sploh na izrednem študiju, med razlogi za
zmanjševanje navajajo demografski upad in ustanavljanje novih visokošolskih zavodov.
Zanimanje za izredni študij se zmanjšuje, kar članice opaţajo pri vpisu in številu programov,
ki se izvajajo v tej obliki, izredni študij se povečuje na drugi stopnji. Elementi izrednega
študija (prilagajanje potrebam potencialnih in vpisanih študentov) se zaradi splošnega
visokošolskega trenda prilagajanja študija študentom pojavljajo tudi na rednem študiju.
Nekatere članice poročajo o delovanju in o ustanavljanju centrov za vseţivljenjsko učenje.
Članice spremljajo prehodnost, trajanje študija in zaključevanje. V zadnjih letih so naredile
odločilne korake z uvajanjem različnih ukrepov za skrajševanje študija, predvsem z različnimi
vrstami tutorstva. Tutorstvo, različne analize in večji poudarek na kazalnikih omogočajo
boljše spremljanje študija, poznavanje in odpravljanje nekaterih vzrokov za podaljševanje
študija. Članice opaţajo različne dejavnike na učinkovitost študija - iztekanje starih
programov, uvedba zaostrenih pogojev napredovanja v prenovljenih študijskih programih,
zahteve po sprotnem študiju, zvišanje kakovosti študija, selekcija študentov ob vpisu,
nemotiviranost za študij, delo med študijem itd. Isti vpliv lahko pri dveh različnih populacijah
različno vpliva na prehodnost. Uvedba novih programov lahko poveča prehodnost pri starih,
a ne povsod, zahteve po sprotnem študiju lahko pomenijo boljšo kakovost, vendar brez
povečanega informiranja študentov ne učinkujejo same po sebi.
Stari podiplomski študij se izteka, članice opaţajo pogostejši direktni prehod z
znanstvenega magisterija na doktorat. Glavna teţava podiplomskega študija, ki so jo članice
opaţale ţe pred uvedbo novih študijskih programov, je v omejeni količini časa, ki ga
podiplomski študenti glede na zunanje okoliščine lahko namenijo podiplomskemu študiju.
Zaradi ukinjanja znanstvenega magisterija, relativnega upada njegove veljave in širokega
dostopa na doktorski študij se je zanimanje za doktorski študij povečalo, medtem ko je
pripravljenost kandidatov za znanstveni študij manjša. Nujno bi bilo omogočiti primerno izbiro
kandidatov z določanjem vpisnih pogojev študijskega programa in izboljšati pripravo
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kandidatov na drugostopenjskem
raziskovanja itd.).

