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1. UVOD
Vsakoletno poročilo o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo) članic in uprave UL, je
namenjeno oceni kakovosti, identifikaciji ključnih dosežkov, pomanjkljivosti in priložnosti na
vseh področjih delovanja. Poslovna poročila s pregledom izvajanja ciljev letnega delovnega
načrta in s podatki predstavljajo osnovo za pripravo celovitega poročila o kakovosti UL. V
tem poročilu je v strnjeni obliki prikazano stanje po dejavnostih oz. področjih, posebej še
glede delovanja sistema in mehanizmov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.
Članice so svoja poročila o kakovosti pripravile glede na navodila Komisije UL za kakovost in
v skladu s Pravili za sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Univerzitetna služba za
kakovost in storitve za študente je s Komisijo UL za kakovost izvedla delavnico za pripravo
poročil o kakovosti, ki so se je poleg članov komisij za kakovost in drugih odgovornih za
pripravo poročila, udeležili tudi tajniki članic.
Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL določajo področja, po katerih se
spremlja stanje in izboljšave. Za vsako področje, ki ga navajajo pravila, so članice dobile
seznam opornih točk, ki naj bi jih upoštevale ob pripravi, poleg kazalnikov za posamezno
področje. Dobile so tudi tabelo, s pomočjo katere članice določijo bistvene točke na
posameznem področju (prednosti in pomanjkljivosti). Namen dopolnjenih navodil za pripravo
poročil o kakovosti je vzpostavljanje zank kakovosti – da se kakovost ne le spremlja, temveč
da se na osnovi zbranih informacij in analiz sprejme ukrepe in izboljšuje kakovost.
Za vzpostavitev zanke kakovosti UL je potrebno vzpostaviti in povezati zanke na ravni članic,
oddelkov, študijskih programov… Poročilo naj bi se uporabilo pri vzpostavljanju in razvijanju
sistemov kakovosti na članicah in v pripravo ukrepov za izboljšave. Dopolnitve navodil
ohranjajo sprejeto strukturo poročil o kakovosti, vsebinsko pa z elementi pripravljajo UL na
postopek podaljšanja akreditacij, povečala naj bi se primerljivost poročil o kakovosti med
članicami ter tako kakovost in uporabnost skupnega poročila.
Skupno poročilo UL o kakovosti 2010 je v sodelovanju s službami rektorata pripravila
univerzitetna služba za kakovost in storitve za študente. Službe so dobile zbrane prispevke
članic glede na posamezna področja in oporne točke, ter vključile skupne vidike in
pomembne aspekte v gradivo za skupno poročilo. Pripravili so se tudi predlogi ukrepov za
izboljšave na skupni ravni. V besedilu je nekaj preglednic in grafov s kazalniki kakovosti za
UL.
Pričujoče poročilo je namenjeno vodstvu in organom UL in njenih članic, 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. ANALIZA KAKOVOSTI PO PODROČJIH/DEJAVNOSTIH S POVZETKI IN PREDLOGI
UKREPOV
2.1.

IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST (1. IN 2. STOPNJA)
Na UL imamo trenutno akreditiranih 165 študijskih programov 1. stopnje (125 univerzitetnih
in 31 visokošolskih strokovnih), 176 programov druge stopnje, poleg tega 7 enovitih
magistrskih študijskih programov. Ti programi se na UL razpisujejo in uvajajo postopoma od
študijskega leta 2005/06, v študijskem letu 2010/11 izvajamo samo še tretje in četrte letnike
starih dodiplomskih študijskih programov. Delež študentov, vpisanih v prenovljene programe
tako narašča.
Slika 1: Število vpisanih študentov v prenovljene prvostopenjske študijske programe
(VS in UNI) in v stare dodiplomske v zadnjih petih letih, brez absolventov

Z drugimi univerzami se UL povezuje s sodelovanjem v 13 skupnih študijskih programih
druge stopnje in enim študijskim programom prve stopnje.
Na prvi stopnji se izvajajo vsi akreditirani prenovljeni študijski programi, na drugi stopnji pa le
polovica, saj članice za študijsko leto 2011/12 niti niso vseh razpisale. Pričakujemo, da bo v
naslednjih dveh letih razpisana večina vseh akreditiranih študijskih programov druge stopnje.
Število študentov in razpisanih študijskih programov druge stopnje je razvidno iz spodnje
razpredelnice, ki nazorno prikazuje porast števila študentov na drugi stopnji študija.
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Slika 2: Število vpisanih študentov druge stopnje in enovitega magisterija brez
absolventov za posamezno študijsko leto

Posledično se viša število diplomantov prenovljenih študijskih programov, zaenkrat še
sramežljive številke vendarle že kažejo prve uspehe prenove.
Slika 3: Število diplomantov starih in prenovljenih študijskih programov

Izvajanje starih študijskih programov bo univerzi vse do leta 2014/15 predstavljalo
pomemben kadrovski, prostorski in finančni izziv, saj se na večini članic ob prenovljenih
študijskih programih še vedno izvajajo predzadnji in zadnji letniki neprenovljenih
dodiplomskih študijskih programov. V prehodnem obdobju je namreč treba zagotoviti vsem
študentom, da zaključijo študijske programe, v katere so se vpisali. Postopki prve
akreditacije študijskih programov, ki vsebinsko nadomeščajo stare, so na prvi stopnji
zaključeni, na drugi pa še ne povsem, predvsem zato, ker smo bili v letu 2010 s
spremembami zakonodaje v visokem šolstvu priča enoletnemu zastoju v postopkih
akreditacije študijskih programov na nacionalni ravni ter spremembi vseh predpisov,
relevantnih za akreditacijo študijskih programov.
V porastu je tudi število vlog za akreditacijo študijskih programov za izpopolnjevanje. To so
krajši študijski programi v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk ECTS. Članice se namreč vse
bolj zavedajo demografskih sprememb in pomena vseživljenjskega učenja za karierne
ambicije diplomantov in že zaposlenih, ki si želijo znanje posodobiti, razširiti ali dopolniti. Za
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takšne vrste programov je zanimanje tudi s strani delodajalcev, zaenkrat predvsem javnega
sektorja, se pa sodelovanje z drugimi združenji, sektorji in področji dela, kaže tudi na
področju izvedbe drugih oblik vseživljenjske ponudbe znanja (seminarji, tečaji, poletne šole,
tematske, strokovne konference, srečanja, posveti…).
SODELOVANJE MED UL IN ČLANICAMI
Univerzitetna služba za prvo in drugo stopnjo predstavlja pomembno podporo članicam pri
usmeritvah pri pripravi gradiv za akreditacijo programov in sprememb. V okviru službe se
vsebinsko pregledujejo dokumenti in gradiva za obravnavo na komisijah senata za
dodiplomski in magistrski študij. Prorektorica za izobraževalno dejavnost redno mesečno
sklicuje delovne sestanke prodekanov za študijsko dejavnost, na katerih so prodekani
obveščeni o pomembnejših dokumentih ali dogodkih, srečanja pa predstavljajo tudi
priložnost za pobude in predloge prodekanov pri reševanju konkretnih težav ali vprašanj ter
za izmenjavo dobrih praks med članicami.
V okviru sodelovanja univerzitetne službe s pristojnimi službami na članicah, se
redno/periodično organizirajo tudi posveti, posvečeni aktualnim temam, kot je praktično
usposabljanje, priznavanje tujega izobraževanja, skupni študijski programi. Za večjo
obveščenost in v informacijo širši javnosti, strokovni delavci sodelujejo na dogodkih, kot je na
primer Študentska arena ter pripravljajo UL publikacije o študijskih programih.
Vse te dejavnosti so namenjene boljši kakovosti študijskih programov in njihovega izvajanja
ter ciljni naravnanosti študija zlasti z vidika študentov, ki v času študija zasledujejo in
pridobivajo znanja, spretnosti in kompetence na višjih ravneh. V visoko šolstvo se vpisuje
vse večji delež dijakov, delež generacije, ki zaključujejo srednjo šolo, se v visokem šolstvu
povečuje in masovnost študija se je izkazala za enega zahtevnejših izzivov pri pedagoškem
delu, zlasti glede motivacije za študij. Študentje pri delu in študiju potrebujejo veliko
spodbude in podpore, samostojnost pri delu je pogost problem.
Napori članic, da bi bil študij učinkovit, krajši, kot je trenutno, in predvsem bolj usmerjen na
študenta, ob upoštevanju kazalnikov kakovosti izobraževanja na UL, kažejo na raznolike in
inovativne rešitve pri delu in povezovanju študijskih vsebin, študenta in učitelja. Metode
pedagoškega dela so vedno bolj prilagojene in individualne, podpora študentom pa vedno
bolj institucionalno organizirana in strukturirana. Učna tehnologija je vedno bolj sodobna, kot
tudi kontaktne oblike študija, pri katerih se bolj izkoriščajo nove IKT ponudbe in rešitve.
NAPREDOVANJE PO LETNIKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
Zaradi zahteve po pridobljenih vseh ali najmanj 54 ECTS iz predhodnega letnika za vpis v
višji letnik, imajo na nekaterih članicah slabše rezultate pri napredovanju po programih. Pri
tem članice opažajo, da je splošno, zlasti pa tehniško predznanje novih študentov nizko, kar
še posebej v začetnih letnikih povzroča pritisk na kakovost dela. Nekatere članice tudi zato
omejujejo vpis z preverjanjem posebnih nadarjenosti, kar se dolgoročno izkazuje kot
pomemben faktor pri doseganju ciljev za napredovanje v više letnike. Prehodnost na primer
na akademijah v rednem študiju večinoma ni problem, kljub visokim zahtevam študijskih
programov za napredovanje v višje letnike.
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V pomoč študentom pri opravljanju obveznosti in napredovanju v višje letnike, nekatere
članice s naravoslovnimi ali tehniškimi študijskimi programi, študentom nudijo dodatno
pomoč v obliki dodatnih kontaktnih ur pri temeljnih predmetih ali z vse bolj organiziranimi
oblikami tutorske pomoči, nekatere so okrepile e-podporo predavanjem in uvedle sprotno
preverjanje znanja s kolokviji.
Ravno tako se v ta namen na članicah organizirajo druge oblike neposrednega stika
študentov z vodstvom oziroma drugimi službami: vsakoletno srečanje prodekana za študijsko
področje in vodje študentskega referata z bruci, srečanja interesentov za mednarodno
izmenjavo s profesorji oziroma koordinatorji mednarodne izmenjave, srečanja študentov pred
začetkom praktičnega usposabljanja s prodekanom za študijsko področje in koordinatorji
praktičnega usposabljanja v delovnem okolju, srečanja študentov zadnjih letnikov s
prodekanom za študijsko področje in vodji študentskih referatov v zvezi z obveznostmi za
zaključek študija v študijskem programu, sestanki posameznih letnikov zaradi informiranja
študentov o pogojih napredovanja po programih, prehodih med programi, izvajanja
posameznega predmeta, izpitnim redom, možnostmi nadaljevanja študija študentov ob izgubi
statusa…
Višja prehodnost pri napredovanju po programih mora temeljiti na bistveno večji kadrovski in
strokovni podpori študentom (npr. boljšemu številčnemu razmerju med študenti in učitelji).
Raznolike oblike pedagoškega dela in kontaktnega dela v študijskem programu motivacijsko
vplivajo na študente in omogočajo individualno različne, vendar po vsebini in zahtevnosti
enakovredne prispevke k uresničevanju učnih ciljev programa. Vzpostavljanje spodbudnega
okolja za izobraževanje in študij je ključnega pomena za identifikacijo študenta s področjem
študija in metodami dela v konkretni stroki.
IZREDNI ŠTUDIJ
Izredni študij praviloma ponujajo predvsem tiste članice, ki imajo veliko povpraševanje po
rednem študiju in zato število mest omejujejo. Na izredni študij se tako vpisujejo predvsem
študentje, ki niso dosegli predpisanih meril za izbiro kandidatov. Večje zanimanje za izredni
študij je mogoče zaznati na tistih področjih, kjer so se zvišale zahteve po izobrazbeni ravni
za zasedbo delovnih mest, na primer na področju izobraževanja, zdravstvene nege,
socialnega varstva. Na izrednem študiju je opažen večji osip zaradi šolnin in trenutne
ekonomske situacije v državi, kar podaljšuje čas študija študentov na izrednem študiju.
Prilagojenost tega študija predvsem zaposlenim kandidatom ni dovolj ustrezna, če ne
omogoča tudi daljšega študija (na primer podaljšanje enega letnika tako, da ga kandidat
lahko opravlja v času dveh študijskih let). Zaradi trenda zmanjševanja vpisa na izredni študij
članice razvijajo nove oblike vseživljenjskega učenja v obliki seminarjev, delavnic, ciljanih na
določeno skupino zaposlenih v določenem sektorju, ki potrebujejo bodisi nova, bodisi širša
znanja za opravljanje svojih delovnih nalog. Članice ustanavljajo centre za vseživljenjsko
učenje, v okviru katerih lažje zagotavljajo celovito in usklajeno ponudbo programov
vseživljenjskega učenja in jo tudi lažje skupno promovirajo v sodelovanju z delovnim
okoljem.
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NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI
Po statističnih podatkih diplomira okvirno tretjina vseh vpisanih študentov v RS. Da bi
presegli to stanje na UL, neuspešne študente neprenovljenih študijskih programov, ki so za
dalj časa prekinili študij, članice praviloma obveščajo o reformah v študijskih programih z
individualnim pristopom (motivacijskimi pismi, obvestili, pozivi) in jim sistemsko omogočajo
dokončanje študija ali pa prehod na prenovljene programe tako, da jim priznajo že opravljene
obveznosti iz starih programov. Na ta način spodbudijo ponovno vključitev teh kandidatov v
študij in jim organizirano omogočijo pridobitev izobrazbe. V študijskem letu 2010/11 se je te
aktivnosti lotilo več članic in že sistemsko vključujejo te kandidate v programe, jim priznavajo
predhodno pridobljeno znanje in jih spodbujajo k zaključku študija.
AKTIVNE METODE UČENJA IN POUČEVANJA
Learning by doing je moto samostojnega učenja, ki spodbuja študenta, da se že v času
študija sooči s konkretno delovno nalogo. Svoje znanje in pridobljene spretnosti preizkusi
tako, da delovno nalogo opravi s pomočjo pridobljenega strokovnega znanja, uporabo
relevantne tehnologije, vseh virov literature in informacij, načrtovanjem, izvedbo in rešitvijo
naloge. V ta namen članice uporabljajo aktivne metode poučevanja, ki spodbujajo vsaj
posamezne faze samostojnega učenja:


uporaba spletne učilnice, ki temelji na sistemu Moodle (kvizi, forum…),



uporaba modernih predstavitvenih tehnik (pametna tabla, simulator, plovila) v okviru
predavanj, kot tudi vse večji delež dostopnih študijskih gradiv preko spletnih strani
članic,



sprotno, tedenskega spremljanja opravljanja študijskih obveznosti (prisotnost na
vajah, uspešnost pri domačih nalogah in preizkusih znanja – testi, kolokviji.

