Univerza v Ljubljani

Poročilo Univerze v Ljubljani o kakovosti
za leto 2009
POVZETEK

(gradivo za sejo Senata UL, 28. september, 2010)

Pripravila Sluţba za kakovost in storitve za študente, Uprava Univerze v Ljubljani
Nosilka naloge: Vanja Perovšek

1

Univerza v Ljubljani

Kazalo

1

Uvod ......................................................................................................................... 3

2

Povzetki poglavij po področjih ............................................................................. 3
2.1

Izobraţevanje ............................................................................................................ 3

2.2

Mednarodna dejavnost............................................................................................. 7

2.3

Raziskovalno razvojna in umetniška dejavnost ................................................... 9

2.4

Knjiţnice, čitalnice in zaloţniška dejavnost ........................................................ 11

2.5

Investicije in vzdrţevanje, prostori in oprema .................................................... 12

2.6

Informacijski sistem ................................................................................................ 13

2.7

Človeški viri, osebje ................................................................................................ 16

2.8

Študenti..................................................................................................................... 16

3

Opis aktivnosti za razvoj spremljanja in zagotavljanja kakovosti ................. 18

4

Zaključek................................................................................................................ 21

Kazalo slik
Slika 1: Izmenjave domačih in tujih študentov na UL ............................................................25
Slika 2: Izmenjave študentov in vpis študentov v odstotkih ...................................................25
Slika 3: Študijske izmenjave na UL po članicah v odstotkih in številu ...................................26
Slika 4: Število objav na raziskovalca po članicah ................................................................27

2

Univerza v Ljubljani

1

Uvod

Namen poročila o kakovosti je spremljanje stanja in izboljšav na vseh področjih (dejavnostih)
ter posebej delovanja sistema kakovosti. V tem poročilu je v strnjeni obliki prikazano 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 je Univerzitetna sluţba za kakovost in
storitve za študente izhajala iz ocen in podatkov v poročilih o kakovosti članic, ocen iz poročil
in prispevkov sluţb rektorata in iz kazalnikov kakovosti ter drugih poročil in literature. V
besedilu je nekaj preglednic in grafov s kazalniki kakovosti za UL.
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 svoje poročilo 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 osnova za pripravo univerzitetnega poročila. Poročilo UL o
kakovosti je obravnavala Komisija UL za kakovost in ga sprejela na seji 15. septembra 2010.
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.

2
2.1

Povzetki poglavij po področjih
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
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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
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.
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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
kandidatov na drugostopenjskem študiju (metodologija, kompetence znanstvenega
raziskovanja itd.).
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.
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Priporočila1:
-

-

-

-

-

-

-

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
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

1

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

-

-

-

-

2.2

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
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.
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
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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
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.
Priporočila:
-

-

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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2.3

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
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
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nabavljali in vzdrţevali veliko raziskovalne opreme, za katero bo vladal velik, po moţnosti
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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Priporočila:
-

-

-

-

-

-

2.4

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.
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
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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.
Priporočila
-

-

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.
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

2.5

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.
Priporočila:
-

-

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
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-

2.6

Premišljena prenova prostorov in nabava opreme v skladu s konceptom
posodobitve, ki upošteva potrebe, razpoložljive rešitve in časovno perspektivo.
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
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.
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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
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.
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Priporočila:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
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.
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Človeški viri, osebje

2.7

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.
Priporočila:
-

2.8

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
Študenti

V treh letih od začetka projekta »Tutorstvo na UL« 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, nekatere
članice pa 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.
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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.
Priporočila:
-

-

-

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
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-

-

3

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.
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
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.
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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.

Priporočila:
-

-

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.
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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.
- 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

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
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
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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.
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
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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
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 UL 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.
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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.
Najpomembnejši način spremljanja uresničevanja ciljev so letna poročila o kakovosti. Za
njihovo pravočasno pripravo je potrebno 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 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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Grafični prikazi iz Poročila UL o kakovosti za leto 2009:
(vir podatkov: Letna poročila UL)

Slika 1: Izmenjave domačih in tujih študentov na UL

Slika 2: Izmenjave študentov in vpis študentov v odstotkih
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Slika 3: Študijske izmenjave na UL po članicah v odstotkih in številu
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Slika 4: Število objav na raziskovalca po članicah (Vir: Letno poročilo UL 2010, s
popravkom podatka za FPP in dopolnjenim podatkom za PeF)
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