študiju

(metodologija,

kompetence

znanstvenega

Kakovostno doktorsko izobraževanje je ključno za odličnost in mednarodni sloves
univerze, za koordinirano in kakovostno prenovo tretje stopnje je UL leta 2007 ustanovila
doktorsko šolo. V letu 2009 je Doktorska šola nadaljevala z dograjevanjem enotno
dogovorjenih stališč in meril za oblikovanje, izvajanje ter organizacijo doktorskih študijskih
programov. V intenzivni prenovi doktorskega študija, ki je v preteţni meri potekala v letu
2009, je bilo doseţeno povezovanje članic v interdisciplinarnosti program in upoštevanje
načela, da se eno znanstveno področje v doktorskih programih UL pojavlja samo enkrat. To
je bil največji doseţek prenove. Namesto več kot 80 podiplomskih študijskih programov (za
dosega magisterija znanosti in doktorata znanosti) se bo na UL po zaključeni prenovi
doktorski študij izvajalo v največ 23-25 študijskih programih. Članice opaţajo večje
povezovanje, vključevanje predavateljev iz prakse in povečanje mobilnosti. Univerza še
naprej podpira interdisciplinarnost doktorskega študija in medčlanično sodelovanje ter
povezovanje z zunanjimi raziskovalnimi ustanovami in posameznimi raziskovalci v Sloveniji
in tujini. Poleg upoštevanja zunanjih standardov kakovosti v slovenskem visokošolskem
prostoru (merila Sveta RS za visoko šolstvo) na UL poteka postopek za oblikovanje lastnega
sistema za zagotavljanja kakovosti na doktorskem študiju.
Mednarodna dejavnost
Pregled mobilnosti na UL kaţe na trend naraščanja, predvsem na račun povečanega
zanimanja tujih študentov za študijske izmenjave in vpis tujih študentov v študijske programe
UL. Članice so v letu 2009 veliko pozornost namenjale internacionalizaciji, kar je eden
pomembnejših strateških ciljev Strategije UL 2006-2009. Delovale so v smeri povečanja vseh
vrst mobilnosti, kar so dosegale z ukrepi za povečanje izmenljivosti študentov ter
izmenljivosti učiteljev in sodelavcev. Še naprej načrtujejo povečevanje mobilnosti. Članice so
spodbujale mobilnost študentov UL za študijske izmenjave v tujini primarno z aktivno
vključenostjo v programe VŢU (Erasmus) in CEEPUS, s povečevanjem števila partnerskih
pogodb in bilateralnih mednarodnih pogodb, s čimer so povečevale izbiro za izvedbo
mobilnosti, z aktivno promocijo moţnosti študijskih izmenjav, pri spodbujanju mobilnosti so
imela veliko vlogo študentska društva. V odstotkih se študijskih izmenjav udeleţi na letni
ravni slabe 2% študentov UL na vseh stopnjah študija, upoštevajoč vpisane v absolventski
staţ, kar je še vedno daleč od ţelenih številk. Razloge za to gre iskati predvsem v
intenzivnost prenovljenih (bolonjskih) študijskih programov, slabem poznavanju partnerskih
institucij, teţavah s priznavanjem opravljenih obveznosti v tujini in primanjkljajem moţnosti
najema posojila za čas študijske izmenjave. Izenačevanje števila odhajajočih študentov in
prihajajočih je pozitiven trend, ki ga ne gre toliko pripisati sami organizaciji študija na UL
(predvsem uporabi tujih jezikov pri poučevanju), kot bolj dobri organizaciji študentskega
ţivljenja v Ljubljani (Univerzitetna sluţba za mednarodno sodelovanje, 2010). V večji meri se
je povišala izmenjava tujih študentov na UL in tudi vpis tujih študentov na UL. Glede na
število vpisanih študentov so največ tujih študentov letos sprejele ALUO, FDV, FA, AGRFT,
FF, EF in PF, hkrati pa so te članice sočasno tudi največje »pošiljateljice« svojih študentov v
tujino. Velik pomen za internacionalizacijo UL ima interes tujcev za vpis na študij na UL.
Število vpisanih tujih študentov na UL se v zadnjih letnih giblje od 847 v letu 2007/2008 do
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977 v letu 2009/2010 (dodiplomski študijski programi). Število tujih učiteljev, ki obseţneje
sodelujejo v pedagoškem procesu na UL se po podatkih članic ne povečuje. Obetavnejše je
odhajanje naših učiteljev na izmenjave v tujino in krajše mednarodne izmenjave. Število
članic, ki izvaja več kot 5 predmetov (tudi) v tujem jeziku se v primerjavi z letom 2007/08 ni
povečalo (osem članic). Premik se je zgodil predvsem v številu tujih predmetov, ki jih članice
izvajajo in sicer iz 78 predmetov v letu 2007/08 na 259 v letu 2009/2010, poleg tega več
članic načrtuje (delno izvedbo) nekaterih študijskih programov v tujem jeziku.
Več članic ţeli povečati mobilnost študentov, učiteljev, raziskovalcev in ostalih zaposlenih.
Tako študenti kot zaposleni izraţajo ţelje, da bi se raznolikost in kakovost mednarodnega
sodelovanja še povečala.
Raziskovalno razvojna in umetniška dejavnost
Univerza v Ljubljani je največja raziskovalna organizacija (RO) v Sloveniji tako po številu
raziskovalcev, porabljenih sredstvih za raziskovalno in razvojno delo kakor tudi po rezultatih.
Zunanje ovire so predvsem neustrezen način financiranja s strani drţave oz. njene agencije
ARRS. Kljub spreminjanju metodologij članice poročajo o pridobivanju dodatnih finančnih
sredstev in so odzivne na vzpodbude iz razpisov. Ena od velikih ovir za uspešnejše
raziskovalno delo, tako pri pridobivanju sredstev, kakor tudi pri rezultatih raziskovalnega
dela je velikost in organiziranost univerze. Potrebno bi bilo vzpostaviti boljšo komunikacijo
med Upravo UL ter članicami in med sami članicami ter predvsem uvesti sodobne načine
komuniciranja in izmenjave informacij z uporabo sodobnih internetnih rešitev. K laţjemu in
učinkovitejšemu delu tako strokovnih sluţb kot samih raziskovalcev, bi pripomogla
informacijska podpora raziskovalnemu delu, npr. projektno vodenje. Na UL bi bilo potrebno
vzpostaviti bazo raziskovalnih projektov in programov, ki se izvajajo na članicah UL za boljšo
transparentnost in za promocijo znanstvenih doseţkov doma in v tujini.
EUA strateška institucionalna evalvacija UL (2007) je na področju raziskovanja opozorila
predvsem na nujnost postavljanja raziskovalnih prioritet, saj sodobna mednarodna univerza
ne more doseči odličnosti na vseh raziskovalnih področjih. Še vedno velja ugotovitev EUA,
da UL kot celota ne ve, kako vzpostaviti raziskovalne prioritete, vendar o vzpostavljanju
raziskovalnih prioritet poročajo tudi le redke članice. Na ravni UL in na posameznih članicah
bo potrebno pripraviti strategijo na področju raziskovanja, da bi izboljšali premajhno
koncentracijo raziskovalcev, finančnih sredstev in raziskovalne opreme, povečali sodelovanje
med različnimi skupinami in enotami ter vzpostavili okolje za doseganje več v svetovnem
merilu vrhunskih raziskovalnih rezultatov. O postavljanju raziskovalnih prioritet poročata
FKKT in PeF. PeF si je zadala izdelavo strategije raziskovalne dejavnosti, oblikovala je Sklad
za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela. Sklad je objavil več
razpisov. Glavni namen sklada je omogočiti raziskovalcem delo na projektih, pripravo
znanstvenih prispevkov in udeleţbo na mednarodnih srečanjih. Na FKKT si ţelijo boljšega
notranjega in zunanjega povezovanja in koordinacije raziskovalnega dela ter doseganje
sinergijskih učinkov predvsem za izboljšanje kakovosti raziskovalnih doseţkov. FKKT
poskuša vzpodbujati raziskovanje novih področij in vsaj s stališča raziskovalne opreme take
moţnosti povečati, saj ustanavljajo fakultetni infrastrukturni center, v okviru katerega bodo
nabavljali in vzdrţevali veliko raziskovalne opreme, za katero bo vladal velik, po moţnosti
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multidisciplinaren interes in bo dostopna vsem. Tudi na ravni UL bo potrebno pripraviti
strategijo na področju raziskovanja.
Pri raziskovanju članice spremljajo znanstvene objave, spremljanje števila objav na
raziskovalca se je v zadnjih letih uvedlo na UL z zbiranjem podatkov s članic. Število
znanstvenih objav in citiranost narašča. Sodelovanje z okoljem je v veliki meri prepuščeno
interesu zunanjih akterjev in lastni iniciativi raziskovalcev, k projektnemu sodelovanju pa
bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki vzpodbujajo skupno kandidaturo na
razpisih. Nekaj članic vzpodbuja povezovanje študentov in doktorskih raziskovalcev z
okoljem. Področje zaščite intelektualne lastnine je sorazmerno novo, saj se je z zaščito
izumov na univerzi začelo šele z letom 2007, pri zašiti patentov obstajajo še neizkoriščene
moţnosti, čemur bo potrebno nameniti večjo pozornost in preučili moţnosti, kako k
sodelovanju povabiti tudi zunanje strokovnjake. Pomemben dejavnik kakovosti študijskega
procesa in prenosa znanja je povezovanje raziskovalnega dela s pedagoškim, kar omenja
nekaj članic.
Umetniška dejavnost je najbolj razvita na treh umetniških akademijah (AG, ALUO, AGRFT),
ki poleg tovrstne dejavnosti svojih učiteljev in sodelavcev, mnoţice nastopov, koncertov,
razstav ipd. navajajo tudi odmevne uspehe svojih študentov. Umetniško dejavnost akademij
najbolj zavirajo prostorske teţave, veliko število lokacij prinaša tudi organizacijske in
finančne probleme. AG opozarja še na problematiko doktorskega študija, ki ne dopušča
specialističnega doktorskega študija, kar jih ovira pri celovitem snovanju umetniškega študija.
Članice Univerze v Ljubljani so uspešne pri pridobivanju mednarodnih projektov, predvsem
projektov 7. okvirnega programa, ki nadomešča 6. okvirni program. S sistemom notranjega
evalviranja prijav koordinatorskih projektov, ki ga je UL uvedla ţe leta 2007 in s pomočjo
Univerzitetne sluţbe za evropske projekte pri pisanju prijav bi se lahko povečalo tudi število
uspešnih koordinatorskih projektov. Sredstva, ki jih Univerza v Ljubljani namenja
raziskovalnemu in razvojnemu delu v evropskih konzorcijih, naraščajo. Skupno število
projektov se iz leta v leto povečuje in se je od leta 2005 povečalo za več kot 100%. Leto
2009 pa je bilo predvsem v znamenju razpisov Strukturnih skladov in razpisov Evropskega
teritorialnega sodelovanja, saj je bilo razpisanih zelo veliko število razpisov, med njimi tudi
bolj odmeven in zelo pomemben razpis za centre odličnosti. V letu 2009 je UL izvajala 26
projektov, financiranih iz strukturnih skladov, med njimi 6 takšnih, kjer je UL koordinator (FMF
in FF). V letu 2009 je bil objavljen razpis za Centre odličnosti. UL sodeluje v vseh 8 centrih
odličnosti, ki so bili odobreni za financiranje v naslednjih petih letih, v dveh imamo
koordinatorsko vlogo (EF, NTF). V večini centrov odličnosti sodeluje več članic, kar kaţe na
vedno večje medsebojno povezovanje članic v multidisciplinarne raziskovalne skupine.
Centre odličnosti so pridobili na EF, NTF, FKKT, FS, FE, FMF, BF, MF in VF.
Univerza v Ljubljani se na področju evropskih raziskovalnih in izobraţevalnih projektov
intenzivno povezuje z drugimi evropskimi univerzami, članice poročajo o organizaciji številnih
mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj, mednarodna dejavnost akademij postaja vse
intenzivnejša.
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Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost
V okviru decentraliziranega knjiţničnega sistema UL deluje 38 visokošolskih knjiţnic fakultet,
akademij in oddelkov ter dve univerzitetni knjiţnici kot pridruţeni članici UL (NUK in CTK).
Zbrani kazalniki knjiţnične dejavnosti za obdobje 2007 do 2009 izkazujejo stabilno delovanje
knjiţnic in knjiţničnega sistema UL v tem obdobju. UL ima največji sistem visokošolskih
knjiţnic v Sloveniji in posledično največjo knjiţnično zbirko tiskanih in elektronskih
informacijskih virov, letni prirast, število aktivnih članov, obisk, izposojo in medknjiţnično
izposojo. Obseţen je vnos bibliografskih zapisov za bibliografije raziskovalcev. Število
čitalniških sedeţev ni zadostno. Članice organizirajo izobraţevanja – skupna, individualna in
v okviru rednega študijskega programa. Opaţajo tudi povečanje pomena nabave knjiţnega
gradiva v elektronski obliki, povečevanje dostopanja do e-informacijskih virov in potrebo po
seznanjanju uporabnikov knjiţnice z uporabo dostopnih elektronskih virov.
UL bi morala vzpostaviti prostodostopni repozitorij za shranjevanje objav raziskovalcev,
visokošolskih del in drugih publikacij UL. UL še ni sprejela smernic za zbiranje elektronskih
oblik visokošolskih del UL, sprejeti bo potrebno tudi Pravilnik o upravljanju avtorske in
sorodnih pravic del, ki nastanejo na UL.

Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema
V zadnjih letih so se na precej članicah z vlaganji v prostore in opremo izboljšale razmere za
študij, raziskovanje in druge dejavnosti. Kljub temu nekaj članic opozarja na dolgotrajno
kritično pomanjkanje prostorov in primerne opreme. Prostorsko stisko je še povečalo
izvajanje iztekajočih se študijskih programov in uvajanje novih, tudi na nekaterih članicah, ki
so pred prenovo študija bile v zadovoljivi situaciji glede prostora. V poročilih za leto 2009
članice navajajo tudi premike pri reševanju teţav s prostori. Več članic poroča novih
pridobitvah, prenovah stavb in različnih korakih na poti do novih prostorov, ki so jih izvedle v
letu 2009 (BF, FKKT, FMF, FŠ in Akademije). Poročajo tudi o načrtih za nove stavbe in
prizidke (FKKT, FF, FSD, FS). Precej članic poroča o nakupu pedagoške opreme za izvedbo
izobraţevalnega procesa. Spremembe v načinih učenja in poučevanja ter uporabe IT vplivajo
tudi na potrebe po novih konceptih prostorov za študente, z manj časovnih in drugih
omejitev.

Informacijski sistem
Za podporo študijskega procesa kot enega od temeljnih procesov univerze članice
uporabljajo pet različnih informacijskih sistemov, ki med seboj niso povezani. eŠtudent3G
je projekt nadgradnje študijske informatike, s katerim UL sledi zastavljenim strateškim ciljem.
Razviti sistem omogoča izvedbo bolonjskih programov z izmenjavo študentov med članicami
in se povezuje s poslovno informatiko za zaračunavanje storitev študentom. V letu 2009 je bil
izveden prehod 10 članic na novi sistem eŠtudent3G, v letu 2010 se nadaljuje prehod članic
iz sistema eŠtudent. Prehodi posameznih članic so zahtevni projekti. eŠtudent3G ima
poseben modul za izvedbo e-anket. V letu 2009 so e-ankete izvedli na FS, ter testno na FFA
in VF; FS je posredovala svoje predloge za izboljšave, v letu 2010 se na UL modul za ankete
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izboljšuje. Ker UL večino svojih informacijskih storitev zagotavlja z zunanjim izvajanjem, je
kakovost storitev v največji meri odvisna od obvladovanja zunanjega izvajanja.
Za poslovno informatiko članice uporabljajo večje število nepovezanih rešitev, po ocenah
vsaj 9. UL se trudi vzpostaviti kakovostno standardno rešitev poslovne informatike na
sistemu IRC. Za potrebe UL se uporablja kadrovska informatika QuickTime. Nekatere članice
zaradi povezav z njihovimi poslovnimi rešitvami zaradi plač dodatno uporabljajo svoje
rešitve. Več članic načrtuje posodabljanje in povezovanje različnih nepovezanih rešitev. NTF
opozarja na prepočasno posodabljanje informacijske tehnologije. Članice razpolagajo z
različno programsko opremo, s specializiranimi programskimi orodji in študentom v študijske
namene omogočajo uporabo različnih licenčnih programov. V podporo projektnemu vodenju
v raziskovalni dejavnosti je bila za UL razvita aplikacija 4PM, vendar še ni uvedena v
produkcijo. Mednarodna dejavnost danes informacijsko ni podprta. V letu 2009 je bil začet
projekt ArnesAAI, ki bo vzpostavil infrastrukturo za poenostavljeno prijavo uporabnikov v vse
spletne aplikacije. V prihodnje bi morali za dobro delovanje informacijskega sistema in
povezovanje med sistemi na nivoju UL doseči minimalen konsenz za uskladitev temeljnih
aktivnosti študijskega procesa.
Podatkovno skladišče za študijske podatke je bilo v preteklosti na UL ţe vzpostavljeno.
Zaradi pomanjkanja kadrov v Univerzitetni sluţbi za informatiko se podatkovno skladišče ne
polni. V okviru študijske informatike se na UL pripravljajo poročila, ki se zlagajo in urejajo
ročno. Ključna prednost vzpostavitve celovitega informacijskega sistema je kakovostno
poročanje oziroma zagotavljanje podatkov zunanjim naročnikom in notranjim uporabnikom
(ankete, evidence…). V teku so ţe aktivnosti, da se poročila in izvoze podatkov na UL dobijo
iz sistema avtomatsko, brez vsebinskega posega administratorja. Dodatno se bo za vse
sisteme vzpostavila platforma za proţno izdelavo poročil, ki bo neodvisno od ponudnikov
rešitev omogočila izdelavo poročil po naročilu ali celo v lastni izvedbi uporabnikov. Nujno bi
bilo omogočiti zbiranje podatkov za kazalnike UL na različnih področjih (predvsem študijska,
mednarodna in raziskovalna dejavnost) za racionalno ter hitro posredovanje podatkov v
kazalnikih za razvoj kakovosti in pripravo strateških dolgoročnih ali letnih dokumentov na
članicah ali univerzi.
Pomemben strateški cilj je izboljševanje dostopa do informacijskih virov in storitev. Omreţje
Metulj zagotavlja kvalitetno mreţno povezavo in dostop v Internet vsem članicam. V
preteklem obdobju je UL vzpostavila brezţično omreţje Eduroam, ki ga uporabniki zelo
pohvalijo in omogoča kjerkoli v evropskem akademskem omreţju brezţični dostop do
Interneta. Na članicah so z brezţičnim omreţjem pokrite avle in predavalnice, Eduroam je
namenjen študentom in zaposlenim. UL spodbuja uporabo programskih in informacijskih
orodij ter rešitev s skupnim naročanjem programske opreme. UL je v letih 2008 in 2009
uvajala IP telefonijo. Projekti so bili zaključeni na rektoratu in članicah AGRFT in BF. Na UL
je za povečanje kakovosti informacijskega sistema vzpostavljen »help desk«. Posebno
pozornost posvečajo vplivom sprememb in ustreznemu obveščanju uporabnikov.
Članice poročajo o prenovi spletnih strani, preko katerih informirajo študente, poleg tega
posvečajo večjo pozornost obveščanju javnosti o študijskih programih, raziskovalni in drugih
dejavnostih. Članice postopno prehajajo na e-učenje, omenja se izvajanje izpitov na
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računalnikih, uporabljajo spletno učilnico Moodle (odprtokodni sistem), ki informacijsko
podpira nekatere sklope izvajanja pedagoškega procesa in objavljanje e-gradiv. Na članicah
opaţajo, da potekajo aktivnosti na področju e-učenja znotraj posameznih kateder, na FE
predlagajo sistematičen pristop na nivoju posamezne članice in UL, ter sistematično
vzpostavitev sistema UL za izpopolnjevanje visokošolskih učiteljev in asistentov na področju
visokošolske didaktike in uporabe novih tehnologij v pedagoškem procesu.
Informacijska podpora UL je daleč od ustreznega nivoja, ki si ga ustanova kot je univerza
zasluţi in za svoje delovanje tudi potrebuje. Z ustrezno informacijsko podporo bi UL močno
olajšala in tudi zmanjša delo pedagoškega osebja kot tudi podpornih sluţb, s čimer bi nudila
boljše pogoje dela vsem svojim študentom, zaposlenim in partnerjem. Projekti informatizacije
in razvoja rešitev so izredno kompleksni, zato je potrebna ustrezna kadrovska zasedba. Vsa
področja zahtevajo konkretne aktivnosti, konkretne ukrepe izboljšav je potrebno stalno
izvajati.