Za usposabljanje in motiviranje učiteljev za večjo uporabo teh metod dela, članice
organizirajo predavanja za učitelje, uvajajo debato v pedagoški proces, izvajajo neformalna
pedagoška srečanja o izbranih didaktičnih temah.
INTERDISCIPLINARNOST, IZBIRNOST, SODELOVANJE MED ČLANICAMI
Vse članice opažajo vse večje zanimanje študentov za interdisciplinarna znanja, kar se
izraža skozi njihov interes po izkoriščanju možnosti izbire vsebin znotraj programov, bodisi
znotraj stroke, bodisi zunanje izbirnosti (vsebine na drugih članicah ali v tujini).
Nekateri študijski programi so že v osnovi interdisciplinarne narave, pri njihovem izvajanju
sodelujejo učitelji in sodelavci večih članic UL oziroma akreditirani programi, ki jih izvaja več
članic. Pri predmetih, katerih učna snov je neposredno povezana z gospodarstvom, kot
gostujoči predavatelji sodelujejo tudi strokovnjaki iz gospodarstva, nekateri predmeti
vsebujejo elemente praktičnega usposabljanja, ki ga je mogoče opravljati v delovnem okolju.
Sodelovanje med članicami se krepi, saj je zlasti na drugi stopnji opazen porast
interdisciplinarnih študijskih programov. Resna ovira pri ponudbi izbirnosti vsebin med
članicami je neenoten informacijski sistem na UL, ki bi omogočil izbiro in prijavo na učne
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vsebine drugih članic z enega mesta in istočasno ob informacijah katere vsebine so na voljo
za izbor.
PRIZNAVANJE
TUJEGA
PRIDOBLJENIH ZNANJ

IZOBRAŽEVANJA,

PRIZNAVANJE

NEFORMALNO

Priznavanje poteka ob upoštevanju nacionalnih in univerzitetnih predpisov. Prakse
priznavanja tujega izobraževanja so dokaj poenotene kar se tiče izvedbe postopka, merila pa
so določena že z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Prakse priznavanja
obveznosti iz predhodnega izobraževanja ob prehodih kandidatov na prenovljene študijske
programe, so različne glede na stroko in zlasti glede na hitrost razvoja te stroke, ki vpliva na
zastarelost znanj.
Večina članic je na senatu sprejela smernice za priznavanje formalno pridobljenih znanj v
prejšnjih programih in postopki so na ta način krajši, kandidatom pa je zagotovljena
enakovredna obravnava. Kandidatom se priznavajo obveznosti iz predhodnih programov, iz
drugih članic ali univerz, pa tudi kompetence, znanja in spretnosti, pridobljene v raznih
oblikah neformalnega učenja, ob upoštevanju ravni in obsega učnih dosežkov.
Nekatere članice tudi same organizirajo obštudijske možnosti pridobivanja praktičnih
izkušenj, kot so na primer razna mednarodna tekmovanja, ki po zahtevnosti ustrezajo ravni
učnih dosežkov posameznih formalnih učnih enot v programu in zato se lahko tem
študentom ta prizadevanja priznajo kot opravljen učne obveznosti in pridobljene kreditne
točke.
Vključevanje študentov v raziskovalno delo lahko ravno tako vodi k priznavanju tega dela v
okviru formalnega študijskega programa.
SODELOVANJE Z OKOLJEM
Članice sodelujejo z delodajalci in drugimi deležniki pri izvajanju kariernih aktivnosti, v katere
so se konec leta 2010 aktivno vključili Karierni centri na UL, spremljanju potreb po
diplomantih študijskega programa, pri izvajanju praktičnega usposabljanja (navajajo FKKT,
FFA, MF), s pripravo skupnih dogodkov (navajajo FRI, AG, EF, FFA, FKKT), pri temah
diplomskih in drugih del (navaja FU), pri skupnih raziskavah, pri predavanjih zunanjih
strokovnjakov, pri vključevanju strokovnjakov iz prakse (navajajo EF, FU), pri predstavljanju
dosežkov študentov potencialnim delodajalcem (FU), izvedbi vaj.
ZF poroča o zastoju pri sodelovanju z Ministrstvom za zdravje pri izobraževanju na področju
zdravstvene nege in drugih storitev v zdravstvu. Neurejenost podzakonskega predpisa o
financiranju kliničnega usposabljanja in klinične prakse v učnih zavodih je v letu 2010
povzročilo velike težave z urejanjem klinične prakse in kliničnega usposabljanja z nekaterimi
našimi največjimi učnimi bazami.
AG zaradi specifičnega študija ohranja tesno povezavo z okoljem. Sodeluje predvsem z
zavodi s področja umetnosti in kulture, kot so Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, SNG
Ljubljana in Maribor, Glasbeno Matico in drugimi, kot tudi s posameznimi strokovnjaki in
12

umetniki. Izveden je bil tudi cikel študentskih solističnih, komornih, zborovskih in simfoničnih
koncertov. Kot dobrodošla novost je bila uvedena tudi izvedba glasbenih delavnic za otroke v
povezavi s Festivalom Ljubljana in Študentsko organizacijo UL. Vsi, ki si želijo pridobiti
pedagoško izobrazbo so prek glasbeno-pedagoške prakse povezani in vključeni v delo na
hospitacijskih šolah.
EF je za formalizacijo sodelovanja med Ekonomsko fakulteto in podjetji je podpisanih 77
pogodb o pedagoškem, raziskovalnem in svetovalnem sodelovanju. V študijskem letu
2009/2010 je bilo skupno izdelanih 25 poslovnih projektov in študijskih primerov v okviru
prvostopenjskega študija, v okviru drugostopenjskega študija pa je bilo izdelanih 5 poslovnih
projektov in študijskih primerov. Sofinancirali so 7 ekskurzij v podjetja ali inštitucije.
Pomembne točke sodelovanja z okoljem so na EF še: vključevanje predavateljev iz prakse v
pedagoški proces na prvostopenjski ravni študija; vključevanje gostov iz prakse in
predavateljev v pedagoški proces na drugostopenjskem in doktorskem študiju; razpisi tem
diplomskih, magistrskih in specialističnih del v sodelovanju s podjetji in institucijami;
organizacija in izvedba mednarodne študentske poslovne konference (ŠPK) 2010.
FA je v letu 2010 v sodelovanju z različnimi donatorji, zgradila solo v JAR. Vsako leto je
organiziran niz dodatnih izpopolnjevanj za arhitekte. FA organizira tudi javna predavanja
domačih in tujih priznanih arhitektov; organizira številne študentske arhitekturno-urbanistične
delavnice in natečaju ; številne razstave, okrogle mize s študenti. Pomembno je tudi
sodelovanje v okviru sejma Ambient in Dom.
FFA izvaja praktično usposabljanje v lekarnah po celi Sloveniji; laboratorijsko delo v praksi
izvajajo v medicinskih laboratorijih kliničnih centrov; del izobraževanja poteka v obliki
študijskih ekskurzij v industrijsko okolje (Krka). Tako se pri svojem delu srečujejo z bodočimi
delodajalci diplomantov (Krka, Lek, Lekarniška zbornica Slovenije,…)
FKKT sodeluje z več kot sto gospodarskimi družbami raziskovalnimi inštituti, javnimi zavodi
in državno upravo (ministrstva, agencije). V letu 2010 so sklenili 56 pogodb o šestmesečnem
praktičnem usposabljanju za smer VSP Kemijska tehnologija, 51 pogodb o petmesečnem
PU za smer VSP VPD in PV, 86 pogodb o dvomesečni praksi za smer UNI Kemija in
Kemijsko inženirstvo.
FMF organizira redna predavanja fizikov, zaposlenih v različnih (gospodarskih in javnih)
organizacijah, v okviru cikla predavanj z naslovom “Kaj delajo fiziki”. Omeniti velja tudi
podelitev Halcomovih nagrad študentom (v sodelovanju s podjetjem Halcom d. d.) za odlične
dosežke na področju informacijskih tehnologij.
FRI vsako leto organizira srednješolsko tekmovanje v programiranju v sodelovanju s
slovensko sekcijo društva ACM in Inštitutom Jože Štefan. V sodelovanju z drugimi
univerzami pa sodelujejo na svetovnem tekmovanju v programiranju. Opažajo težave pri
izvedbi praktičnega izobraževanja v okviru visokošolskega programa, zaradi slabega
sodelovanja fakultetnih mentorjev z mentorji v podjetjih.
FSD Fakulteta je v prenovljenem študiju naredila velik korak naprej pri izvajanju praktičnega
pouka, saj je sedaj celotna praksa mnogo bolj izdelana, predvsem zaradi odločitve, da za
priprave na prakso namenijo več kontaktnih ur, kot v neprenovljenem programu. V pripravo
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na prakso so vključeni tudi mentorji iz prakse, ki so deležni izobraževanja in informiranja
glede na letnik in usmeritve posamezne prakse
FU organizira izobraževanje za mentorje v organizacijah, študenti v okviru prakse pripravljajo
problemske naloge. Z namenom dviga zaposljivosti diplomantov so izvedli študentsko
konferenco, kjer so najboljši študentje predstavili svoje projektne naloge delodajalcem.
Na VF je praktično usposabljanje na različne načine vključeno v študijski proces. Nacionalni
veterinarski inštitut (organizacijska enota Veterinarske fakultete) omogoča vsem zaposlenim
in študentom kar največji pretok znanja in izkušenj. Študentje opravljajo klinično prakso (24
urna dežurstva, dvotedensko praktično delo, intervencije na terenu,...). Prav zaradi
vzpostavitve takšnega načina usposabljanja študentov, ki ga zahteva ECOVE, je
Veterinarska fakulteta v nezavidljivem finančnem položaju v primerjavi z drugimi članicami
Univerze v Ljubljani, kjer teh zahtev ni.
MF izvaja praktično usposabljanje za študente medicine tudi v okviru drugih izbranih
zdravstvenih ustanov po Sloveniji, kjer so usposobljeni mentorji, ki izvajajo pouk. MF za te
mentorje vsako leto organizira 4 delavnice in 1 mednarodni tečaj.
TeoF izvaja Dan TeoF, kjer se prizadevajo za povezovanje z okoljem in za naslavljanje
odprtih vprašanj kompetenc diplomantov. Na posvetih in drugih dogodkih sodelujejo z
relevantnimi institucijami – z Velikim kanclerjem in s Slovensko škofovsko konferenco,
predvsem pa imajo stike z mednarodnim okoljem. Svojevrstno obliko sodelovanja z okoljem
poteka tudi preko alumnov in Kariernega centra. Ta konkretizira in formalizira kakovostnejše
sodelovanje dveh članic UL – FF in TEOF.
PF izvaja projekt Pravne klinike (v sodelovanju z Agencijo ZN za begunce zagotavlja pravno
svetovanje beguncem in tujcem). Študenti so v okviru tega projekta sodelovali z Upravnim
sodiščem, Varuhom človekovih pravic in Ministrstvom za notranje zadeve. Fakulteta vsako
leto organizira ekskurzije na različne institucije. Fakulteta dodatnega praktičnega
usposabljanja ne organizira (ker je PU nujen pogoj po koncu študija za k pristopu k
državnem pravniškem izpitu), v okviru rednih predavanj pa intenzivno sodelujejo strokovnjaki
iz prakse.
FF z izjemo na štirih programih prve stopnje ne predvidevajo praktičnega usposabljanja
študentov. Do leta 2012/13, ko bo večina oddelkov razpisala drugostopenjske programe, ki
praktično usposabljanje zahtevajo, bo morala FF v skladu z zahtevami NAKVIS skleniti z
izvajalci prakse ustrezne dogovore. Že sedanje, dosti krajše oblike praktičnega usposabljanja
študentov pedagoških programov je težko izvajati, saj šole niso ustrezno motivirane za
sprejemanje in kakovostno vodenje študentov. FF je v postopek akreditacije že predložila
program za usposabljanje mentorjev v nepedagoških delovnih okoljih,
program za
usposabljanje mentorjev za izvajanje pedagoške prakse v šolah pa bo pripravila v
sodelovanju oziroma po dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport.
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RAZVOJ ŠTUDIJSKEGA PODROČJA V POVEZAVI Z RAZVOJEM RELEVANTNEGA
OKOLJA
Članice redno prenavljajo vsebino učnih načrtov v študijskih programih, skladno z razvojem
stroke in razpoložljivimi novimi študijskimi viri. Ob tem ni mogoče spregledati zapletenega
sistema pridobivanja soglasja zunanjega akreditacijskega organa k minimalnim
spremembam študijskih programov, ki pozitivno vplivajo na njihovo kakovost, ne rušijo ali
spreminjajo njihove strukture, hkrati pa morajo skozi zamudne postopke pridobivanja
soglasja.
Spremembe pri prenovi programov večinoma predstavljajo spremembe učnih načrtov,
nosilcev, vrste kontaktnih ur, načini ocenjevanja in preverjanja pridobljenih učnih dosežkov,
kar je neposredno povezano s pedagoškim delom in metodami pridobivanja znanj, spretnosti
in kompetenc.
Sodelovanje v različnih konzorcijskih skupinah strok, mobilnost študentov med univerzami,
sodelovanje tujih in drugih strokovnjakov iz delovnega okolja pri pedagoškem delu,
učinkovito pripomorejo k povezovanju študijskega področja z delovnim okoljem, v katerem
bodoči diplomanti pričakujejo zaposlitev.
Primeri:
MF- Skladno z novostmi na področju medicine in dentalne medicine, katedre/inštituti, ki
izvajajo pouk na MF, vseskozi posodabljajo znanja in veščine, ki jih mora obvladati diplomant
MF. Ključna novost prenovljenega programa je tudi čim boljša integracija predkliničnih in
kliničnih znanj in zgodnji stik s pacientom za študente medicine in dentalne medicine v času
študija.
FFA -Preko Združenja evropskih farmacevtskih fakultet so pristopili h konzorciju PHARMINE
in skupno z zunanjimi deležniki pripravili kot del evropskega projekta obsežen prikaz o
farmacevtskem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji (http://www.pharmine.org ).
FKKT -Vsako leto imajo nosilci posameznih predmetov možnost posodobitve študijskega
programa, ki jih akreditiramo. Posodobitve gredo v smeri tako razvoja področja, kot tudi
zanimanja študentov. Bolonjski študij je pripomogel k uvedbi novih in izbirnih predmetov, da
bi pokrili čim več bolj specializiranih področij.
FRI -V zadnjih nekaj letih so v okviru bolonjske reforme temeljito prenovili študijske
programe, pri tem pa uvedli vrsto novih zanimivih predmetov, ki odražajo razvoj
računalništva in informatike v letih od zadnje delne prenove starih študijskih programov.
FU- Fakulteta je konec leta začela s postopkom ponovne akreditacije študijskih programov
Uprava 1. stopnja (visokošolski in univerzitetni program) ter magistrski študijski program
Uprava 2. stopnja. V okviru ponovne akreditacije se skladno z rezultati se na osnovi
rezultatov srečanj z delodajalci ter na osnovi potreb stroke posodabljajo študijski programi,
bodisi z vsebinsko prenovo že obstoječih predmetov bodisi z ukinitvijo neaktualnih vsebin in
nadomestitvijo z novimi predmeti.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVALNE
DEJAVNOSTI
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Imenovanje skrbnikov / koordinatorjev programov Večja intenzivnost komunikacije med
in usklajevanje vsebin horizontalno ali vertikalno izvajalci v posameznem programu in
povezanih predmetov
proaktivno iskanje boljših rešitev
Uspešne
uveljavitve
centrov
članic
vseživljenjsko učenje, pedagoško odličnost…

Izvajanje in analiza
študijskih programov

izvajanja

za

Nadgradnja
strokovnih
znanj,
povezovanje članic s strokovnimi
združenji, zbornicami in inštitucijami,
izobraževanje mentorjev, povezovanje
različnih ravni izobraževanja ipd.

prenovljenih

Prenovljena poročila o samoevalvacijah
s ciljem napredovati in izboljšati delo

Uveljavitev forumov za izmenjavo informacij in Poenotenje reševanja istih problemov
dobrih praks med članicami (redna srečanja ne glede na članico, usklajenost
prodekanov za študijske zadeve, izmenjava in postopkov in kriterijev za reševanje
ustvarjanje dobrih praks pri delu in izvedbi
programov, usklajeno delovanje med članicami,
tematska srečanja, seminarji, izobraževanja)
Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Nedogovorjenost načina in možnosti za mobilnost Izdelati
sistem
za
učinkovito
študentov na ravni univerze
sodelovanje
članic
univerze
pri
možnostih izbire izbirnih vsebin, ki so
del vseh študijskih programov
Premajhno
vključevanje
predstavnikov
delovnega okolja v izobraževalni proces

iz

Vzpostaviti (formalne) mehanizme, ki bi
omogočali in spodbujali vključevanje
predstavnikov iz delovnega okolja v
izobraževalni
proces,
iskanje
(primernih) sodelavcev v industriji,
sklepanje pogodb na ravni UL

Prehodnost študentov 1. letnika v 2. letnik in Še več tutorskega in svetovalnega dela
zaključevanje študija v normativnem času trajanja s študenti, uporaba sodobnih IKT in
študijskega programa
sodobnih oblik pedagoškega dela
Preskromna ponudba učnih enot v tujem jeziku
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Razmislek o nagrajevanju članic za
ponudbo učnih enot v tujem jeziku

Preskromna ponudba in slabo zanimanje Več sodelovanja z delovnim okoljem pri
uporabnikov za dodatno izpopolnjevanje in pripravi
in
izvedbi
programov
programe vseživljenjskega učenja
vseživljenjskega učenja ter odziv na
potrebe za izpopolnjevanje delavcev
Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Nedelovanje
sistema
študijskih programov

zunanje

akreditacije Številni
drugostopenjski
programi niso bili akreditirani

Praktično usposabljanje je pri nekaterih študijskih
programih ovirano

študijski

ZF, FF, PEF

DOKTORSKI ŠTUDIJ
Na Univerzi v Ljubljani smo tudi v letu 2010 nadaljevali z dograjevanjem sistema doktorskega
študija (Doktorska šola), ki naj bi študentom in učiteljem zagotavljala enake pogoje in
zahteve, ne glede na to, v katere doktorske študijske programe so vključeni.
Poleg upoštevanja zunanjih standardov kakovosti v slovenskem izobraževalnem prostoru
smo na UL na področju doktorskega študija oblikovali nove skupne standarde, ki smo
jih v letu 2010 dodali že do sedaj sprejetim pravilom oz. sklepom, ki so namenjeni izgradnji
notranjega sistema zagotavljanja kakovosti doktorskega študija. Namenjeni naj ne bi bili le
kontroli kakovosti, temveč tudi stalnemu izboljšanju in rasti kakovosti doktorskega študija na
UL. Za zaključek razprave je bil oktobra 2010 v Ribnem organiziran posvet o doktorskem
študiju, ki sta ga organizirala rektor in predstojnica doktorske šole.
Predlagani novi enotni kriteriji za zagotavljanje večje kakovosti doktorskega študija:


Dopolnjeni kriteriji za mentorja na doktorskem študiju. Poleg osnovnih kriterijev je
minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja, da v primeru
temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRISS-u
oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk Mentor ima na doktorskem študiju lahko
največ pet doktorandov, ki so vpisani v doktorski študijski program in v njem redno
napredujejo.