Človeški viri, osebje
Članice za večjo proţnost pri zaposlovanju novih delavcev izvajajo mednarodne javne
razpise, za izboljšanje izobrazbene in kadrovske strukture se uvaja izdelovanje načrtov
izobraţevanj, upokojevanj in prerazporeditev, sprejeta so bila nova Merila za volitve v naziv
visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev in sodelavcev. Za odpiranje habilitacijskega
prostora je UL v skladu s ciljem Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva RS
2007-2010 s spremembami in dopolnitvami Statuta UL določila postopek ugotavljanja
enakovrednosti nazivov kandidatov, ki se prijavijo na razpis za delovno mesto učitelja na
Univerzi v Ljubljani, in ki ţe imajo naziv učitelja na drugi univerzi.
Glede na varčevalne ukrepe Vlade RS naj bi se v javnem sektorju število zaposlenih v letu
2009 praviloma zmanjševalo v obsegu, kot velja za organe drţavne uprave. Članice so bile
na navedene zahteve opozorjene ob pripravi kadrovskega načrta za leto 2010. Število
učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja se v letu 2009 na večini članic ni znatno
spremenilo, situacija glede zaposlovanja pa je po članicah zelo raznolika. Članice se
zavedajo, da morajo za kakovostno izobraţevanje in raziskovanje poskrbeti za ustrezno
kadrovsko sestavo. Mladi raziskovalci imajo pomembno vlogo pri raziskovalnem delu, zaradi
uvedbe novih študijskih programov so mnoge članice načrtovale povečanje učnega osebja,
ki so ga zaradi omejitev zaposlovanja preloţile. Opozarjajo na preobremenjenost učiteljev in
sodelavcev. V izpeljavo študijskega procesa vključujejo tudi zunanje izvajalce, za večjo
povezovanje z okoljem in med področji. Le na nekaj članicah oz. njihovih oddelkih je opaziti
jasne prioritete pri strukturi zaposlenih, zaposlovanju in sistematičen pristop k njihovemu
izobraţevanju.
Študenti
V treh letih od začetka projekta »Tutorstvo na UL« so članice UL naredile velik in uspešen
korak pri oblikovanju tutorskih modelov. Iz poročil posameznih članic je razvidno, da izvajajo
različne oblike tutorstva, glede na potrebe svojih študentov, nekatere članice pa razvijajo
nove oblike tutorstva. V prihodnje bi bilo potrebno tutorstvo vključiti v habilitacijska merila, saj
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bi s tem pedagoške delavce dodatno motivirali za izvajanje tutorstva. Študijsko in karierno
svetovanje na članicah zelo dejavno poteka na FU in EF, na UL pa v Sluţbi za kakovost in
storitve za študente, ki je med drugim organizirala Leonardo da Vinci praktično usposabljanje
v tujini. Članice ohranjajo stike z diplomanti predvsem preko Alumni klubov in dejavnosti. Več
članic izvaja dejavnosti ALUMNI neformalizirano, klub diplomantov imajo na BF, NTF, na FS
imajo podjetniški forum, pri katerem dejavno sodelujeta ŠS in ŠO, ZF pa je klub diplomantov
ustanovila na novo. V prihodnje bi bilo dobro povezovati dejavnosti ALUMNI z dejavnostmi
kariernega svetovanja ter tako diplomantom učinkoviteje pomagati do zaposlitve.
Obštudijska, interesna dejavnost študentov je na večini članic dobro razvita, tudi po
zaslugi delovanja ŠS, ŠOUL in študentskih društev. Nekatere oblike obštudijske dejavnosti
so tesno povezane s študijem (strokovne ekskurzije, obiski fakultet v tujini, predstavitve
podjetij, predavanja in razprave s strokovnjaki iz prakse, poletne šole, tekmovanja). Pri tem
pogosto npr. kot mentorji sodelujejo učitelji in sodelavci.
Študenti so druţbeno aktivni, tako je bil eden od najpomembnejših in najodmevnejših
projektov študentk in študentov FSD v zadnjem letu projekt načrtnega vplivanja na pristojne
politične ustanove v zvezi s problematiko pripravništva za diplomirane socialne delavke in
druge profile v socialnem varstvu.
Dejavnost Študentskega sveta se na članicah bolj ali manj prepleta z dejavnostjo
študentskih organizacij članice, ki so del univerzitetne študentske organizacije. V letu
2008/2009 je ŠS UL uvedel predlog za prispevek za ŠS članic, z ţeljo zagotoviti večjo
finančno avtonomijo ŠS članic ter jim omogočiti povečanje svojih finančnih sredstev. Na
večini članic poročajo o aktivnem delovanju študentskih svetov in o dobrem sodelovanju z
vodstvom članice, ponekod si ţelijo večje vključenosti in večjega upoštevanja predlogov.
Predlagajo, da bi se delovanje študentov v študentskem svetu priznalo kot obštudijsko
dejavnost, saj je vedno manj študentov pripravljenih za sodelovanje.
Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti
Na ravni UL so osnovni cilji določeni s poslanstvom, statutom in strategijo za obdobje 20062009. Le redke članice omenjajo še svoje strategije, več jih omenja akte o kakovosti, in
različne ukrepe za izboljšave, ki so jih sprejele ali začele uporabljati v letu 2009. Na nekaterih
članicah razvijajo in uvajajo celovite sisteme vodenja kakovosti. Nekatere članice ţe ob
oblikovanju, druge pa za izboljševanje prenovljenih študijskih programov vzpostavljajo
sisteme kakovosti na ravni študijksih programov.
Najpomembnejši način spremljanja uresničevanja ciljev so letna poročila o kakovosti.
Nekatere članice so v poročilih opozorile na manjše spremembe v navodilih in teţave s
podatki (manjkajoči in sporni podatki v tabelah za pripravo letnega poročila UL, dolgotrajno
zbiranje podatkov, nepripravljene kazalnike) ter na časovni pritisk pri pripravi poročila o
kakovosti. Potrebno bo zagotoviti zanesljivost podatkov, ki so zbrani s članic, zagotoviti
pravilnost agregiranja na raven UL, zagotoviti uporabne prikaze kazalnikov v letnem poročilu,
omogočiti večletne primerjave ter tako omogočiti pravočasno pripravo poročil o kakovosti na
članicah ter na UL. Pri pripravi poročil o kakovosti na članicah in na UL bo potrebno izboljšati
vsebinsko analitičnost poročil, povezanost in celovitost poročil, vključiti povratne informacije z

109

Univerza v Ljubljani
različnih virov. Vključevanje povzetka po področjih in priporočil za izboljšave bi povečalo
uporabnost in preglednost poročil. Za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti pa bi bilo
potrebno pripraviti še ukrepe za izboljšave - v poročilu o kakovosti, jih vključiti v program dela
in preverjati njihovo uresničevanje.
V komisijah za kakovost na članicah so večinoma zastopani tudi predstavniki študentov,
strokovne sluţbe redko, prav tako dekan. Večinoma pri pripravi sodelujejo z različnimi organi
članice, ŠS in sluţbami, načrti za boljše obveščanje delavcev in drugih organov članic o
poročilu so zelo redki.
Elektronsko izvajanje študentske ankete v poročilih navajajo FDV, FGG, FU, PF. Z
uvajanjem nove spletne študentske ankete so v okviru e-študent3G začeli na FS, pripravili so
predloge za izboljšave sistema. Članice za izvajanje e-ankete uporabljajo različne eaplikacije, druge pa še vedno uporabljajo stare ankete o pedagoškem delu. Članice poleg
anket, ki jih določajo pravila UL, omenjajo izvajanje številnih drugih anket in formalnih in manj
formalnih metod ter uvajanje celovitejšega pristopa k izboljševanju kakovosti. Verodostojnost
rezultatov anket se sodeč po rezultatih analize anket FU da povečati z oblikovanjem
ustreznejšega nabora elementov, ki jih študenti pri pedagogih ocenjujejo in uvedbo
informacijsko podprtega sistema zbiranja mnenj študentov. V njihovem primeru na rezultate
anket ne vplivajo niti velike razlike v številu vpisanih študentov.
V skladu z zastavljeno strategijo so bili za vzpostavitev celovitega sistema spremljanja in
zagotavljanja kakovosti doseţeni mnogi cilji (nabor kazalnikov, vzpostavljanje sistema
kakovosti (Pravila, 2008), pospeševanje mednarodnih akreditacij, tutorstvo in karierno
svetovanje, uvajanje e-ankete in sprejem različnih pravilnikov itd.). Kljub načrtom v strategiji,
da se bo okrepila sluţba za kakovost, bo na ravni UL potrebno ta cilj še doseči. Le na redkih
članicah so poleg komisij za kakovost za kakovost zadolţene sluţbe. Članice, ki imajo
vzpostavljene sisteme vodenja kakovosti in razvijajo kakovost izobraţevanja, imajo za to tudi
ustrezno strokovno podporo v zaposlenih.
Pri vzpostavljanju sistemov kakovosti lahko tako na ravni UL kot na članicah opazimo
izboljšave, kljub številnim pomanjkljivostim, teţavam z zbiranjem in zanesljivostjo podatkov
ter pomanjkljivo kadrovsko zasedbo. Nekatere članice ţe imajo ali vzpostavljajo celovite
sisteme kakovosti, druge načrtujejo spremembe. Mogoče je zaznati premik v smeri
vzpostavljanja sistemov zagotavljanja kakovosti in vključevanja povratnih informacij različnih
skupin o delovanju članic. Povečuje se zavedanje, da naj bi bila kakovost prepletena z
delovanjem institucij na vseh ravneh. Nekatere članice imajo ţe vzpostavljen sistem vodenja
kakovosti (EF, FU), drugod poročajo o korakih v smeri vodenja kakovosti (FS), kar pomeni
vključevanje vseh dejavnosti, povezovanje vseh nivojev članice in vključevanje deleţnikov in
povezovanje s strateškim razvojem.