Dopolnjeni kriteriji za oblikovanje komisij v doktorskem postopku. V primeru, ko
mentor ni član komisije, je njegova pravica in dolžnost, da sodeluje pri njenem delu v
vseh fazah postopka do zagovora doktorata brez pravice odločanja. Najmanj en član
komisije za doktorat mora biti zunanji (po možnosti iz druge univerze ali druge
raziskovalne ustanove).



Zahteva po najmanj eni objavi s prvim avtorstvom doktoranda. Doktorand mora imeti
pred zagovorom doktorata objavljeno ali v objavo sprejeto izvirno znanstveno delo s
prvim avtorstvom, in sicer na način in v obliki, ki sta v posameznih znanstvenih
disciplinah uveljavljena. V primeru, da prvo avtorstvo ni možno (na primer pri
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mednarodnih kolaborativnih raziskavah ali iz drugih opravičljivih razlogov), mora
mentor z ustrezno izjavo zagotoviti, da izvirna znanstvena objava ni bila uporabljena
kot obvezen prispevek v doktorskem študiju katerega drugega doktoranda.
Predstojnica Doktorske šole je v letu 2011 aktivno, s prispevki, sodelovala na več domačih in
mednarodnih dogodkih povezanih z razvojem in kakovostjo doktorskega študija ( in bila
imenovana za bolonjsko ekspertinjo na področju doktorskega študija.
V intenzivni prenovi doktorskega študija, ki smo jo nadaljevali tudi v letu 2010, smo
dosegli povezovanje članic v interdisciplinarnosti program in upoštevanju načela, da se eno
znanstveno področje v doktorskih programih UL pojavlja samo enkrat.
V začetku leta 2010 sta bila v akreditacijo na Svet NAKVIS-a posredovali zadnja dva
doktorska študijska programa, s katerima smo nameravali zaključiti prvo fazo prenove
doktorskega študija v skladu z bolonjskimi smernicami. Žal doktorska študijska programa
Znanost in inženirstvo materialov in Pomorstvo in promet do konca leta 2010 nista doživela
ocenjevanja pri evalvatorjih in ocene oz. sklepa o akreditaciji na svetu NAKVIS-a.
Ohlapna določila z zakonom predpisanimi vpisnimi pogoji za vstop v doktorski študij,
še naprej onemogočajo ustrezno izbiro najboljših, ustrezno izobraženih kandidatov za vstop
na doktorski študij. Še vedno ocenjujemo, da je potrebno univerzi omogočiti in ji dopustiti, da
sama postavlja pogoje za vpis na doktorski študij oz. izbira ustrezne kandidate.
Nadaljevali smo z aktivnostmi za tesnejše in boljše sodelovanje s študenti v doktorskih
študijskih programih. Izvedli smo nekaj akcij v okviru programskih svetov študijskih
programov, ki jih koordiniramo na ravni UL (Biomedicina, Statistika, Varstvo okolja), npr.:
Izvedba ankete med študentu Interdisciplinarnega doktorskega študija Varstva okolja in
Statistike. Rezultati so bili predstavljeni na programskem svetu študija in bili v pomoč pri
izvajanju programa, predvsem pri sodelovanju z mentorji in nosilci predmetov.
Na predlog Komisije UL za doktorski študij je Senat UL septembra 2010 sprejel spremembo
rokovnika razpisa za vpis v doktorske študijske programe, ki bodo začele veljati z
razpisom za vpis v doktorski študij za študijsko leto 2012/2013. Sprememba se nanaša na
vzpostavitev daljšega obdobja od objave razpisa za vpis (od sedanjega 1. junija na 1. marec)
do vpisa študentov. Sledili smo utemeljenim predlogom več članic UL, da bil pridobiti več
časa za dogovarjanje o sodelovanju med doktorskimi kandidati in njihovimi potencialnimi
mentorji ter za postopek izbire kandidatov. Od objave razpisa za vpis do sprejetih sklepov o
izbranih kandidatih in samega vpisa v programe je v novem predlogu rokovnika več časa.
V sodelovanju s članicami je bil pripravljen skupni razpis za vpis na doktorski študij za
študijsko leto 2010/2011; objavili smo ga na spletnih straneh UL in na spletni strani ene od
komercialnih televizij; izdali smo posebno brošuro razpisa za vpis na doktorski študij in
objavili seznama informativnih dni po posameznih članicah, kjer izvajajo in koordinirajo
doktorski študij.
Število vpisanih študentov
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Tabela 1: Število vpisanih študentov na podiplomskem študiju
2009
2010
Specializacija (stari pr.)
Magisterij
podipl. pr)

znanosti

Doktorat
znanosti
podipl. pr.)

64

-

(stari 1240

62

(stari 958

777

Doktorat znanosti, 3. stopnja

1321

1920

Število vpisanih študentov na starih podiplomskih študijskih programih (specializacija,
magisterij umetnosti, magisterij znanosti) še naprej upada. V študijskem letu 2010/2011 so
bili v zadnji letnik starega magistrskega študija vključeni samo še tisti študenti, ki jim je status
miroval zaradi materinstva in daljše bolezni oz. absolventi.
Na ravni univerze sta bila organizirana dva sestanka z vodji referatov članic UL za
doktorski študij. Seznanjali smo jih z novostmi na področju zakonodaje, razpisov in vseh
aktivnosti, ki so se izvajale na področju doktorskega študija na univerzi (KDrŠ, Senat UL).
Na enega od posvetov smo k sodelovanju povabili državno sekretarko z MVZT (k točki o
NPVŠ in Razpisu za vpis na doktorski študij). Sestanki so bili zelo dobro sprejeti, tudi zaradi
njih je vzpostavljena boljša komunikacija s članicami.
V okviru Doktorske šole smo oktobra 2010 izdali predstavitveno publikacijo doktorskega
študija na Univerzi v Ljubljani (slo/angl), ki predstavlja promocijsko gradivo o delovanju
Doktorske šole Univerze v Ljubljani. Po pooblastilu Senata UL je Komisija za doktorski študij
v letu 2010 dala soglasje k 596 novim temam doktorskih disertacij, kar je za 8% več kot
v 2009. Rektor je promoviral 395 novih doktorjev znanosti, kar je (15% več kot v 2009) z
vseh znanstvenih področij, ki jih goji Univerza v Ljubljani. Decembra 2010 je bila
promovirana 8000. doktorica znanosti, po letu 1920, ko smo dobili prvega doktorja znanosti
na Univerzi v Ljubljani, ki je bila tudi ženska.
Število diplomantov
Število diplomantov starih podiplomskih študijskih programov še ne upada, nasprotno,
pričakujemo rahlo rast diplomantov, saj bodo študenti študij po teh programih, v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS-UPB3), lahko zaključili najkasneje do izteka študijskega
leta 2015/2016.
Tabela 2: Število diplomantov na podiplomskem študiju v letih 2009 in 2010
2009
2010
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Specializacija (stari)

120

115

Magisterij znanosti (stari podipl.)

681

551

Doktorat znanosti (stari podipl.)

373

387

Doktorat znanosti, 3. stopnja

1

1

Slika 4: Število diplomantov na podiplomskem študiju

Članice opozarjajo na preobremenjenost študentov, ki študirajo poleg redne zaposlitve. Na
FRI ugotavljajo, da je novi doktorski študijski program bolj zahteven od starih podiplomskih
programov. Precej študentov je ob študiju na tem programu zaposlenih, kar povzroča težave
pri sprotnem opravljanju študijskih obveznosti. Da bi rešili ta problem, je fakulteta začela
pripravljati okvire za razpis za delno zaposlitev doktorskih študentov, ki bo omogočala daljši
čas študija, hkrati pa bo študentom omogočila, da se vključijo v pedagoško delo. Veliko
študentov se je odločilo za prehod z magisterija znanosti na doktorski študij. Opravljene
študijske obveznosti so se jim priznale kot del obveznosti doktorskega študija (omenja FF).
Članice navajajo vključevanje gostov iz prakse in predavateljev v pedagoški proces na
drugostopenjskem in doktorskem študiju ter vključevanje tujih predavateljev, kar omogoča
stik študentov in učiteljev z znanstvenim raziskovalnim delom na svetovnem nivoju (EF in
FKKT).
Način spremljanja kakovosti pri izvajanju doktorskega študija na UL
Na Univerzi v Ljubljani spremljamo izvajanje dogovorjenih aktivnosti na področju doktorskega
študija v naslednjih korakih:
a) V procesu akreditacije študijskega programa, v okviru strokovnih služb in dela komisije
za doktorski študij ter senata UL preverjamo ustreznost vsebin novih študijskih
programov, ustreznost nosilcev in izvajalcev ter strukturo programa; vse v skladu z
dogovorjenimi in sprejeti principi organizacije in izvajanja doktorskega študija na UL.
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b) V okviru študijskih programov organiziramo javne predstavitve dispozicij tem doktorskih
disertacij in predstavitve zaključkov raziskovalnega dela za doktorske disertacije.
c) Ob soglasjih k temi doktorske disertacij, o katerih po pooblastilu Senata UL, odloča
Komisija za doktorski študij preverimo:


Ustreznost
mentorja z dokazano raziskovalno aktivnostjo na področju teme
doktorske disertacije, kar se odraža v doseganju ustreznih SCRISS točk. Prav tako
ima lahko mentor le največ 5 doktorandov…



Izpolnjevanje študentovih pogojev za pristop k prijavi teme doktorske disertacije



Ustreznost predlaganega naslova teme dr. disertacije (tudi v angleškem jeziku) v
povezavi z dispozicijo doktorske disertacije.



Sestavo komisije za doktorat, ki kandidata spremlja od soglasja teme do zagovora dr.
disertacije (načelno sprejeto priporočilo o imenovani le eni sami komisiji): predvsem z
ustrezno raziskovalno aktivnostjo članov komisije, zasedbo komisije z vidika
interdisciplinarnosti teme itd.

d) Pred promociji doktorjev znanosti, ki jo opravi rektor dodatno preverimo podatke
povezan s soglasjem k temi doktorske disertacije (mentor, somentor, naslov
disertacije…). Pred promocijo preverimo tudi objavo znanstvenega članka (s področja
teme dr. disertacije), kadar je to pogoj za zagovor doktorske disertacije.
POTREBNE IZBOLJŠAVE NA PODROČJU DOKTORSKEGA ŠTUDIJA:
- Dopolnitev ZViS in posledično sprememba normativne ureditve organizacije in
izvajanja doktorskega študija: pogoji za vpis na dr. študij, štipendiranje doktorskih
študentov, poenostavitev postopkov za akreditacijo in evalvacijo študijskih
programov, (ZViS, merila za akreditacijo in evalvacijo, statut UL, pravilnik o
štipendiranju…). Zaradi zakonsko predpisanega direktnega dostopa na doktorski
študij po starih univerzitetnih študijskih programih in programih 2. bolonjske stopnje je
izbira ustrezno pripravljenih kandidatov za doktorski študij onemogočena. Postopki
akreditacije novih doktorskih študijskih programov in spremembe oz. ponovne
akreditacije programov so predolgi in prezapleteni, na kar opozarjajo tudi članice v
svojih poročilih.
-

Še večja povezovanje med članicam UL pri organizaciji in razvoju doktorskega
študija v skladu s cilji doktorske šole UL. Temu ustrezno bi bilo potrebno urediti
sistem finančnega obračunavanja obveznosti študentov, ki del svojega študija (izbirni
predmeti, sodelovanje v drugih raziskovalnih okoljih) izberejo oz. izvajajo na drugih
dr. programih v okviru drugih članic na UL in izven nje. Pripraviti bi bilo potrebno
poenoteno in enostavnejše priznavanje v tujini ali na drugih univerzah v Sloveniji
opravljenih študijskih obveznosti.

-

Poenoteno spletno prijavljanje kandidatov na razpis za vpis na doktorski študij
na vseh doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani. Za primerno urejanje
področja doktorskega študija je potrebno intenzivnejše in hitrejše sodelovanje ter
pomoč pravne službe.
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-

Na univerzitetni ravni potrebujemo večjo odzivnost članic v skupnih akcijah, npr.:
zbiranje poročil o vpisanih študentih, o diplomantih, seznamov študentov upravičenih
do sofinanciranja, pripravi načrtov…

-

Potrebno bi bilo pripraviti enotno nagrajevanje izvajalcev doktorskega študija oz.
vključiti delo visokošolskih učiteljev, ki ga opravljajo na dr. študiju, v njihovo redno
delovno obveznost oz. v povečan obseg dela.

-

Za celostni nadaljnji razvoj doktorskega študija bi bilo potrebno pripraviti strateške
cilje na tem področju.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU DOKTORSKEGA
ŠTUDIJA
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju doktorskega študija
Dopolnjena merila za mentorja

Trend k zmanjševanju vpisnih mest na
doktorskem študiju in s tem dvig
kakovosti

Nova merila za sestavo komisije za doktorate

Večja interdisciplinarnost in objektivnost

Dopolnjena merila za objavo znanstvenega članka Kvalitetnejše
dr. kandidata
disertacije
Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

in

odmevnejše

dr.

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Izbira najboljših kandidatov za vpis na dr. študij je Dopolniti pogoje za vpis na doktorski
mogoča le z omejevanjem števila vpisnih mest
študij (je povezano tudi z zakonodajo)
Premajhno povezovanje med dr. študijskimi Doreči način obračunavanja opravljanih
programi na UL in širše – zunanja izbirnost
obveznosti
izven
matičnega
dr.
programa
Usposabljanje mentorjev

Informacijski dnevi za mentorje

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Pričakovana večja kakovost doktoratov

Dopolnjena merila za mentorje

Premajhno povezovanje med dr. študijskimi Doreči način obračunavanja opravljanih
programi na UL in širše – zunanja izbirnost
obveznosti
izven
matičnega
doktorskega programa
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2.2.

MEDNARODNA DEJAVNOST

Univerza je institucija predana mednarodnemu sodelovanju in odprta za nove pobude in
ideje na področju mednarodnega sodelovanja.
V zadnjih letih je internacionalizacija univerze eden pomembnejših strateških ciljev. Vsa
njena področja delovanje, tako raziskovanje, kot tudi izobraževanje, so prežeta z
mednarodno dimenzijo.
Univerza v Ljubljani je mednarodno aktivna ustanova, ki prek svojih učiteljev, raziskovalcev,
študentov in drugega osebja dejavno vstopa v skupni evropski visokošolski in raziskovalni
prostor. Povezana je z najboljšimi univerzami v Evropi in obenem spodbuja članice, da se
povezujejo s specializiranimi visokošolskimi ustanovami. Univerza v Ljubljani sodeluje tako s
pomembnimi univerzami v svoji bližini kot z univerzami v Združenih državah Amerike in Aziji.
Mednarodna vloga Univerze v Ljubljani je izjemno pomembna tudi na nacionalni in regionalni
ravni, kjer internacionalizacija postaja pomemben dejavnik odprtosti v učnem in delovnem
procesu, k čemur nedvoumno prispeva gostujoče učno osebje in tuji študenti.
V letu 2010 so bile dane številne pobude za sklenitev meduniverzitetnih sporazumov in
univerza je bila tako kot v prejšnjih letih tudi v letu 2010 dejavna v mednarodnih mrežah IAU,
EUA, UNICA in v Utrechtski mreži.
V okviru programov Erasmus, CEEPUS in Štipendijskega sklada Univerza v Ljubljani
organizira izmenjevanje študentov z več kot 700 evropskimi univerzami. Na podlagi drugih
dvostranskih sporazumov in članstva v mednarodnih mrežah pa sodeluje še z več kot stotimi
univerzami v Evropi, Aziji in Ameriki.
V letu 2010 smo sodelovali v nekaj projektih Erasmus Mundus External Cooperation
Window, kot so BASILEUS, LISUM, CONNEC, in stekle so priprave za sodelovanje v
projektih LOTUS in EUROSA.
Slika 5: Število študentov, vključenih v izmenjave Erasmus

Univerza se je vključila tudi v projekt Norveškega finančnega mehanizma, ki je omogočil
izmenjave z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. Nekatere aktivnosti so prijavile tudi članice
same.
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V okviru sheme Štipendijskega sklada, ki so ga tako kot v prejšnjih letih finančno podprli
podjetje BTC, Trimo in Iskratel so bile v letu 2009/10 podeljene štipendije študentom, ki so iz
držav južne in vzhodne Evrope prišli na študij na Univerzo v Ljubljano, in študentom Univerze
v Ljubljani, ki so odšli na študij v države južne in vzhodne Evrope. K nam je prišlo 32 tujih
študentov iz Črne gore, Srbije, Hrvaške in Makedonije. Največ jih je študiralo na EF in FF ter
ALUO. 13 študentov Univerze v Ljubljani pa je odšlo na izmenjavo v Beograda, Zagreba,
Makedonijo in Črno goro.