4.2

Zaključek

Prenova študijskih programov na prvi stopnji je dokončana, zaključuje se na drugi in tretji
stopnji. Študijski programi se izvajajo v skladu z zakonom, oblikovani so bili v skladu z načeli
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bolonjske deklaracije, uporabljajo se orodja za večjo preglednost (priloga k diplomi, ECTS
kreditne točke), povečalo se je sodelovanje med članicami, izbirnost, formalizirajo in
razširjajo se moţnosti vključevanja prakse v študij, povečuje se število skupnih študijskih
programov ali sodelovanja pri njihovi izvedbi, ter število interdisciplinarnih študijskih
programov, v katerih sodeluje po več članic UL. Uvajajo se nove oblike dela pri študiju,
povečuje število predmetov, ki se izvajajo (tudi) v tujem jeziku in število študentov iz tujine.
Pregled mobilnosti na UL kaţe na trend naraščanja, predvsem na račun povečanega
zanimanja tujih študentov za študijske izmenjave in vpis tujih študentov v študijske programe
UL. Članice so v letu 2009 veliko pozornost namenjale internacionalizaciji, kar je eden
pomembnejših strateških ciljev Strategije UL 2006-2009. Delovale so v smeri povečanja vseh
vrst mobilnosti, kar so dosegale z ukrepi za povečanje izmenljivosti študentov ter
izmenljivosti učiteljev in sodelavcev. Še naprej načrtujejo povečevanje mobilnosti. Število
vpisanih tujih študentov, ki je pomemben vidik internacionalizacije UL, se povečuje.
Prenova študija je prinesla večje sodelovanje na UL, med članicami, na članicah in njihovih
oddelkih, intenzivira se strateška komunikacija med pristojnimi osebami in organi uprave
univerze in članic, pospešuje se pretok informacij in hitrost odziva, organizirajo se stalni
forumi za pretok uporabe dobrih praks in za njihovo sistemsko uporabo, kjer je to mogoče in
primerno. Zaradi uvajanja novega sistema študija je povečan poudarek na informiranju
študentov, vzporedno izvajanje starih in novih študijskih programov in študijskih predmetov je
članicam v študijskem letu 2009 predstavljalo organizacijski izziv zaradi prostorskih in
kadrovskih omejitev ter hkratnega povečanja števila študentov na starih programih, ponekod
pa tudi na novih. Pri prenovi študija se je pokazala potreba po boljšem spremljanju,
zagotavljanju in izboljševanju kakovosti študija.
Čedalje bolj se vzpostavljajo sistemi zagotavljanja kakovosti, s poudarkom na ravni
študijskega programa. Vidik zaposljivosti in pričakovanj študentov, diplomantov in
delodajalcev se vse bolj upošteva pri študiju. V intenzivni prenovi doktorskega študija, ki je v
preteţni meri potekala v letu 2009, je bilo doseţeno povezovanje članic v interdisciplinarnosti
program in upoštevanje načela, da se eno znanstveno področje v doktorskih programih UL
pojavlja samo enkrat.
Univerza v Ljubljani je največja raziskovalna organizacija v Sloveniji tako po številu
raziskovalcev, porabljenih sredstvih za raziskovalno in razvojno delo kakor tudi po rezultatih.
Članice Univerze v Ljubljani so uspešne pri pridobivanju mednarodnih projektov, skupno
število projektov se iz leta v leto povečuje in se je od leta 2005 povečalo za več kot 100%.
UL sodeluje v vseh 8 centrih odličnosti, ki so bili odobreni za financiranje v naslednjih petih
letih, v dveh imamo koordinatorsko vlogo. Ovire pri izvajanju raziskovalnega in razvojnega
dela so tako zunanje kot tudi notranje narave. EUA strateška institucionalna evalvacija UL
(2007) je na področju raziskovanja opozorila predvsem na nujnost postavljanja raziskovalnih
prioritet, saj sodobna mednarodna univerza ne more doseči odličnosti na vseh raziskovalnih
področjih. Še vedno velja ugotovitev EUA, da UL kot celota ne ve, kako vzpostaviti
raziskovalne prioritete, vendar o vzpostavljanju raziskovalnih prioritet poročajo tudi le redke
članice. Na ravni UL in na posameznih članicah bo potrebno pripraviti strategijo na področju
raziskovanja, da bi izboljšali premajhno koncentracijo raziskovalcev, finančnih sredstev in
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raziskovalne opreme, povečali sodelovanje med različnimi skupinami in enotami ter
vzpostavili okolje za doseganje več v svetovnem merilu vrhunskih raziskovalnih rezultatov.
Potrebno bi bilo vzpostaviti boljšo komunikacijo med Upravo UL ter članicami in med sami
članicami, predvsem uvesti sodobne načine komuniciranja in izmenjave informacij z uporabo
sodobnih internetnih rešitev. K laţjemu in učinkovitejšemu delu tako strokovnih sluţb kot
samih raziskovalcev bi pripomogla informacijska podpora raziskovalnemu delu, npr.
projektno vodenje.
Univerza v Ljubljani se na področju evropskih raziskovalnih in
izobraţevalnih projektov intenzivno povezuje z drugimi evropskimi univerzami, članice
poročajo o organizaciji številnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanj, mednarodna
dejavnost akademij postaja vse intenzivnejša. Nekaj članic vzpodbuja povezovanje
študentov in doktorskih raziskovalcev z okoljem. Umetniška dejavnost je najbolj razvita na
treh umetniških akademijah, ovira jo predvsem prostorska stiska in pomanjkanje finančnih
sredstev.
Zbrani kazalniki knjižnične dejavnosti za obdobje 2007 do 2009 izkazujejo stabilno
delovanje knjiţnic in knjiţničnega sistema UL v tem obdobju. UL bi morala vzpostaviti
prostodostopni repozitorij za shranjevanje objav raziskovalcev, visokošolskih del in drugih
publikacij UL. Pravilnik o upravljanju avtorske in sorodnih pravic del, ki nastanejo na UL, še
ni bil sprejet. Univerzitetna knjiţnica kot notranja organizacijska enota univerze za izvajanje
dejavnosti na skupni ravni in nova knjiţnična stavba bi omogočili bistven kakovostni premik v
smeri sodobnejšega, usklajenega in poenotenega delovanja knjiţnic UL z upoštevanjem
raznolikosti. Na nekaj članicah so vzpostavljeni boljši pogoji, v celoti pa primanjkuje
čitalniških mest in računalnikov ter prostorov za skupinsko delo študentov.
V letu 2009 več članic poroča o novih pridobitvah, prenovah stavb, različnih korakih na poti
do novih prostorov ter o načrtih za nove stavbe in prizidke. Spremembe v metodah učenja in
poučevanja ter novi študijski programi zahtevajo drugačne prostore in opremo in na potrebe
po novih konceptih prostorov za študente, z manj časovnih in drugih omejitev. Priporočljivo bi
bilo iskanje moţnosti za usklajena naročila v okviru članice, UL (odvisno od tipa opreme),
moţnosti za skupno uporabo velike opreme (primer FKKT) in opreme za podporo
pedagoškega procesa. V prihodnje bo potrebna premišljena prenova prostorov in nabava
opreme v skladu s konceptom posodobitve, ki upošteva potrebe, razpoloţljive rešitve in
časovno perspektivo.
Za podporo študijskega procesa članice uporabljajo pet različnih informacijskih sistemov,
ki med seboj niso povezani, na UL se z eŠtudent3G študijska informatika nadgradnje, s
čimer UL sledi zastavljenim strateškim ciljem. Podobno je s poslovno informatiko, poleg tega
članice razpolagajo z različno programsko opremo, s specializiranimi programskimi orodji in
študentom v študijske namene omogočajo uporabo različnih licenčnih programov. E-ankete
nekatere izvajajo na lastnih rešitvah, modul za e-ankete v eŠtudent3G je bil izveden na FS
ter testno na FFA in VF, FS, v letu 2010 se izboljšuje. Članice poročajo o prenovi spletnih
strani, preko katerih informirajo študente, poleg tega posvečajo večjo pozornost obveščanju
javnosti. Omogočeno imajo kvalitetno mreţno povezavo in dostop v internet, ter brezţično
omreţje Eudoroam. Pri prehajanju na e-učenje bi bilo priporočljivo usklajevanje znotraj
članic in na UL. V podporo projektnemu vodenju v raziskovalni dejavnosti je bila za UL
razvita aplikacija 4PM. Mednarodna dejavnost danes informacijsko ni podprta. Omogočiti bi
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bilo potrebno zbiranje podatkov na več področjih, za uporabo kazalnikov v različne namene
(kakovost, strateški razvoj) in avtomatizirano pripravo različnih poročil, v načrtu je priprava
platforme za proţno izdelavo poročil. UL spodbuja uporabo programskih in informacijskih
orodij ter rešitev s skupnim naročanjem programske opreme, za povečanje kakovosti
informacijskega sistema UL je vzpostavljen »help desk«.
Ker UL večino svojih informacijskih storitev zagotavlja z zunanjim izvajanjem, je kakovost
storitev v največji meri odvisna od obvladovanja zunanjega izvajanja, kar povzroča teţave. V
prihodnje bi morali za dobro delovanje informacijskega sistema in povezovanje med sistemi
na nivoju UL doseči minimalen konsenz za uskladitev temeljnih aktivnosti študijskega
procesa. Informacijska podpora UL je daleč od ustreznega nivoja, ki si ga ustanova kot je
univerza zasluţi in za svoje delovanje tudi potrebuje. Z ustrezno informacijsko podporo bi UL
nudila boljše pogoje dela vsem svojim študentom, zaposlenim in partnerjem. Vsa področja
zahtevajo konkretne aktivnosti, konkretne ukrepe izboljšav je potrebno stalno izvajati.
Članice so za izboljševanje izobrazbene in kadrovske strukture začele izvajati mednarodne
javne razpise, uvaja se izdelovanje načrtov izobraţevanj, upokojevanj in prerazporeditev,
sprejeta so bila nova Merila za volitve v naziv visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev
in sodelavcev. Za odpiranje habilitacijskega prostora je UL določila postopek ugotavljanja
enakovrednosti nazivov kandidatov, ki se prijavijo na razpis za delovno mesto učitelja na
Univerzi v Ljubljani, in ki ţe imajo naziv učitelja na drugi univerzi. Mladi raziskovalci imajo
pomembno vlogo pri raziskovalnem delu, zaradi uvedbe novih študijskih programov so
mnoge članice načrtovale povečanje učnega osebja, ki so ga zaradi omejitev zaposlovanja
preloţile. Opozarjajo na preobremenjenost učiteljev in sodelavcev. V izpeljavo študijskega
procesa vključujejo tudi zunanje izvajalce, za večjo povezovanje z okoljem in med področji.
Na UL in njenih članicah se izvajajo različne storitve za študente. V treh letih od začetka
projekta »Tutorstvo na UL« so članice Univerze v Ljubljani naredile velik in uspešen korak
pri oblikovanju tutorskih modelov, članice izvajajo različne oblike tutorstva, glede na potrebe
svojih študentov, nekatere razvijajo nove oblike tutorstva. V prihodnje bi bilo potrebno
tutorstvo vključiti v habilitacijska merila, saj bi s tem pedagoške delavce dodatno motivirali za
izvajanje tutorstva. Študijsko in karierno svetovanje na članicah zelo dejavno poteka na
FU in EF, na UL pa v Sluţbi za kakovost in storitve za študente, ki je med drugim
organizirala Leonardo da Vinci praktično usposabljanje v tujini. Odvijajo se tudi karierne
aktivnosti. Članice ohranjajo stike z diplomanti predvsem preko Alumni klubov in
dejavnosti. Obštudijska, interesna dejavnost študentov je na večini članic dobro razvita,
tudi po zaslugi delovanja ŠS, ŠOUL in študentskih društev. Na večini članic poročajo o
aktivnem delovanju študentskih svetov in o dobrem sodelovanju z vodstvom članice,
ponekod si ţelijo večje vključenosti in večjega upoštevanja predlogov.
Na nekaterih članicah razvijajo in uvajajo celovite sisteme vodenja kakovosti. Nekatere
članice ţe ob oblikovanju, druge pa za izboljševanje prenovljenih študijskih programov
vzpostavljajo sisteme kakovosti na ravni študijksih programov.
Najpomembnejši način spremljanja uresničevanja ciljev so letna poročila o kakovosti. Za
njihovo pravočasno pripravo je potrebno zagotoviti zanesljivost podatkov, ki so zbrani s
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članic, zagotoviti pravilnost agregiranja na raven UL, zagotoviti uporabne prikaze kazalnikov
v letnem poročilu, omogočiti večletne primerjave ter tako omogočiti pravočasno pripravo
poročil o kakovosti na članicah ter na UL. Pri pripravi poročil o kakovosti na članicah in na UL
bo potrebno izboljšati vsebinsko analitičnost poročil, povezanost in celovitost poročil, vključiti
povratne informacije z različnih virov in omogočiti uporabnost s pripravo vsebinskega
povzetka v okviru poročila. Za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti pa bi bilo potrebno
pripraviti še ukrepe za izboljšave - v poročilu o kakovosti, jih vključiti v program dela in
preverjati njihovo uresničevanje.
UL še vedno ni prešla na e-izvajanje ankete v skladu s sprejetim pravilnikom, modul za eanketo v informacijskem sistemu eŠtudent3G se v letu 2010 še izboljšuje. Članice za
izvajanje e-ankete uporabljajo različne e-aplikacije, druge pa še vedno uporabljajo stare
ankete o pedagoškem delu. Izvajajo še številne druge ankete in uporabljajo formalne in manj
formalne metode ter uvajajo celovitejši pristop k izboljševanju kakovosti. FU navaja
vzpodbudne rezultate analiz izvajanja anket in povečevanje verodostojnosti rezultatov anket..
Pri vzpostavljanju sistemov kakovosti lahko tako na ravni UL kot na članicah opazimo
izboljšave, kljub številnim pomanjkljivostim, teţavam z zbiranjem in zanesljivostjo podatkov
ter pomanjkljivo kadrovsko zasedbo. Nekatere članice ţe imajo ali vzpostavljajo celovite
sisteme kakovosti, druge načrtujejo spremembe. Mogoče je zaznati premik v smeri
vzpostavljanja sistemov zagotavljanja kakovosti in vključevanja povratnih informacij različnih
skupin o delovanju članic. Povečuje se zavedanje, da naj bi bila kakovost prepletena z
delovanjem institucij na vseh ravneh. Nekatere članice imajo ţe vzpostavljen sistem vodenja
kakovosti, drugod poročajo o korakih v smeri vodenja kakovosti, kar pomeni vključevanje
vseh dejavnosti, povezovanje vseh nivojev članice in vključevanje deleţnikov in povezovanje
s strateškim razvojem.
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6
6.1