Slika 6: Število vseh izmenjalnih študentov v tujini in iz tujine

Upoštevaje tuje, pri nas vpisane študente in študente, ki pridejo k nam v okviru izmenjav, je
bilo na UL celotno število tujih študentov v študijskem letu 2009/2010 okrog 2500.
V letu 2008/2009 so članice ponudile 194 predmetov v tujem jeziku, v letu 2009/2010 že 259
predmetov. Skladno s strateško usmeritvijo število predmetov v tujih jezikih na članicah
raste. Članice, ki večajo ponudbo predmetov v tujem jeziku, so: FDV, EF, FFA, FF, FPP, PF,
FKKT, FMF, FA, FRI ter PeF.
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Slika 7: Ponujeni predmeti v tujem jeziku

Število tujih študentov, ki pridejo na Univerzo v Ljubljani na krajše izmenjave, je odvisno od
ponudbe predmetov in programov v tujih jezikih. Kljub vsakoletnemu povečanju, ki je
občutno, je te ponudbe še vedno premalo.
Internacionalizacija Univerze v Ljubljani se kaže tudi v številu redno vpisanih tujih študentov.
Število se v zadnjih letih bistveno ne spreminja.
IZMENJAVE ZAPOSLENIH (UČITELJEV IN SODELAVCEV, RAZISKOVALCEV, DRUGIH
ZAPOSLENIH)
Članice cenijo raznoliko in intenzivno vpetost svojih zaposlenih v mednarodni prostor, kar je
razvidno iz številnih načinov sodelovanja. Raziskovalno delo v tujini je zaradi boljše
opremljenosti laboratorijev, večjih interdisciplinarnih raziskovalnih ekip in raziskav na najbolj
kompetitivnih tematikah za študente vseh stopenj pomembno za njihov nadaljnji strokovni
razvoj, vendar pa obstaja tudi bojazen za beg možganov. Razviti mednarodni kontakti
predstavljajo prednost tudi za študente, ki po uspešno opravljenem študijskem programu
želijo nadaljevati študij v tujini ali pa si želijo pridobiti izkušnje v mednarodnem prostoru.
V poročilih o kakovosti članice navajajo ovire mobilnosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev. Te izhajajo iz narave študijskega procesa, preobremenjenosti, nizkega
sofinanciranja v programu LLL Erasmus, vpetosti v raziskovalne projekte in odsotnost
sistemske ureditve večmesečnih izmenjav zaposlenih.
Na AG je mobilnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev izjemno redka zaradi posebne
narave vsebinskega in didaktičnega delovanja, ki zahteva tedensko prisotnost učitelja in
študenta, skozi celo leto nepretrgoma v večletnih obdobjih.
Na ALUO odsotnost izmenjav povezujejo s preobremenjenostjo s pedagoškim delom in
čedalje večjimi obremenitvami z administriranjem, prav tako na VF, kjer menijo, da bi bilo
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zaradi velikih pedagoških, raziskovalnih in strokovnih obremenitev učiteljev potrebno
izpopolnjevanje v tujini, zlasti mlajših sodelavcev, skrbneje načrtovati.
Na FKKT poteka večina izmenjav preko bilateralnih projektov ARRS, za učiteljske izmenjave
Erasmus zaradi zelo nizkega sofinanciranja ni zanimanja. Razlog za nizko mobilnost so
pogosto prekomerne pedagoške obveznosti na matični fakulteti, pa tudi organizacijska
vpetost v raziskovalne projekte, ki potekajo v fakultetnih laboratorijih. Dodaten problem
predstavlja neurejeno financiranje in odsotnost sistemske ureditve izmenjav zaposlenih za
obdobje več mesecev. Članice omenjajo tudi, da bi bilo potrebno vrednotiti delo z
izmenjalnimi študenti pri habilitacijskih postopkih.
Več članic opaža upad izmenjav zaposlenih, mnoge načrtujejo povečanje v prihodnjih letih,
na nekaterih so izmenjave v porastu. Izmenjave neakademskega osebja omenjajo le redke
članice (FKKT, FU, MF).
Članice omenjajo spodbujanje mobilnosti, povečevanje števila izmenjav in možnosti zanje s
širjenjem obstoječih mrež partnerjev, sodelovanjem v programih VŽU, mreži CEEPUS, s
podpisi novih sporazumov in sodelovanjem z novimi državami. Povečanje možnosti za
izmenjavo, ki jo predstavlja Norveški finančni mehanizem, omenja več članic. Redkejši so
notranje sistemske spremembe. Npr. poleg splošnega širjenja mednarodne mreže FGG
navaja tudi sistemski ukrep, ki ga je v letu 2010 izvedla v podporo mobilnosti in za
odstranjevanje ovir mobilnosti, pripravili so finančno podporo za izmenjavo v 2011 (sobotna
leta in druge oblike).
ŠTUDIJSKE IZMENJAVE ŠTUDENTOV IN PRAKSA V TUJINI
Članice izmenjujejo tudi študente preko uveljavljenih programov, kot so Erasmus, CEEPUS
in na podlagi sporazumov, ki so sklenjeni med institucijami. Več članic navaja, da so
izmenjave ključnega pomena za študijski in kasneje za delovni proces. Boljše in
učinkovitejše izmenjevanje študentov omogoča tudi vključenost univerze v mednarodna
združenja.
Učno osebje na večini članic promovira izmenjave preko informativnih sestankov,
individualnih konzultacij, preko objav v elektronskih medijih in razpisov. Promocija izmenjav
na večini članic prinaša postopno rast števila izmenjav. Na članicah opažajo, da je bilo
izmenjevanje študentov lažje na »starih« študijskih programih in da bodo študenti v bodoče
odhajali v tujino lažje po opravljeni 1. stopnji študija.
Več članic meni, da bi bila organizacija in beleženje izmenjav mnogo lažja, če bi zato, tako
kot je to v tujini na večini visokošolskih institucij, univerza imela program, ki bi omogočal
elektronsko poslovanje v mednarodnih izmenjavah.
Opaziti je, da na nekaterih članicah število izmenjav ne raste. Vzrok lahko iščemo v skrbi za
kakovost partnerjev in dosledni selekciji študentov za izmenjave. Gre za ostrejša merila za
izbor študentov, zahtevnejši pripravi na študij v tujini in upoštevanju meril za priznavanje v
tujini opravljenih obveznosti.
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Tako ZF, FU in AGRFT so z okrepitvijo kakovostne podpore študentov zaznali povečanje
zanimanje za izmenjave. Nekatere članice kot so omenile kot veliko oviro za večanje števila
prihajajočih študentov predvsem pomanjkanje predmetov ali programov v tujem jeziku in
informacij o programih, ki bi bile v tujih jezikih.
Večina članic je izrazila prepričanje, da njihovi študenti pri priznavanje v tujini opravljenih
obveznosti nimajo težav. V zadnjih letih je bil narejen premik v smislu sistemske ureditve. S
pomočjo pravil, ki jih je članicam posredovala univerza in prilagoditvijo le teh specifikam
posameznih članic, se je področje priznavanja precej uredilo.
Na članicah UL v zadnjem let zaznamo nekaj premikov na področju učiteljskih, študentskih
izmenjav in izmenjav zaposlenih. Članice se še v večji meri zavedajo pomembnosti
mednarodnih izmenjav, tako študijskih kot praktičnega usposabljanja. Poudarjajo, da le te
prinašajo novo kvaliteto in dimenzijo v študijskih programih in večjo prepoznavnost tudi v
tujini. Zadovoljne so s sodelovanjem z univerzitetnimi službami tako na področju informiranja,
njene odzivnosti in upoštevanja predlogov za izboljšave. Storjen je bil ogromen premik v
smeri priznavanja v tujini opravljenih obveznosti.

Kljub temu lahko podamo nekatere predloge za ukrepe, ki bi lahko izboljšali mednarodno
sodelovanje:


zagotavljanje povezovanja s kakovostnimi tujimi partnerji, selektivno sklepanje
partnerstev



večja finančna podpora mednarodnim aktivnostim. Zagotavljanje dodatnih sredstev za
izmenjave in delo na izmenjavah



večji prenos tujih dobrih praks v naš sistem



večja priprava študentov in učiteljev na izmenjave, tudi jezikovna



večja dostopnost informacij na spletu, prevodi programov



sistemska podpora za iskanje nastanitev za tuje študente (MVZT)



zagotavljanje večjega števila nastanitev v Študentskih domovih



upoštevanje dela z izmenjalnimi študenti v habilitacijskih merilih



več poučevanja tudi v tujih jezikih



dodatna delovna pomoč za izvajanje in koordinacijo mednarodnih aktivnosti



elektronska prijava in evidenca za izmenjave



nadaljnji razvoj in tutorstvo za tuje študente na vseh članicah



nadzor nad kakovostjo praktičnega usposabljanja v tujini

28

KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU MEDNARODNE
DEJAVNOSTI
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Povečanje števila izmenjav študentov in učiteljev

Izmenjave bogatijo in dvigujejo kvaliteto
pedagoškega
procesa
doma
in
dvigujejo ugled institucije v tujini

Izdelan sistem priznavanja v tujini opravljenih
obveznosti

Izdelan sistem priznavanja dviguje
interes študentov in pedagogov za
izmenjave

Povečanje števila mednarodnih povezav

Omogoča širše pridobivanje izkušenj in
prenosa dobrih praks v naš sistem

Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju
Pomanjkljiva
izmenjavam

IT

podpora

za Predlogi ukrepov za izboljšave

mednarodnim Integriran e-sistem za
elektronske
prijave in vodenje evidenc za izmenjave
vključno z izmenjavami izven večjih
izmenjalnih programov

Premajhna sredstva za mednarodne aktivnosti

Premajhna sistemska
mednarodni dejavnosti

podpora

Sodelovanje z javnimi akterji pri
zagotavljanju
dodatnih
finančnih
sredstev za mednarodne aktivnosti in za
zagotavljanje večjega števila nastanitev
za tuje študente v študentskih domovih
UL Upoštevanje dela z izmenjalnimi
študenti v habilitacijskih merilih,

znotraj

nadaljnji razvoj tutorstva
študente na vseh članicah

za

tuje

dodatna strokovna pomoč za izvajanje
in koordinacijo mednarodnih aktivnosti
Širjenje
mreže
mednarodnih
poudarkom na kakovosti

povezav

s Selektivno sklepanje partnerstev glede
na kakovost partnerske institucije

Majhna izbira predmetov in študijskih programov v Več poučevanja tudi v tujih jezikih
tujem jeziku
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Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Premajhna sistemska
mednarodni dejavnosti

podpora

UL Z večjo sistemska podporo bi omogočili
večji pretok informacij, kontrolo nad
kvaliteto dela in posledično zvišali
število
izmenjav
s
kvalitetnimi
institucijami.

znotraj

Povečanje števila izmenjav študentov in učiteljev

Povečanje števila izmenjav je eden od
pomembnih
kazalcev
internacionalizacije institucije nasploh.

Nezadostna sredstva za mednarodne aktivnosti

Z več sredstvi bi omogočili več izmenjav
študentov, predvsem tistih iz socialno
šibkejših okolij , več izmenjav
neakademskega osebja in učiteljev .
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2.3.

RAZISKOVALNA, RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST

RAZISKOVALNO RAZVOJNA DEJAVNOST
Univerza v Ljubljani je največja in najpomembnejša raziskovalna organizacija (RO) v
Sloveniji tako po številu raziskovalcev, porabljenih sredstvih za raziskovalno in razvojno delo
kakor tudi po rezultatih. Pri ARRS-u je njen delež več kot tretjina vseh registriranih
raziskovalcev v državi. Sorazmeren s številom raziskovalcev je tudi delež financiranja
raziskovalne dejavnosti ARRS-a, ki predstavlja 28,7 % finančnih sredstev, ki jih je agencija
namenila za financiranje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v letu 2010. Čeprav je večina
raziskovalcev na univerzi pedagoških delavcev, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom ob
poučevanju, in je precej manj raziskovalcev, ki samo raziskovalno delujejo, so rezultati
univerze v primerjavi z drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji nadpovprečni,
upoštevaje število raziskovalcev in porabljena sredstva.
Kakovost raziskovalne dejavnosti Univerze v Ljubljani se kaže predvsem v številu
znanstvenih publikacij, ki jih indeksira ISI Web of Knowledge (The Thompson Corporation,
ZDA). Večina, in sicer 1.450 od skupno 1.623, objav raziskovalcev Univerze v Ljubljani v letu
2010 je z znanstvenih področij, ki jih indeksira Science Citation Index Expanded (SCIEXPANDED), kar je 45,7 % od vseh primerljivih slovenskih objav. Nekoliko manj je objav
družboslovnih znanosti (SSCI), in sicer 216 objav oziroma 42,2 % slovenskega deleža. S
področja umetnosti in humanistike (A&HCI) pa je UL v letu 2010 prispevala 48 objav oziroma
26,7 % od skupno 180 objav iz Slovenije. Manjši delež objav družboslovnih in humanističnih
znanosti v primerjavi z naravoslovjem in tehniko ni posledica manjše kakovosti raziskovanja
na teh področjih, ampak večjega števila novoustanovljenih visokošolskih organizacij, ki s
svojimi raziskovalci prispevajo k večjemu številu družboslovnih in humanističnih znanstvenih
objav v Sloveniji. Primerjava s prejšnjimi leti kaže, da se število objav s področja
družboslovnih znanosti počasi povečuje, medtem ko število objav s področja naravoslovja in
tehnike malenkostno niha iz leta v leto, vseeno pa so vsaj na nekaterih področjih objave
kvalitetnejše, kar se kaže skozi povečano citiranost (FFA). Članice poskušajo z analizo
objav ugotoviti kakovost le-teh ter najti načine za izboljšave (FRI, FSD). Ocenjujemo, da
je UL dosegla zgornjo raven števila objav glede na razvitost raziskovalne dejavnosti na
univerzi, zato objave ne morejo več stalno naraščati, ampak prihaja do manjših nihanj iz leta v
leto. Podoben pojav je opazen tudi pri uveljavljenih tujih univerzah kot sta Harvard University
in University of Cambridge. Občutno povečanje števila mednarodnih objav in njihove
odmevnosti (citiranosti) bi bilo možno na daljši časovni rok le, če bi prišlo do
kvalitetnega preskoka pri sofinanciranju in izvajanju raziskovalnega dela, za kar bi bile
potrebne večje spremembe tako zunanjih kot notranjih dejavnikov s področja
raziskovalne dejavnosti.