Priloge

Priloga 1: PRIPOROČILA članicam za pripravo poročil o spremljanju in zagotavljanju
kakovosti
PRIPOROČILA članicam za pripravo poročil o spremljanju in zagotavljanju kakovosti (s
sestanka o pripravi poročil o spremljanju in zagotavljanju kakovosti, 16. 2. 2010, z
dopolnitvami, priloga k dopisu UL članicam za pripravo poročil o spremljanju in zagotavljanju
kakovosti ):










Priprava in obravnava poročila o kakovosti je priloţnost, da se povečuje zavedanje o
kakovosti na vseh nivojih članice, zato je vključevanje različnih akterjev pomembno.
Poročilo pripravlja komisija za kakovost, v postopek naj bodo aktivno vključeni vsi
njeni člani, predstavniki študentov v komisiji naj prispevajo svoj vidik v vseh točkah
poročila. V uvodu poročila o kakovosti se navede postopek priprave poročila (kdo je
pri pripravi sodeloval, kdo ga je obravnaval in sprejel…).
Poročilo naj obravnavajo različne komisije članice, senat, študentski svet…
Pri pripravi poročila o kakovosti se uporablja kazalnike, ki so/bodo zbrani in navedeni
v Letnem poročilu 2009 članice. V poročilu o kakovosti se jih razloţi, analizira ter na
osnovi tega pripravi ukrepe.
Poročilo o kakovosti je dolgo ca. 15 strani in je priloga k Letnemu poročilu članice.
Tabel s podatki se ne kopira iz drugih delov Letnega poročila, razen če so tabele
zaradi jasnosti poročila nujne, priporočljivo je vključiti grafične prikaze, navedbe tabel,
na katere se besedilo nanaša, ali pa jih dodati v prilogo poročilu o kakovosti
Poročila o kakovosti 2009 naj se posebej osredotočijo na evalvacijo uvedbe novih
študijskih programov;
analizira se tiste kazalnike in vidike, ki se jih na članici za nove študijske
programe lahko ţe spremlja:
Prehodnost iz 1. v 2. letnik, Prehodnost čiste študijske generacije, pri čemer
skušamo vrednotiti podatke z vidika uspešnosti (npr. v primeru, da je
prehodnost padla v novem študijskem programu glede na starega, se
obrazloţi zakaj)
Vidik obremenitev z ECTS (npr. kolikšna je prehodnost z opravljenimi vsemi
predmeti in zakaj)
Zaposljivost, dolţina študija (za študijske programe, kjer so ţe diplomanti)
Izbirnost in interdisciplinarnost
itd.
Posebej se opozori na sistemske probleme, ki se kaţejo pri uvedbi novih
študijskih programov:
npr. na preveliko število predmetov v programu
neugodno razporeditev študijskih obveznosti (npr. preveč v enem obdobju,
diplomska naloga čisto na koncu ipd.)
ovire za nadaljevanje študija (npr. moţnost nadaljevanja le na isti članici
zaradi drugačne strukture študija, ovire pri sprejemanju študentov iz drugih
univerz)
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ali so novi študijski programi smiselno zastavljeni ali se kaţe, da bi jih bilo
treba kako drugače zastaviti
itd.
Na osnovi podatkov in dejstev opozorite kaj, zakaj in kako je potrebno
spremeniti pri izvajanju novih študijskih programov in kaj se je izkazalo kot
dobro.
Analizira se učinkovitost zastavljenih ukrepov ter razloge za njihovo neraelizacijo ali
neučinkovitost. Ugotovi naj se, zakaj se določeni ukrepi, ki se dalj časa ponavljajo v
poročilih ali ne izvajajo ali pa nimajo ţelenega učinka ter opozori na odsotnost
izboljšav. Pomembno je, da so novi ukrepi izvedljivi, da jih komisija oblikuje skupaj z
vodstvom in tistimi, ki jih bodo izvajali ter da se odgovorni zaveţejo k njihovemu
uresničevanju.
Analizira in izpostavi se učinkovite ukrepe in področja, kjer se kakovost razvija.
V poglavja, kjer je to smiselno, je priporočljivo vključiti še:
vidik sodelovanja članice z rektoratom, kjer se na kratko opiše sodelovanje
članice z rektoratom na različnih področjih, na kratko evalvira delovanje sluţb
rektorata na tem področju in poda predloge za izboljšanje sodelovanja
vidik medsebojnega sodelovanja članic na tem področju (kratek opis
sodelovanja, evalvacijo in predloge za izboljšanje)
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6.2

Priloga 2 Kazalniki dejavnosti knjižničnega sistema UL

KNk1 Letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na študenta članice
R2007
št. enot prirasta
gradiva
študenti
letni prirast enot
gradiva
na
študenta

R2008

R2009

58159
59383

64552
59314

62552
56340

0,9

1,1

1,1

KNk2-1 Število aktivnih uporabnikov knjižnice in njihovo število na strokovnega
delavca
R2007
aktivni uporabniki
knjiţnice
strokovni delavci
aktivni
uporabniki
na
strokovnega
delavca

R2008

R2009

73820
170

71809
168

73017
168

434

427

435

KNk2-2 Število aktivnih uporabnikov (po skupinah)
R2007
študentidodiplomski,
redni
študentidodiplomski,
izredni
študentipodiplomski
srednješolci
zaposleni
upokojenci
tuji drţavljani
drugi
skupaj
aktivni
uporabniki

R2008

R2009

50245

49476

49978

6017

5966

5647

6234
287
7164
224
182
3467

5650
274
7141
236
272
2793

6163
236
7227
290
678
2798

73820

71809

73017
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KNk2-3 Delež aktivnih uporabnikov z matične članice UL in z UL

R2007
R2008
R2009

aktivni
% aktivnih
% aktivnih
aktivni
vsi aktivni uporabniki
uporabnikov uporabniki uporabnikov
uporabniki knjiţnice z
z matične knjiţnice z knjižnice z
knjiţnice
matične
članice UL
UL
UL
članice UL
75,7
88,3
73820
55857
65213
77,7
88,5
71809
55794
63571
78,9
88,8
73017
57581
64870

KNk2-4 Število izposojenih knjižničnih enot (na dom, v čitalnico, medknjižnično) na
aktivnega uporabnika in strokovnega delavca

izposojene
knjiţnične enote
aktivni uporabniki
knjiţnice
strokovni delavci
izposojene
enote
na
aktivnega
uporabnika
izposojene
enote
na
strokovnega
delavca

R2007

R2008

R2009

1361486

1351544

1306146

73820
170

71809
168

73017
168

18,4

18,8

17,9

8008,7

8044,9

7774,7

KNk2-5 Izobraževanje uporabnikov knjižnic

št. oblik
št. izvedb
izobraţevanja izobraţevanja
uporabnikov uporabnikov
knjiţnice
knjiţnice

R2007
R2008

131
157

444
439

delež
udeležence
skupno
števil
v
število
o
vpisani izobraževan
izvedenih udele
študenti ja glede na
pedagoških ţenc
vpisane
ur
ev
študente
(%)
10,4
572 6198
59383
10,7
860 6351
59314
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R2009

136

505

750 7523

56340

13,4

KNk2-6 Izobraževanja vključena v študijske programe

R2007
R2008
R2009

št. oblik
izobraţevanja,
št. izvedenih
št.
ki so
št. izvedb
pedagoških
udeleţencev
vključene v izobraţevanja
ur
izobraţevanja
študijski
izobraţevanja
program
26
60
355
2213
35
78
405
2104
44
117
399
2376

KNk2-7 Individualno usposabljanje

R2007
R2008
R2009

št.
individualnih
udeleţencev
usposabljanja
5874
6357
7166

skupno št. ur
usposabljanja
individualnih
udeleţencev
3485
3588
2321

KNk2-8 Število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije
raziskovalcev (vse vrste gradiv) na strokovnega delavca

R2007
R2008
R2009

št. zapisov
v
COBISS.SI
40493
38184
40999

zapisi na
strokovnega
delavca
238,2
170
227,3
168
244,0
168

strokovni
delavci

KNk2-9 Število študentov članice na računalnik v prostorih knjižnice in na čitalniški
sedež
R2007
št. računalnikov
št.

čitalniških

R2008

R2009

399

432

436

1720

1734

1709
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sedeţev
študenti
študenti
na
računalnik
študenti
na
čitalniški sedeţ

59383

59314

56340

148,8

137,3

129,2

34,5

34,2

33,0

KNk3 Število pripravljenih digitalnih dokumentov in število naslovov plačanih e-virov

št. digitalnih
dokumentov

R2007
R2008
R2009

5323
2941
3440

št.
naslovov
plačanih eknjig, erevij in
zbirk
11686
8483
9420

KNk4 Sredstva za nakup oz. za zagotavljanje dostopa do informacijskih virov (na
študenta oz. učitelja)

sredstva
za
nakup
vsega
knjiţničnega
gradiva (EUR)
od tega sredstva
za
nakup
elektronskih virov
(EUR)
študenti in učitelji
sredstva
za
nakup
knjižničnega
gradiva
(EUR)
na študenta oz.
učitelja

R2007

R2008

R2009

3.090.063

3.016.356

3.239.300

459.846

338.017

506.319

63907

63377

60398

48,4

47,6

53,6
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