Zunanjo oviro pri izvajanju raziskovalnega in razvojnega dela ter doseganju boljših rezultatov
še vedno predstavlja neustrezen način financiranja s strani države in njene agencije
ARRS. Sofinanciranje raziskovalne dejavnosti je razdrobljeno na preveliko število majhnih
projektov in programov, kar ne omogoča doseganja kritične mase človeških in materialnih
virov, ki so nujni za dosego kvalitetnejših raziskovalnih rezultatov (FDV je povečala število
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projektov, a je finančni učinek manjši). Dodatna težava je zgolj projektni način financiranja, ki
ne zagotavlja stabilne komponente financiranja raziskovalne dejavnosti. Posledično se tudi
prioritetna področja raziskovanja in metodologija ocenjevanja rezultatov raziskovalnega dela
prehitro spreminjajo. Zaradi tega raziskovalci porabljajo čas in energijo za prilagajanje
stalnemu spreminjanju pogojev za pridobivanje finančnih sredstev za raziskovalno delo, kar
vpliva na slabše rezultate raziskovalnega dela. Dodatna težava je zaostrena gospodarska
situacija, ki vpliva na zmanjševanje proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost. Delno
se zmanjšana proračunska sredstva nadomeščajo s sredstvi evropskih strukturnih skladov,
kar pa pomeni ponovno prilagajanje novih in spremenjenim pogojem financiranja
raziskovalne dejavnosti. Neurejeno ostaja še vedno sofinanciranje raziskovalnega dela, ki ga
opravljajo pedagoški delavci znotraj svoje pedagoške zaposlitve, predvsem sofinanciranje
materialnih stroškov in potrebne raziskovalne opreme.
Čeprav ARRS sofinancira nakupe velike raziskovalne opreme preko javnih razpisov, je še
vedno iztrošenost in zastarelost raziskovalne opreme na univerzi prevelika. Razlog je v
omejenih sredstvih, ki jih ARRS namenja za nakup raziskovalne opreme, in ker morajo javne
raziskovalne organizacije same zagotoviti del sredstev za nakup raziskovalne opreme. Ker je
univerza financirana z javnimi sredstvi, ki so strogo namenska, je edina možnost za lastno
sofinanciranje nakupa velike raziskovalne opreme, pridobitev dodatnih sredstev z izvajanjem
tržne dejavnosti.
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 (manjše članice
npr. kot FU imajo samostojne organizacijske enote za raziskovalno delo, kar pa večjih
naravoslovnih in tehničnih članicah ni mogoče, zato imajo več oddelkov) 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 (prvi
koraki so interdisciplinarni projekti med različnimi članicami). 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 lažjemu in učinkovitejšemu delu tako
strokovnih služb kot samih raziskovalcev bi pripomogla informacijska podpora
raziskovalnemu delu, npr. projektno vodenje, ki bi raziskovalcem omogočalo vodenje
projektov in ažuriran vpogled v izvajanje projektov, strokovnih službam in vodstvom članic in
univerz pa nujno potrebne evidence stanja na področju raziskovalne dejavnosti. Žal je bilo
uvajanje informacijske podpore raziskovalnemu delu na nivoju univerze zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev zamrznjeno. V tem času bodo nekatere članice verjetno vzpostavile svojo
lastno informacijsko podporo raziskovalnemu delu, kar bo v prihodnosti predstavljalo težavo
pri morebitnem ponovnem poskusu zagotovitve enotne informacijske podpore raziskovalni
dejavnosti na nivoju univerze.
Zaradi skoraj izključno projektnega načina financiranja raziskovalne dejavnosti, univerza nima
možnosti samostojno raziskovalno sodelovati s tujimi univerzami, zato je večina mednarodne
raziskovalne dejavnosti univerze vezana na sodelovanje v evropskih projektih.
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Univerza v Ljubljani se zaveda svoje družbene odgovornosti, zato posebno pozornost
posveča prenosu univerzitetnega znanja v prakso in sodelovanju z okoljem. Čeprav je
prevzemanje, zaščita in trženje izumov, nastalih med raziskovalnim delom na univerzi, šele
razvijajoče se področje, je precej uveljavljeno in razvejano dolgoletno sodelovanje z
gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, ki pa ga izvajajo članice samostojno v okviru
tržne dejavnosti. Prek tržnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki jih članice univerze izvajajo
skupaj z gospodarstvom in drugimi uporabniki, se znanje, pridobljeno na univerzi, prenaša v
prakso. V letu 2010 so članice UL skupaj z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja
izvajale 568 različnih tržnih projektov, pri čemer niso upoštevani aplikativni projekti in CRP-i, ki
jih sofinancira ARRS, čeprav tudi pri teh projektih univerza sodeluje z gospodarstvom in tudi
tukaj prihaja do prenosa znanja v prakso. Posebno uspešne so pri sodelovanju z
gospodarstvom tehnične in naravoslovne fakultete, kar vpliva tudi na raziskovalno delo (FS,
FE, FFA). Pomembno je tudi sodelovanje članic z negospodarskimi ustanovami, npr. MF s
predkliničnimi inštituti uspešno sodeluje s klinikami, kjer bazična znanja z MF uporabljajo in
razvijajo.
Posebno pozornost Univerza v Ljubljani posveča tudi novim mladim raziskovalcem. Na
univerzi se je konec leta 2010 usposabljalo 490 mladih raziskovalcev, univerza pa sodeluje
tudi pri usposabljanju 105 mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Članice zaposlujejo za
potrebe raziskovalnega in razvojnega dela tudi raziskovalce, ki niso pedagoški delavci.
Zaposlovanje teh raziskovalcev je v domeni članic samih in je vezano raziskovalne projekte.
Zaradi zahtev Evropske komisije za sodelovanje v evropskih projektih, bo morala univerza
pripraviti in sprejeti ustrezno kadrovsko strategijo za raziskovalce, ki bo enakopravno
vključila zaposlene raziskovalce v delovanje univerze.
Na rektoratu nudita strokovno pomoč raziskovalnemu delu Univerzitetna služba za raziskave,
razvoj in intelektualno lastnino in Univerzitetna služba za evropske projekte. Sodelovanje med
službama je dobro urejeno, ravno tako sodelovanje z ostalimi službami rektorata. Občasne
težave pri sodelovanju z drugimi univerzitetnimi službami se pojavljajo zaradi njihove
preobremenjenosti, še najbolj ozko grlo predstavlja pravna služba, ki bi morala biti kadrovsko
močnejša. Sodelovanje s članicami je utečeno, pri čemer je sodelovanje z nekaterimi boljše,
z drugimi slabše, razlog pa je v različni organiziranosti članic in podpori strokovnih služb
raziskovalnemu delu na posameznih članicah.
EU PROJEKTI
V letu 2010 je, kljub zmanjšanju števila projektov 6. okvirnega programa EU za raziskave in
razvoj (6OP), potekalo na UL za 13 odstotkov več projektov kot leto poprej, saj se je
občutno povečalo število projektov 7. okvirnega programa EU za raziskave in razvoj (7OP) in
vseh drugih evropskih programov. Glede na predhodno leto se je občutno povečala tudi
vrednost pogodb oz. vrednost EU sofinanciranja projektov v projektih 7OP in to kar za 30
odstotkov. Ugotovimo lahko, da se število projektov, v katerih sodeluje UL, iz leta v leto
povečuje in se je od leta 2007 povečalo za 49 odstotkov. To lahko pripišemo večji
vključenosti naših raziskovalcev v zmagovalne evropske konzorcije, kakor tudi vedno boljši
administrativni podpori na rektoratu in članicah. FSD kot pomemben vidik kakovosti dela
izpostavlja, da jih veliko partnerskih organizacij, s katerimi so v preteklosti že sodelovali,
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ponovno povabi k sodelovanju pri prijavljanju novih projektov, kar pa lahko ugotovimo tudi v
primeru drugih članic.
Z velikim številom EU projektov pa se ugotavlja preobremenjenost pedagoškega kadra, ki
mora delo na UL projektih opravljati poleg vsega pedagoškega dela in dela na nacionalnih
raziskovalnih in razvojnih projektih, zato bo težko iz leta v leto število EU projektov še
povečevati. Izhod je sicer zaposlovanje zunanjih (tudi tujih) raziskovalcev, kjer pa se pokaže
prostorski problem. Na FU so se na osnovi pridobljenih domačih in mednarodnih projektov
odločili tudi za razbremenitve pedagoškega dela nekaterih učiteljev in sodelavcev, saj so
tako pridobili proste kapacitete za obremenitve na domačih in mednarodnih projektih (znotraj
osnovne pogodbe o zaposlitvi ter z dopolnilnimi pogodbami).
Občutno se je povečalo število prijav na razpis 7OP ERC Starting Grant in sicer s 4 v letu
2009 na 17 v letu 2010. V letu 2010 je namreč rektorat UL organiziral izobraževanje in
svetovanje s strani odličnih zunanjih ekspertov. Raziskovalci so zelo pozdravili in pohvalili
tovrstno izobraževanje in predlagali, da bi takšna izobraževanja organizirali tudi v bodoče.
Uspešne so bile tudi prijave na razpise strukturnih skladov in programov transnacionalnega
sodelovanja, še posebej na razpis Implementacija bolonjskega procesa, kjer so bile vse
prijave UL uspešne.
Univerzitetna služba za evropske projekte vsem prijaviteljem na 7OP pomaga tudi pri pisanju
in vlaganju prijave in vodenju koordinatorskih projektov. Poleg tega imajo prijavitelji
koordinatorskih projektov na voljo tudi možnost, da pred oddajo njihove prijave pregledajo
tudi njihovi kolegi - interni evalvatorji. Opažamo pa, da se malo pedagogov odloča za prijavo
koordinatorskih projektov, saj je to povezano s časovno zahtevnim delom v zvezi s prijavo in
kasneje s koordinacijo projektov, poleg tega pa je marsikje okolje nestimulativno. Rešitev bi
bila takšna možnost razbremenitve, ki ne bi zmanjšala drugih bonitet prijaviteljev in uvedba
posebnega sistema nagrajevanja za nosilce koordinatorskih projektov (habilitacije,
razbremenitve, …) .
KOMPETENČNI CENTRI IN CENTRI ODLIČNOSTI
Univerza v Ljubljani je v letu 2010 sodelovala v 21 prijavah na razpis za kompetenčne centre
2010-2013. Kot partner je vključena v vseh sedem odobrenih kompetenčnih centrov, kjer bo
s svojim raziskovalnim delom prispevala k razvoju novih tehnologij, proizvodov, storitev in
procesov, ki bodo slovenskemu gospodarstvu omogočila večjo konkurenčnost in
inovativnost. To tesno povezovanje z gospodarstvom in njegovimi potrebami s pomočjo
sodobne raziskovalne opreme pa bo tudi univerzi omogočil kakovostnejše aplikativne
raziskave in uporabnost raziskovalnih rezultatov v izobraževalne namene. Pomanjkljivost
razpisa in financiranja kompetenčnih centrov (in na nek način tudi centrov odličnosti) pa je ta,
da je možno sofinanciranje zagotavljati le iz nejavnih sredstev, pri čemer pa bodo imele
članice UL najbrž v naslednjih letih težave, saj tržnih sredstev ni dovolj. Črpanje sredstev bo
oteženo tudi zaradi neobstoja sistema prerazporejanja indirektnih stroškov (full cost) in
posledično oteženega razmejevanja med javnimi in tržnimi sredstvi.
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FINANCIRANJE RAZISKOVALNEGA IN RAZVOJNEGA DELA
Sredstva, ki jih Univerza v Ljubljani namenja raziskovalnemu in razvojnemu delu v evropskih
in mednarodnih konzorcijih, naraščajo (v letu 2008 sicer beležimo rahel padec vrednosti
zaradi zaključka programskega obdobja 6OP, novi projekti 7OP pa se še niso začeli). V letu
2010 je Univerza v Ljubljani za raziskovalno in razvojno delo na projektih, financiranih iz
evropskega proračuna in mednarodnih projektih, porabila sredstva v višini 8,8 mio EUR, kar
je za okoli 25% več kot v letu 2009. Tako so se povečala tudi skupna sredstva za raziskave
in razvoj na UL, čeprav sredstva ARRS ostajajo na isti ravni. Ugotavljamo, da se tako kot v
celi Evropi tudi na UL opaža trend diverzifikacije finančnih virov za financiranje raziskav in
razvoja.

Slika 8: Gibanje potrošnje javnih sredstev na EU in mednarodnih R&R projektih na UL
po letih

Univerza v Ljubljani ima težave pri zagotavljanju lastne udeležbe v projektih, saj nima
rednega vira financiranja raziskovalne dejavnosti. Poleg tega vedno več razpisov (EUREKA,
centri odličnosti, kompetenčni centri, ERA NET projekti) financiranje projektov obravnava kot
državno pomoč in ne dovoljuje sofinanciranja upravičencev iz drugih javnih virov. Zato imajo
predvsem tiste članice, ki imajo malo ali sploh nič tržnih sredstev, velike težave pri
zagotavljanju lastne udeležbe v teh projektih. FSD poroča, da je v tem letu je začela
delovati projektna pisarna kot podpora prijavljanju in vodenju projektov, zato pričakujejo, da
bodo uspešnost pridobivanja projektov še izboljšali. Težava pri pridobivanju mednarodnih
projektov pa so zahteve po lastnem vložku fakultete (v nekaterih primerih tudi 40 %), saj
fakulteta razpolaga le z manjšimi sredstvi , ki jih lahko nameni tej dejavnosti. Tako se na
nekatere večje projekte ne morejo prijaviti. O podobnih težavah poročajo tudi druge članice.
Ugotavljamo, da na ministrstvih, kjer te razpise pripravljajo, zelo slabo poznajo specifike
poslovanja Univerze v Ljubljani, kljub temu, da gre za javno univerzo.
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Kljub uspešnemu pridobivanju financiranja projektov se še vedno dogaja, da v nekaterih
projektih pride do premajhnega črpanja že odobrenih sredstev. Razlog za to je treba iskati
predvsem pri preobremenjenosti pedagogov in preslabi administrativni podpori ali pa
neučinkoviti organiziranosti vodenja projektov na nekaterih članicah. Zato bi bilo dobrodošlo
uvesti aplikacijo za vodenje projektov, ki bi vodjem projektov in strokovnim delavcem
omogočila lažje spremljanje že porabljenih sredstev in časovno planiranje porabe.
IZOBRAŽEVANJA IN POSVETI
Univerza v Ljubljani se na področju evropskih raziskovalnih in izobraževalnih projektov
intenzivno povezuje z drugimi evropskimi univerzami in je v letu 2010 na Pravni fakulteti
gostila letno konferenco združenja EARMA (European Association for Research Managers
and Administrators).
Na področju vodenja in pridobivanja evropskih projektov sta še posebej pomembna
povezovanje med članicami in izmenjava izkušenj. Zato je Univerzitetna služba tudi letos
organizirala interni posvet za članice s področja EU projektov. Na posvetu so bile poenotene
nekatere finančne prakse, posamezne članice pa so predstavile tudi svoje izkušnje in znanja
pri vodenju doloženih vrst projektov.
Izkušnje kažejo, da tako raziskovalci kot tudi strokovno osebje na UL nujno potrebuje
izobraževanja in usposabljanja ter izmenjavo izkušenj s področja evropskih projektov.
UMETNIŠKA DEJAVNOST
Umetniška dejavnost je najbolj razvita na treh umetniških akademijah (AG, ALUO,
AGRFT), ki poleg tovrstne dejavnosti svojih učiteljev in sodelavcev, množice nastopov,
koncertov, razstav, sodelovanj na domačih in tujih festivalih ipd. navajajo tudi odmevne
uspehe svojih študentov. Akademije imajo vzpostavljeno široko in raznoliko sodelovanje z
javnimi zavodi s področja kulture v Sloveniji, pa tudi s številnimi drugimi organizacijami doma
in v tujini. Kakovostna umetniška dejavnost na AG se odraža tudi v nadaljnjih karierah
diplomantov, ki jih sprejemajo najboljši svetovni orkestri. Študenti AGRFT so s filmsko
produkcijo prisotni na vseh pomembnejših svetovnih filmskih festivalih in dosegajo velike
uspehe. Gledališka produkcija se predstavlja z enakim uspehom na domačih in tujih
gledaliških festivalih. ALUO vzpodbuja nastajanje nove umetnosti in podpira tudi
razstavljanje študentov v samoorganizaciji v povezavi z različnimi slovenskimi galerijami.
Umetniška dejavnost se izvaja še na NTF, predvsem na Oddelku za Tekstilstvo, kjer tudi
navajajo razvejano mrežo sodelovanja in prepoznavne nagrade ter projekte ter na PeF. FDV
z Galerijo FDV, ki deluje že četrto leto, združuje umetniške interpretacije družbenih pojavov z
družboslovnimi. Številne fakultete vzpodbujajo umetniško udejstvovanje in povezovanje
študentov pri obštudijskih dejavnostih.
Vse tri akademije so vključene v raziskovalni projekt Gledališke in medumetnostne
raziskave, ki ga vodi AGRFT, v obdobju 2009-2011. Raziskovalno dejavnost omenja ALUO,
kjer izvajajo počitniške delavnice v okviru redne ali izredne povezave s študijem.
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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.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU RAZISKOVALNO
RAZVOJENE IN UMETNIŠKE DEJAVNOSTI
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse Obrazložitev vpliva na kakovost
na področju
Povečanje števila mednarodnih projektov

Več projektov, več raziskovalnega dela in
vključevanja v EU, boljše raziskave

Sodelovanje v vseh odobrenih kompetenčnih Povezovanje z okoljem in gospodarstvom,
centrih
multidisciplinarna
raziskovanja,
prenos
tehnologij
v
gospodarstvo,
prenos
najnovejših znanj v izobraževanje
Prilagodljivost
raziskovalcev
na Čeprav se
pogoji na
razpisih
za
spreminjajoče
se
pogoje
financiranja sofinanciranje
raziskovalne
dejavnosti
raziskovalne dejavnosti
prepogosto spreminjajo, raziskovalci s svojo
prilagodljivostjo uspevajo ohranjati pridobljen
nivo finančnih sredstev.
Preusmeritev z nacionalnih na evropske Zmanjševanje proračunskih sredstev za
raziskovalne projekte
raziskovalno
dejavnost
raziskovalci
nadomeščajo s povečano udeležbo v
evropskih projektih in projektih strukturnih
skladov.
Ohranjanje sodelovanja z gospodarstvom Tehnične in naravoslovne članice so v
kljub gospodarski krizi
večjem delu ohranile sodelovanje z
gospodarstvom, ki predstavlja prenos znanja
v prakso in je vir dodatnih sredstev za
raziskovalno in razvojno dejavnost. Dodatna
finančna sredstva so nujna za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme in za
financiranje
soudeležbe
pri
projektih
strukturnih skladov.
Izobraževanje raziskovalcev za prijave na Boljša usposobljenost raziskovalcev, večje
7OP ERC Starting Grant razpis
število prijav (več možnosti za uspeh), večja
povezanost uprave z raziskovalci
Posvet s članicami glede novosti in odprtih Poenotenje
delovanja
in
poslovanja,
vprašanj
izmenjava izkušenj med upravo in med
članicami, mreženje
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za Predlogi ukrepov za izboljšave
izboljšave in izzivi na področju
Neustrezen način financiranja raziskovalne Sprememba
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sistema

financiranja

dejavnosti na nivoju države

raziskovalne dejavnosti je odvisna od »dobre
volje« države. Sprememba bi morala biti
postopna.

Pomanjkanje
finančnih
sredstev
za
sofinanciranje projektov (Vedno več je
raziskovalnih projektov, kjer je potrebno
lastno sofinanciranje. Ker so javna sredstva
namenska, se kot sofinanciranje lahko
uporabijo le tržna sredstva, ki jih imajo
članice
premalo,
še
posebej
z
družboslovnega in humanističnega področja.)

Posredovanje pobude vladi k zagotovitvi
dodatnih sredstev za raziskovalno delo in
ureditvi ustreznih pogojev za javne univerze
v razpisih glede zagotavljanja lastne
udeležbe

Ni informacijske
dejavnosti

podpore

raziskovalni Nadaljevati z uvedbo ustrezne informacijske
podpore raziskovalnemu delu, ki bo
omogočala raziskovalcem vodenje projektov,
strokovnim službam na članicah in rektoratu
pa pregled, zajemanje in izmenjavo potrebnih
podatkov o raziskovalni dejavnosti.

Nevpeljan full cost stroškovni sistem za Smiselno bi bilo začeti s testnim full cost
prerazporejanje posrednih stroškov
sistemom na eni od članic
Občasno slabo črpanje odobrenih sredstev

Z uvedbo programa za projektno vodenje bi
se izboljšalo tekoče spremljanje porabe
sredstev in boljše črpanje. Potrebno pa bi
bilo tudi stalno izobraževanje nosilcev
projektov in raziskovalcev in izmenjave
izkušenj

Slaba informacijska podpora komunikaciji Z ustreznejšo informacijsko podporo (boljše
med članicami in univerzitetno službo
spletne strani, intranet, SharePoint ali kaj
drugega), bi bilo obveščanje članic lažje in
učinkovitejše, pridobivanje podatkov s strani
članic pa zanesljivejše.
Preobremenjenost s pedagoškim in drugim Pedagoški delavci nimajo dovolj časa za
delom ter premajhna fleksibilnost med raziskovalno delo po drugi strani pa ne
pedagoškim in raziskovalnim delom
uporabljajo možnosti, da bi se začasno
razbremenili pedagoško in se bolj posvetili
raziskovalnemu delu. Določiti bi bilo potrebno
strukturo priprave na pedagoško uro (delež
raziskovanja v pripravi).
Premajhna strokovna podpora raziskovalnim Članice imajo različno organizirane strokovne
projektom,
premajhno
poznavanje službe za podporo raziskovalnemu delu,
projektnega vodenja
praktično povsod pa so strokovne službe
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kadrovsko prešibke za kakovostno in celovito
podporo raziskovalcem, ki se zato morajo
sami ukvarjati s precej administrativnega
dela. Z usposabljanjem za projektno vodenje
bi raziskovalcem omogočili boljše vodenje
projektov in sodelovanje s strokovnimi
službami.
Pomanjkanje ustrezne raziskovalne opreme

Raziskovalna oprema je zastarela ali pa je ni
dovolj, dodaten problem pa je razdrobljenost
raziskovalne opreme po različnih članicah in
oddelkih. Potrebno je povečati sodelovanje
pri uporabi raziskovalne opreme.

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem Obrazložitev za izbor točke
letu najbolj vplivale na kakovost področja
Povečanje števila EU projektov

Sodelovanje
UL
v
kompetenčnih centrih

vseh

Ker se nacionalna raziskovalna sredstva
zmanjšujejo, je ključno, da UL išče druge
zunanje vire, poleg tega pa so raziskave v
EU projektih praviloma zelo visoke kakovosti
odobrenih Povezovanje z gospodarstvom na področju
tehnološkega
raziskovalnega
dela
je
pomembno tudi za univerzo, saj povečuje
aplikativnost raziskav in prenos najnovejših
znanj na študente

Premalo lastnih sredstev za sofinanciranje Vedno več je raziskovalnih projektov, kjer je
raziskovalne dejavnosti
potrebno lastno sofinanciranje. Ker so javna
sredstva namenska, se kot sofinanciranje
lahko uporabijo le tržna sredstva, ki pa jih
imajo predvsem članice z družboslovnega in
humanističnega področja premalo.
Ohranjanje sodelovanja z gospodarstvom Tehnične in naravoslovne članice so v
kljub gospodarski krizi
večjem delu ohranile sodelovanje z
gospodarstvom, ki predstavlja prenos znanja
v prakso in je vir dodatnih sredstev za
raziskovalno in razvojno dejavnost. Dodatna
finančna sredstva so nujna za sofinanciranje
nakupov raziskovalne opreme in za
financiranje soudeležbe pri projektih.
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2.4.

KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

V okviru knjižničnega sistema UL deluje 39 visokošolskih knjižnic fakultet, akademij in
oddelkov ter dve univerzitetni knjižnici kot pridruženi članici UL (Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani – CTK, Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK). Knjižnična dejavnost
je ena od infrastruktur, ki omogočajo kakovostno izvajanje izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti univerze.
V nadaljevanju podajamo osnovno presojo kakovosti knjižničnega sistema UL v letu 2010,
pripravljeno na podlagi podatkov, ki jih UL zbira za potrebe letnega poročila, in izračunanih
kazalnikov (brez CTK in NUK) ter poročil o kakovosti članic UL. Kazalniki in indeksi
knjižnične dejavnosti za obdobje od leta 2008 do leta 2010 so prikazani v Prilogi 1.
Najpopolnejši nabor podatkov visokošolske knjižnice zakonsko obvezno letno poročajo
Centru za razvoj knjižnic pri NUK, kar omogoča natančnejšo presojo kakovosti njihovega
delovanja (http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php).
KNJIŽNIČNA ZBIRKA NA FIZIČNIH NOSILCIH
Letni prirast je v letu 2010 v knjižnicah UL znašal 59.284 enot knjižničnega gradiva na
fizičnih nosilcih (indeks 92 glede na leto 2008). Ker se je hkrati zmanjšalo tudi število rednih
in izrednih študentov UL, ostaja kazalnik letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih
nosilcih na študenta UL enak kot leta 2008 (1,1 enote na študenta). Manjši prirast je
posledica zmanjšanja sredstev za nakup knjižničnega gradiva, o čemer poročajo AG, PF
in VF. FS poroča o premalo izvodih temeljnih študijskih gradiv in izposoji novo pridobljenega
gradiva za nedoločen čas zaposlenim, kar nameravajo izboljšati z dodatnim nakupom
študijskega gradiva in omejitvijo števila za nedoločen čas izposojenih izvodov zaposlenim.
Predstavniki študentov so pohvalili dobro založenost knjižnice PF na področju domače in tuje
periodike, kot slabost so izpostavili premajhno število izvodov študijske literature. Čeprav je v
knjižnici na voljo večje število del, ki sodijo v obvezno študijsko literaturo, pa v času
intenzivnih priprav na izpite nikoli ni zadostno in razpoložljivi izvodi hitro poidejo. FKKT izvaja
koordinirano nabavo učbenikov za nove bolonjske študijske programe. Tudi FU navaja
aktivno sodelovanje med knjižnico in nosilci študijskih programov pri izboru in nabavi
knjižničnega gradiva ter spremljanje informacijskih potreb uporabnikov in oblikovanje
ponudbe po njihovi meri. FU tudi poroča o izvedbi popisa (inventure) celotne knjižnične
zbirke. Izločeno je bilo zastarelo gradivo, dvojnice in poškodovano gradivo ter na novo
določene signature za postavitev več kot 8000 enot v prostem pristopu.
UPORABA INFORMACIJSKIH VIROV IN STORITEV
Aktivni uporabniki: Knjižnice UL so imele v letu 2010 69.843 aktivnih uporabnikov  za 3
indeksne točke manj kot v letu 2008, kar je posledica manjšega števila vpisanih študentov na
UL in delno prehoda knjižničnih storitev v elektronsko okolje. Pričakovali bi celo večje
zmanjšanje števila aktivnih uporabnikov, predvsem dodiplomskih študentov, vendar bi
jim morala biti v tem primeru na voljo študijska gradiva v elektronski obliki. ZF poroča
o drugačnem trendu – stalnem povečevanju števila aktivnih uporabnikov knjižnice, kar kaže
na ustrezno podporo knjižnice študijskemu in raziskovalnemu procesu. Med aktivnimi
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uporabniki knjižnic UL je najbolj opazno povečanje števila podiplomskih študentov (111
indeksnih točk glede na leto 2008), ki so za izpolnjevanje študijskih obveznosti našli ustrezno
informacijsko podporo v knjižnicah UL. Deleža aktivnih uporabnikov knjižnic UL z matičnih
članic (78,5 %) in z UL (87,6 %) v letu 2010 ostajata približno enaka kot v predhodnih letih.
Knjižnice UL v povprečju uporablja približno 10 % uporabnikov z drugih članic UL (predvsem
študentov v okviru enotne knjižnične izkaznice, v okviru katere lahko uporabljajo tudi CTK in
NUK) ter približno 12 % zunanjih uporabnikov. Univerza uporabo svoje bogate zbirke
informacijskih virov, pridobljene pretežno iz javnih sredstev, omogoča vsem zainteresiranim.
FU ugotavlja pomanjkanje knjižnične opreme za uporabnike s posebnimi potrebami in s
tem povezanih prilagojenih knjižničnih storitev. Izboljšati želijo fizično dostopnost
knjižnične zbirke in zagotoviti ustrezno opremo, prilagojeno posebnim skupinam uporabnikov
(povečevalne lupe, bralniki itd.). MF načrtuje vzpostavitev storitev za študente s posebnimi
potrebami, vendar bi za to potrebovala dodatna sredstva. PeF je izvedla anketo o
zadovoljstvu uporabnikov s storitvami knjižnice, katere rezultati so pokazali, da
delovanje knjižnice izpolnjuje pričakovanja študentov, predavateljev in drugih uporabnikov.
FSD in MF ugotavljata potrebo po izvedbi tovrstne ankete, s čimer bi pridobili povratne
informacije o virih in storitvah knjižnice. Predstavniki študentov PF predlagajo, da bi bila
knjižnica odprta tudi po osmi uri zvečer in (vsaj v izpitnih obdobjih) tudi med koncem
tedna. Kadrovske razmere in arhitekturne ovire ne dopuščajo preprostih in hitrih rešitev.
Pred nekaj leti se tovrstni poizkus podaljšanja odpiralnega časa do 21. ure ni izkazal za
utemeljenega (v času podaljšane odprtosti je bilo v čitalnici PF zelo majhno število
študentov). V začetku leta 2011 so študenti UL Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL
predlagali, da bi problematiko reševali s podaljšanjem odpiralnega časa NUK-a in CTK-ja do
24. ure zvečer. Tako bi le na nekaj lokacijah zadostili potrebam vseh študentov UL.
Izposoja: V letu 2010 so si aktivni uporabniki izposodili 1.226.567 enot gradiva na fizičnih
nosilcih, kar je 9 indeksnih točk manj kot v letu 2008. Ob nekaj manjšem številu aktivnih
uporabnikov se je zmanjšalo število izposojenih enot na aktivnega uporabnika (z 18,8 v letu
2008 na 17,6 enot v letu 2010). Zmanjšanje ni veliko. Kot smo predhodno že navedli pri
številu aktivnih uporabnikov, bi ob ustrezni dostopnosti elektronskih študijskih gradiv
pričakovali večje zmanjšanje izposoje tiskanih virov.
Izobraževanje uporabnikov in študentov: Knjižnice UL izvajajo organizirana izobraževanja
uporabnikov za uporabo informacijskih virov in storitev ter individualna usposabljanja in
sodelujejo pri informacijskem opismenjevanju v okviru študijskih programov. Razveseljivo je,
da je število udeležencev organiziranih izobraževanj v knjižnicah UL v letu 2010
naraslo v primerjavi z letom 2008 (8069 udeležencev, indeks 127), ki pa so se udeležili
manj skupno izvedenih pedagoških ur izobraževanj (668 ur v letu 2010 v primerjavi z 860
urami v letu 2008, indeks 78). Večja udeležba na izobraževanjih uporabnikov pomeni večjo
in bolj učinkovito uporabo informacijskih virov (doseganje standardov informacijske
pismenosti), kar se odraža v boljšem študijskem uspehu. V letu 2010 se je 15,1 % rednih in
izrednih študentov UL udeležilo izobraževanj za uporabnike knjižnic, kar pomeni indeks 141
glede na leto 2008 (ko se je 10,7 % vpisanih študentov udeležilo izobraževanj za uporabnike
knjižnic). Enak trend kot pri organiziranem izobraževanju uporabnikov knjižnic je
razviden tudi pri izobraževanjih o informacijskih virih in storitvah, vključenih v
študijske programe, ki jih knjižničarji izvajajo v sodelovanju s predavatelji (udeleženi
2904 študenti, indeks 138 glede na leto 2008, izvedenih manj pedagoških ur – indeks 95).
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Večje število udeležencev izobraževanja uporabnikov knjižnic in izobraževanj, vključenih v
študijske programe, je ustrezen trend, vendar bi morali na UL zagotoviti še večji obseg
informacijskega opismenjevanja – tako v knjižnicah kot integriranega v študijske
programe. O izjemnem povečanju izobraževanja uporabnikov knjižnice poroča ZF.
Izobraževanja so bila izvedena na pobudo visokošolskih učiteljev in so se odrazila
predvsem v porastu uporabe storitve oddaljenega dostopa do elektronskih virov (v letu
2010 so zabeležili 50 % porast prijav uporabnikov te storitve, število članov uporabnikov te
storitve se je povečalo za 40 % in predstavlja 6% delež v okviru UL). Knjižnica FU je v
sodelovanju z visokošolskimi učitelji pripravila izobraževanje za ciljne skupine
študentov nekaterih študijskih smeri. Izvedli so tečaje za uporabo COBISS/OPAC in
Digitalne knjižnice UL. Študenti so pridobili veščine samostojnega iskanja, vrednotenja in
uporabe informacij, zaradi česar se je povečala uporaba elektronskih virov. Centralna
medicinska knjižnica (MF) je uporabnikom ponudila tri nove tečaje: Iskanje z dokazi podprtih
kliničnih informacij v bibliografskih bazah, Možnosti orodij spleta 2.0. pri pedagoškem in
raziskovalnem delu ter Možnosti uporabe e-virov pri reševanju informacijskih problemov.
Nekatere članice (FPP, TEOF, VF) ugotavljajo, da bi bilo potrebno izvajati več
informacijskega opismenjevanja, predvsem v sodelovanju s predavatelji, in pripraviti
smernice za informacijsko opismenjevanje novo vpisanih študentov (FE). Na FDV so
evalvacije pokazale koristnost in zaželenost izobraževanja uporabnikov, vendar knjižnica z
obstoječim številom zaposlenih dejavnosti ne more širiti.
Zapisi za bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI: V Sloveniji vrednotenje
znanstvenega in strokovnega dela za potrebe volitev v nazive in prijav na javne razpise
financerjev raziskav temelji tudi na bibliografijah raziskovalcev v sistemu COBISS.SI. V letu
2010 so knjižnice UL kreirale ali redaktirale 39.236 zapisov za bibliografije raziskovalcev
(indeks 103 glede na leto 2008). Knjižnice na število zapisov za bibliografije raziskovalcev v
sistemu COBISS.SI nimajo vpliva, odvisno je od produktivnosti predavateljev in
raziskovalcev.
ELEKTRONSKI INFORMACIJSKI VIRI IN STORITVE
UL pretežni del elektronskih informacijskih virov zagotavlja s sodelovanjem v konzorcijih,
katerih podatki o delovanju in vidikih kakovosti v tem poročilu niso prikazani. Knjižnice UL
poskrbijo za dostop do specializiranih informacijskih virov, na primer za družboslovje ali
biotehniko. Podatki o elektronskih virih in storitvah se še ne zbirajo dolgo časa, tudi
način štetja in oblike virov se spreminjajo, zato nekateri zbrani podatki ne odražajo pravega
trenda, to je povečanje obsega virov in storitev v elektronskem okolju. Razveseljuje večje
število dokumentov, ki so jih knjižnice UL pripravile za digitalne zbirke visokošolskih
del (4292 v letu 2010 oziroma indeks 146 glede na leto 2008) in večja uporaba, tj. večje
število vpogledov v celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnice UL gradijo ali upravljajo
(1.379.582 vpogledov v vire v upravljanju knjižnic UL v letu 2010 poleg 2.244.950 vpogledov
z lokacij UL ali preko oddaljenega dostopa v vire v upravljanju konzorcijev). EF, FGG, MF,
PeF, TeoF in VF poročajo o vedno večji uporabi elektronskih informacijskih virov (preko
oddaljenega dostopa), ki je pogosto povezana z zmanjševanjem fizičnega obiska knjižnic in
izposoje gradiv na fizičnih nosilcih. FSD, FU in VF poročajo o izgradnji digitalnih zbirk (poleg
že vzpostavljenih na EF, FDV, BF), vzpostavitev digitalne zbirke diplomskih, magistrskih in
doktorskih del načrtujeta FE in TEOF. Trend povečevanja izgradnje zbirk visokošolskih
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del je ustrezen, vendar še vedno prepuščen pobudi posameznih članic UL in razpršen
glede izbora programske opreme, vrste metapodatkov in načina dostopa, za trajno
hranjenje večinoma ni poskrbljeno. Dostop do licenčnih elektronskih informacijskih virov
UL je ustrezno urejen preko portala Digitalne knjižnice UL (dostopnih približno 55.000
licenčnih e-revij, e-knjig in podatkovnih zbirk, na voljo so tudi odprto in prosto dostopne
znanstvene revije), uporaba je vsako leto večja. Potrebno pa bi bilo vzpostaviti zbirke
učnih in študijskih gradiv ter visokošolskih del, objav raziskovalcev in drugih
publikacij univerze (institucionalni repozitorij) in jih vključiti v Digitalno knjižnico UL.
UL bi morala zasnovati shranjevanje podatkov raziskav.
ZAPOSLENI V KNJIŽNICAH UL
S podatki, ki jih UL zbira v okviru letnega poročila, lahko omejeno prikažemo obseg dela
strokovnih delavcev v knjižnicah UL:


število aktivnih uporabnikov na strokovnega delavca knjižnice ostaja približno enako –
414 aktivnih uporabnikov na strokovnega delavca oziroma 3 indeksne točke manj kot v
letu 2008 kot posledica zmanjšanja števila aktivnih uporabnikov,



manjša izposoja se odraža v manjšem številu izposojenih enot na strokovnega delavca
(7266 enot v letu 2010 v primerjavi z 8045 enotami v letu 2008 – 10 indeksnih točk
manj),



v letu 2010 so knjižnice UL kreirale ali redaktirale 39.236 zapisov za bibliografije
raziskovalcev v sistemu COBISS.SI, kar pri istem številu zaposlenih strokovnih
delavcev pomeni nekaj več zapisov na strokovnega delavca (232 v letu 2010 v
primerjavi z 227 v letu 2008, indeks 102).

PROSTORI IN OPREMA (več v poglavju 2.5)
Nekaj članic poroča o novih ali prenovljenih knjižničnih prostorih, večinoma pa članice
poročajo o premajhnih oz. neustrezno zasnovanih knjižničnih prostorih (za uporabnike, delo
zaposlenih in skladišča) ter premalo čitalniških mestih za različne namene (tiha uporaba,
skupinsko delo, preživljanje prostega časa). Knjižnični informacijski viri in storitve se vedno
bolj selijo v elektronsko okolje, hkrati pa knjižnice postajajo vedno bolj pomemben študijski in
družabni prostor. Knjižnice UL temu trendu ne morejo slediti zaradi omejenih prostorskih
pogojev, zato UL potrebuje dodatne knjižnične prostore (tudi za skupno depozitno knjižnico).
SREDSTVA ZA NAKUP IN ZAGOTAVLJANJE DOSTOPA DO INFORMACIJSKIH VIROV
Za nakup in zagotavljanje dostopa do informacijskih virov so knjižnice UL v letu 2010
porabile približno enak obseg sredstev, kot v letu 2008 (2.971.308 EUR oziroma indeks 99).
Ker pa se je za 9 indeksnih točk zmanjšalo število študentov, predavateljev in raziskovalcev
UL, so knjižnice za nakup knjižničnega gradiva na študenta, predavatelja in raziskovalca
namenile več sredstev v letu 2010 kot v letu 2008 (51,50 EUR oziroma indeks 108).
Povečuje se delež sredstev, namenjenih za elektronske vire, v sredstvih za nakup
vsega knjižničnega gradiva (v letu 2010 18,4 % v primerjavi z 11,2 % leta 2008). Trend je
ustrezen glede na prehod znanstvenega komuniciranja in učnih ter študijskih gradiv v
elektronsko okolje in bi moral biti še bolj izrazit. Sredstva, namenjena nakupu in
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zagotavljanju dostopa do informacijskih virov bi morala UL ohraniti vsaj na isti ravni, če
zaradi težavnih finančnih razmer ne bo možno povečanje njihovega obsega, ki bi bilo nujno
zaradi vsakoletnega povečanja cen znanstvenih revij in drugih informacijskih virov.
ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Članice poročajo o raznoliki in intenzivni založniški dejavnosti, nekatere navajajo tudi, kako
zagotavljajo kakovost dejavnosti, uvajajo bolj celovite pristope. V okviru UL deluje še
Arhivsko-muzejska služba, 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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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU KNJIŽNIČNE IN
ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Stabilno delovanje knjižničnega sistema UL, ne Vpliva na boljši študijski uspeh
glede na spremembe in težave v okoljih, v katerih študentov in večjo odmevnost objav
deluje
raziskovalcev
Sodelovanje UL v konzorcijih za dostop do Predavateljem,
raziskovalcem
in
elektronskih informacijskih virov
študentom
zagotavlja
kakovostne
informacijske
vire
v
ustreznem
vsebinskem razponu
Organiziran in kakovosten vnos zapisov za
bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju
Decentralizirana
sistema UL

organiziranost

Bibliografije raziskovalcev so eden od
načinov vrednotenja raziskovalnega in
strokovnega dela pri volitvah v nazive in
prijavah
na
javne
razpise
za
sofinanciranje raziskav

za Predlogi ukrepov za izboljšave

knjižničnega Profesionalizacija nalog
knjižničnega sistema in
Univerzitetne knjižnice UL

na ravni
ustanovitev

Prepočasen in premalo obsežen prehod Vzpostavitev
institucionalnega
informacijskih virov ter storitev v elektronsko repozitorija za obvezno shranjevanje
okolje
visokošolskih del, objav raziskovalcev in
drugih publikacij univerze
Premajhen obseg informacijskega opismenjevanja

Povečati
obseg
izobraževanja
uporabnikov knjižnic in informacijskega
opismenjevanja v okviru študijskih
programov

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Decentralizirana
sistema UL

organiziranost

knjižničnega Vpliva na vse dejavnosti knjižničnega
sistema UL, obseg in kakovost
njihovega izvajanja

Prepočasen in premalo obsežen prehod UL ni deležna koristi odprtega dostopa
informacijskih virov ter storitev v elektronsko do objav raziskovalcev in visokošolskih
okolje (predvsem izgradnja institucionalnega del (večja vidnost in boljša uvrstitev na
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repozitorija)

webometrics lestvicah univerz)

Premajhen obseg informacijskega opismenjevanja
študentov in raziskovalcev

Večja
informacijska
pismenost
študentov poveča njihovo uspešnost,
raziskovalcem
omogoči
boljše
načrtovanje
raziskav
in
večjo
odmevnost objav

2.5.

INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA

Na UL so se v letu 2010 izvajala investicijska dela, pričakovani rezultat je bil delno realiziran,
izpolnili so se zastavljeni terminski plani, in porabili zagotovljeni finančni viri. Glede na to, da
so stavbe večinoma starejše od 15 let, načrtujemo večja investicijsko vzdrževalna vlaganja.
Največji obseg predstavljajo gradbeno obrtniška dela in instalacijska dela ter ureditev učnih
prostorov, čedalje večji poudarek pa na UL dajemo tudi investicijskim vlaganjem, ki
prispevajo k racionalni rabi energije. UL bo v ta namen kandidirala na vseh razpisih, ki bodo
omogočali to vrstna investicijska vlaganja. Članice poročajo o sodelovanju s Službo za
investicije UL pri pripravi podlag za objavo javnih naročil. UL je z novo organizacijo dela ,
prevzela aktivnejšo vlogo vodenja in koordiniranja aktivnosti na področju investicijskega
vzdrževanja. Organizacijsko se je delo službe izboljšalo z uvedbo rednih tedenskih delovnih
sestankov. Kot negativen vpliv na kakovost na FU omenjajo zmanjšanje razpoložljivih
sredstev za investicije s strani UL zaradi trenutnih gospodarskih razmer. Članice za
investicije poleg sredstev v okviru programa dela UL namenjajo še lastna sredstva in
sredstva, ki jih pridobijo na razpisih.
Na področju investicij so bili v letu 2010 zaključeni izgradnja rastlinjaka Botaničnega vrta UL
in Izgradnja prizidka k objektu UL Biotehnične fakultete in adaptacija dela prostorov
obstoječega objekta na Jamnikarjevi ulici v Ljubljani. Z izgradnjo rastlinjaka v Botaničnem
vrtu se je pridobil prostor za gojenje tropskih in sredozemskih rastlin, kar je velika pridobitev
za študijsko raziskovalno dejavnost BF. Z izgradnjo prizidka BF in adaptacijo dela prostorov
obstoječega objekta so se vzpostavili ustrezni pogoji za izvajanje študijskega procesa
predvsem na Oddelku za krajinsko arhitekturo, z novo knjižnico in veliko predavalnico pa za
vso študijsko dejavnost BF. Za objekt prizidka k objektu Biotehnične fakultete je bil
arhitekturni biro Krušec nagrajen z najvišjim priznanjem za arhitekturo v Sloveniji –
Plečnikovo nagrado za leto 2010, kar dokazuje, da UL tako prispeva tudi k dvigu kvalitete
na področju arhitekture v Sloveniji.
Na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del je bilo v letu 2010 izvedeno:
pregled potrebnih del po objektih članic Ul za obdobje do leta 2013, kar bo omogočilo
boljše načrtovanje v naslednjih letih.
analiza stanja objektov UL, glede na dostopnost brez arhitektonskih ovir, in za 11
fakultet podane idejne rešitve za odpravo ovir. Ta analiza je osnova za izdelavo načrta
za izvajanje aktivnosti in umestitev tovrstnih del v finančne načrte v naslednjem
srednjeročnem obdobju.
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UL se že dlje časa spopada s prostorsko stisko, v kateri delujejo nekatere članice (zlasti
akademije, MF, FRI in FKKT). Nekateri napori za rešitev so bili že narejeni, zlasti za
izgradnjo novih prostorov FKKT, FRI in MF, na članicah potekajo še redna vzdrževalna dela
na objektih. 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 na
nekaterih članicah (ZF, PeF) prehodno povzročilo vzporedno izvajanje starih in novih
študijskih programov in uvajanje novih. V poročilih za leto 2010 članice navajajo tudi premike
pri reševanju težav s prostori.
AG se, tako kot drugi dve akademiji, še vedno sooča z veliko prostorsko stisko ter
neustreznimi lokacijami. V letu 2010 so oddaljeno lokacijo iz Šentvida preselili na bližnje
lokacije, tako je sedaj učni proces bolj tekoč, študenti imajo manj težav s obiskovanjem
predavanj. Za ALUO je novogradnja ključnega pomena, saj bodo v novih prostorih lahko
nemoteno izvajali tako program za študente, kot tudi dejavnosti, ki bodo povezane s trženjem
znanja. FE si prostore deli s FRI in zaradi velikega števila izbirnih predmetov pričakujejo še
večjo prostorsko stisko v prihodnjih letih. FKKT izvaja pedagoški proces na številnih različnih
lokacijah. Poročajo, da izvajanje študija otežuje to, da mora fakulteta zaradi pomanjkanja
lastnih prostorov delovati kar na 23 lokacijah po Ljubljani. S FF poročajo, da se zaradi
pomanjkanja prostorov in velikega števila skupin pouk v predavalnicah izvaja po 17 ur na
dan. Na nekaterih članicah se prostorske težave fakultet odražajo tudi v prostorih za
zaposlene (FKKT, FSD, FF, ZF).
Več članic poroča o novih pridobitvah (FŠ, FS), prenovah stavb in različnih korakih na poti
do novih prostorov, ki so jih izvedle v letu 2010. Na BF so z izgradnjo novega prizidka in
obnovo prostorov bivšega dekanata razrešili prostorsko stisko oddelka za Krajinsko
arhitekturo. FFA je zaradi prostorske stiske kupila dodatnih 80 m2 prostorov. Na FMF se
razmere za študij po nadzidavi stavbe in z obnovo velike predavalnice izboljšujejo. Prostori
fakultete pa kljub navedenima investicijama ne zadoščajo za kakovost pouka na želeni ravni.
Na FDV so uspešno zaključili prenovo sodobno opremljene multimedijske predavalnice. V
novem Multimedijskem studiu lahko študenti izvajajo različne praktične vaje in naloge. Na FS
so zaradi načrtovane nove stavbe v letu 2010 zmanjšali investicijsko vzdrževanje iz skupnih
sredstev, povečalo pa se je tekoče vzdrževanje in nakup opreme.
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, ZF, EF, FRI, FPP, MF). Prostori FU so novi in
sodobno opremljeni, tako da prostorske stiske pri izvajanju študija ni.
V letu 2010 se je izvedla sanacija strehe zaradi zamakanja, drugih pomembnejših investicij ni
bilo. Med pomanjkljivostmi v zvezi s prostori in opremo omenjajo prostorsko stisko v
kabinetih za predavatelje ter neprimerna vhodna vrata za vstop študentov s posebnimi
potrebami. Na PF poročajo, da so prostori ustrezni in zelo lepo ohranjeni. Fakulteta je v
lanskem letu v vseh seminarjih namestila projektorje, tako da je tudi (že sicer dobra) tehnična
opremljenost prostorov še nekoliko boljša. Kljub modernosti in navidezni velikosti fakultete pa
se ta velikokrat sooča s prostorsko stisko, zlasti ko bi želeli najti prostor za dodatne aktivnosti
študentov (kot so npr. tutorstva ipd.). Premajhno število prostorov vodi v težavno urejanje
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urnikov, predvsem pa v pomanjkanje možnosti za delo v manjših skupinah (čemur se
pridružuje problem prevelikega števila študentov na posameznega pedagoga).
Na več članicah študenti pogrešajo namenske prostore, namenjene samostojnemu
študiju. Ugotavljajo, da bi potrebovali več posebnih prostorov za delo na prenosnih
računalnikih ipd., v katerih bi se študenti lahko učili. Prostori bi bili namenjeni skupinskemu
učenju in v njih ne bi bila zahtevana tišina. Posebne prostore imajo na FMF in FF, TEOF, VF,
ZF in PF, študenti pa bi želeli imeti več takih prostorov.
Članice poročajo o različnih prilagoditvah prostorov in opreme za študente s posebnimi
potrebami (FA, FKKT, FF, FU, PF TEOF). FU si prizadeva za seznanitev in olajšanje težav
študentov s posebnimi potrebami (posebej študentov invalidov) pri premagovanju ovir pri
študiju, tako z individualnim pristopom kot organiziranimi srečanji in skrbjo za vključitev
študentov s posebnimi potrebami v dejavno karierno življenje. Prilagoditve zajemajo
sanitarije za invalide, dvigalo, privoze, vhod v fakulteto (klančina), omogočen je dostop v
predavalnice in knjižnico. V vsaki učilnici sta dve mesti rezervirani za študente s posebnimi
potrebami. Računalniške učilnice, oprema in sam dostop do njih je povsem prilagojen za
študente s posebnimi potrebami. S prilagoditvami prostorov in opreme študentom s
posebnimi potrebami članice omogočajo nemoten in bolj kakovosten študij, hkrati pa
povečujejo tudi privlačnost fakultet za te študente. Potrebe študentov s posebnimi potrebami
se na FF sproti evidentirajo in odpravljajo zaznane ovire.
V okviru raziskave, ki jo je preko priznanega angleškega podjetja »DisabledGo« izvajala
Mestna občina Ljubljana, so bile ocenjene vse stavbe UL in predlagane morebitne
izboljšave za prilagoditve.
Članice poročajo, da obseg javnih sredstev, ki jih dobijo za pokrivanje tekočih stroškov
delovanja in za vzdrževanje, komaj pokrije celotne stroške nemotenega delovanja fakultete.
PF opozarja, da se v prihodnjih letih napoveduje trend realnega zmanjševanja sredstev za
vzdrževanje, tako da bo fakulteta sredstva za opravljanje svoje temeljne dejavnosti (javnega
izobraževanja) morala prelivati iz tržne dejavnosti (zlasti izrednega študija), ki postaja za
nemoteno delovanje fakultete zato nujna in neizogibna. Večina članic navaja različna redna
večja in manjša vzdrževalna dela, urejanje okolice, prostorov, ki je potekalo v letu 2010.
Precej članic poroča o nakupu pedagoške opreme za izvedbo izobraževalnega 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 FU so vzpostavili sistem interaktivnega odziva slušateljev glasovanja med učnim
procesom. Voting sistem predstavlja didaktični pripomoček za boljše metode učenja
in lažje preverjanje znanj.
- Na FF so opremili laboratorij za potrebe simultanega prevajanja (7 kabin) – tolmaški
laboratorij. Za poučevanje didaktičnih metod ima FF na voljo didaktično učilnico, ki je
dodatno opremljena z aparaturami za poučevanje didaktičnih predmetov. Fakulteta
zaznava potrebo po več takih in podobnih prostorih.
- Na FPP ugotavljajo, da vlaganje v instrumentalno opremo (simulatorji, plovila)
povečuje kakovost prenesenega znanja na študente.
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Na članicah so z brezžičnim omrežjem pokrite avle in predavalnice, Eduroam je namenjen
študentom in zaposlenim. Študentom so na voljo tudi računalniki. Na FFA nameravajo v
bodoče čim bolj standardizirati in poenotiti računalniško opremo na fakulteti.
Na področju informatike je PEF v vpeljala nov informativni portal v avli fakultete, namenjen
informiranju študentov in drugih obiskovalcev fakultete, ki dopolnjuje obstoječi sistem
informiranja preko spletnih strani fakultete.
Na FF ugotavljajo, da je v sodelovanju z rektoratom UL potrebno pripraviti plan nadaljnje
dograditve poslovne informatike in povezava te s kadrovsko informatiko ter programom za
vodenje projektov.
Nekatere članice so uspele pridobiti različna dodatna sredstva za veliko opremo, ki je
vedno cenjena pridobitev, predvsem sredstva ARRS za sofinanciranje velike opreme. O
pridobitvi različnih dodatnih sredstev poročajo FFA, FF, VF. Na NTF ugotavljajo, da zaradi
pomanjkanja lastnih sredstev za investicije v raziskovalno opremo niso uspešni pri razpisih
za pridobivanje sredstev za nakup raziskovalne opreme na nivoju države
PROSTORI IN OPREMA KNJIŽNIC
Število računalnikov v knjižnicah UL in čitalniških sedežev se je od leta 2008 povečalo
(število računalnikov za indeks 106 na 457 računalnikov in število čitalniških sedežev za
indeks 107 na 1847 sedežev). Ker se je zmanjšalo število rednih in izrednih študentov UL, je
trend ugoden – na en računalnik pride v letu 2010 15 indeksnih točk manj študentov (117
študentov) kot v letu 2008 (137 študentov), enak trend velja tudi za število študentov na
čitalniški sedež (v letu 2010 29 študentov na čitalniški sedež). Prikazani podatki veljajo za
stacionarne računalnike v knjižnicah UL, preko omrežja EDUROAM študenti v knjižnicah UL
za dostop do informacijskih virov pogosto uporabljajo lastne prenosne računalnike,
omogočena jim je tudi uporaba računalnikov pridruženih članic CTK in NUK. Tudi glede
čitalniških sedežev je stanje ugodnejše od prikazanega, saj lahko študenti uporabljajo
čitalniške sedeže v CTK in NUK. Kljub temu skupno število čitalniških sedežev ne zadošča
potrebam. Za 56.570 študentov je imela UL v študijskem letu 2009/2010 na voljo le 2194
čitalniških sedežev v knjižnicah UL, CTK in NUK. Nekaj članic poroča o novih ali
prenovljenih knjižničnih prostorih (BF: nov skupni prostor za knjižnici Oddelka za
agronomijo in Oddelka za živilstvo ter Centralno biotehniško knjižnico, namensko so bili
prenovljeni prostori za novoustanovljeno enoto BFGO knjižnice Oddelka za gozdarstvo in
obnovljive gozdne vire; FRI, FSD, NTF – Oddelek za tekstilstvo). EF je v letu 2010 pripravila
projekt za prehod knjižnice na postavitev gradiva v prostem pristopu, ki bo s predhodno
prenovo prostorov izveden poleti 2011. Večinoma pa članice poročajo o premajhnih oz.
neustrezno zasnovanih knjižničnih prostorih (za uporabnike, delo zaposlenih in
skladišča) ter premalo čitalniških mestih za različne namene (tiha uporaba, skupinsko
delo, preživljanje prostega časa; BF, FF, FFA, FMF, FRI, FS, FU, PEF, PF, TEOF). Na FF
prostorska razpršenost onemogoča učinkovitejše delovanje knjižnic, združenih v Osrednjo
humanistično knjižnico, in opravljanje njenega poslanstva, kar bodo skušali preseči z
ustrezno organiziranostjo dejavnosti. FF lahko 7000 študentom zagotavlja le eno čitalnico s
60 mesti. Knjižnica FKKT je fizično oddaljena od matične zgradbe fakultete (deluje v CTK, v
novi stavbi FKKT so predvideni tudi prostori za knjižnico). Knjižnični informacijski viri in
storitve se vedno bolj selijo v elektronsko okolje, hkrati pa knjižnice postajajo vedno
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bolj pomemben študijski in družabni prostor. Knjižnice UL temu trendu ne morejo slediti
zaradi omejenih prostorskih pogojev, zato UL potrebuje dodatne knjižnične prostore (tudi za
skupno depozitno knjižnico).
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU INVESTICIJ IN
VZDRŽEVANJA, PROSTOROV IN OPREME
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na
področju
Zaključeni investiciji (BF prizidek, BF rastlinjak)
Izvedena investicijsko vzdrževalna dela (IVD) dela
na članicah in zbir IVD potreb za obdobje do 2013
Izdelava pregleda stanja objektov – 11 fakultet
Univerze v Ljubljani glede na dostopnost objektov
brez arhitektonskih ovir z idejno zasnovo za
rešitev

Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju
Evidenca nepremičnin
Pravna pomoč

Obrazložitev vpliva na kakovost
Izboljšani študijski pogoji
Izboljšani študijski pogoji in boljše
planiranje IVD v naslednjih letih
Priprava programa odprave
arhitektonskih ovir (vključitev v program
investicijsko vzdrževalnih del ter
priprava izhodišč za možnost
zagotovitve dodatnega namenskega
financiranja

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Angažiranje zunanjih strokovnjakov
Zagotovitev stalne podpore pravne
službe
Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Zaključeni investiciji (BF prizidek, BF rastlinjak)
Izboljšani študijski pogoji
Izvedena IVD dela na članicah in zbir IVD potreb Izboljšani študijski pogoji in boljše
za obdobje do 2013
načrtovanje IVD v naslednjih letih
Pravna pomoč
Zagotovitev stalne podpore pravne
službe je nujno potrebna za nemoteno
delo
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2.6.

INFORMACIJSKI SISTEM

CELOVIT INFORMACIJSKI SISTEM
Zaradi skladnejšega in preglednejšega poslovanja Univerze v Ljubljani je celovit informacijski
sistem UL zapisan 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 5 različnih informacijskih sistemov, ki danes med seboj niso povezani. Spodnja
tabela prikazuje število članic, ki uporabljajo posamezno rešitev. V letu 2010 se je zaradi
nezadovoljstva članic z rešitvijo začel negativen trend prehoda članic od eŠtudenta3G na
VIS in pomeni odmik od strateškega cilja vzpostavitve celovitega informacijskega sistema.
Leta 2010 sta od projekta eŠtudenta3G odstopili dve članici in prešli na VIS. Za leto 2011 so
tri članice napovedale (*), da bodo dodatno prešle na sistem VIS.
Tabela 3: Število članic UL, ki uporabljajo posamezno študijsko informatiko

Sistem

2009 2010 2011*

eŠtudent3G

10

8

6

eŠtudent

7

7

6

VIS

7

9

12

lastne rešitve 2

2

2

26

26

26

Zaradi neustreznih rešitev za študijsko informatiko elektronske študentske ankete na več
članicah niso možne. Vse članice se zavedajo izrednega pomena izvajanja anket, zato bi UL
morala zagotoviti celovito rešitev za izvajanje elektronskih anket.
S ciljem stabilizacije rešitve eŠtudent3G so bile v letu 2010 izvedene naslednje aktivnosti:


Z vidika uporabnosti so bistveno izboljšani sklopi vpisa na članice, zaključek študija in
izdelava študentskih izkaznic.



Izvedenih je bilo 16 delavnic za študentske referate za usposabljanje sodelavk za
uporabo programa eŠtudent3G in predstavitev sprememb procesov.

Odgovor rektorata na dogajanje v zvezi s študijsko informatiko je projekt vzpostavitve
elektronskega zbiranja podatkov PAUL (podatkovna agregacija Univerze v Ljubljani), ki
predstavlja prvi pomemben korak konsolidacije študijske informatike in bo zagotovil
enostaven pregled nad izvajanjem študijskega procesa UL in omogočil učinkovito poročanje
vsem zunanjim deležnikom in vodstvu univerze. Pri razvoju PAULa bodo upoštevane
zahteve projekta eVisokoŠolstvo, ki se izvaja v okviru MVZT.
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Nepovezanost in nezdružljivost informacijskih sistemov na članicah in med članicami ter
rektoratom predstavlja za UL precejšnjo pomanjkljivost. Pomemben premik je bil v letu 2010
narejen na poslovni informatiki s projektom informatizacije nabavnega procesa, pri katerem
sodelujejo tri članice in rektorat. Predhodno omenjeni projekt PAUL ne bo omogočil samo
zbiranja podatkov o študentih, ampak bo to platforma za povezovanje vseh informacijskih
sistemov UL. Zbrani podatki na ravni UL bodo omogočili enostaven in hiter prikaz kazalnikov
za spremljanje procesov.
Za vse vrste projektov je značilno, da se podobni projekti izvajajo po članicah povsem
neodvisno. Izstopajoči primeri takšnih projektov v letu 2010 so bili uvajanje spletnih učilnic,
prenove spletnih strani članic, povezovanje posameznih informacijskih rešitev in podobno.
UL mora v prihodnje pristopiti k racionalizaciji izvajanja projektov z medsebojnim
sodelovanjem čim večjega števila in kjer je le možno vseh članic.
DOSTOP DO INFORMACIJSKIH VIROV IN STORITEV
Članice so v letu 2010 največ vlagale v uvedbo spletnih učilnic in prenovo spletnih strani.
Nivo uporabe spletnih učilnic po članicah je različen. Vsi se zavedajo izrednega pomena
dostopnosti učnih gradiv in drugih informacij ter se konkretno trudijo izboljšati stanje na tem
področju.
S prehodom na SharePoint 2010 je rektoratu in članicam na voljo dodatno obogatena
storitev izmenjave dokumentov in informacij preko spletnega vmesnika. Ključne izboljšave:


Dostop do dokumentov preko spletnega vmesnika ni omejen samo na lokalno
omrežje, ampak je možen od koder koli. Pravice za dostop so urejene preko
aktivnega imenika.



Podpora komisijam senata in kolegiju tajnikov.



Kakovostna informacijska podpora izvedbi Prešernovih nagrad:
pregledovanje predlogov za nagrade preko spletnega vmesnika.

zbiranje

in

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 2010 je UL poleg licenc za Microsoftovo programsko opremo naročala in
distribuirala še naslednje programske pakete: SPSS, ChemBioOffice, TurnitIn, Esri,
Mathematica, Adobe. Novo javno naročilo je bile izvedeno za programsko opremo podjetja
Adobe in članice so potrdile, da so prihranki precejšnji.
Problematika zastarelega informacijskega sistema Visokošolske prijavno-informacijske
službe (VPIS) se bo predvidoma reševala v okviru izgradnje informacijskega sistema eVŠ na
MVZT. Pri izgradnji sistema eVŠ aktivno sodelujejo tudi predstavniki UL, med katerimi je član
ene izmed projektnih skupin tudi predstavnik službe VPIS. Že v naslednjem letu se
predvideva enoten prijavni postopek za vpis na vse tri stopnje bolonjskega študija za celo
državo, ki bo del informacijskega sistema eVŠ. V obstoječ informacijski sistem VPIS je bil
vgrajen nov programski modul za kontrolo prijav (upravičenost kandidatov do Tretje prijave) v
tretjem prijavnem roku.
54

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
Za povečanje kakovosti storitev UL so pomembni tudi infrastrukturni projekti, ki so
uporabnikom manj vidni. Ureditev in dopolnjevanje varnostnih politik je v teku: skladnost z
zakonom o varovanju osebnih podatkov, fizično varovanje, …
Ureditev lokalnega omrežja rektorata in posameznih članic bo omogočala učinkovitejše
vzdrževanje vseh sistemov in računalniške opreme ter lažje zagotavljanje zahtev varnostne
politike.


Posodobitve računalniških učilnic in laboratorijev z računalniško opremo potekajo v okviru
finančnih zmogljivosti in ponekod ne sledijo potrebam.



Beleženje incidentov in napak je v Univerzitetni službi za informatiko in na FRI od novembra
2010 informacijsko podprto in omogoča kakovostno sledljivost njihovega reševanja in
posledično kakovostnejšo storitev za UL. Projekt uvedbe odprtokodne rešitve OTRS je bil
izveden v sodelovanju s FRI.



Ker je infrastruktura temelj vseh višje nivojskih storitev, moramo še naprej intenzivno delati
na stabilizaciji sistemske infrastrukture.



Omrežje Metulj zagotavlja kakovostno mrežno povezavo in dostop v Internet vsem članicam.
Vsaki članici je zagotovljena 1 Gb povezava. V letu 2010 je bil izvedeno javno naročilo za
najem vseh optičnih povezav pri enem ponudniku (preklopi so bili izvedeni v letu 2011).
Hkrati je bila izvedena tudi konsolidacija omrežja Metulj iz treh vozlišč na dve vozlišči, ki bo
zagotovila nižje stroške vzdrževanja omrežja v prihodnje.



V letu 2010 je bil Eduroam, ki študentom in zaposlenim omogoča brezžični dostop do
Interneta kjerkoli v evropskem akademskem omrežju, na pobudo Arnesa nadgrajen z novo
storitvijo ArnesAAI. Nova storitev omogoča enostaven dostop do novih spletnih storitev z
obstoječimi uporabniškimi imeni. Za leto 2011 je predvideno uvajanje novih storitev: Web Of
Science, ....



IP telefonijo uporabljamo na rektoratu in na članicah AGRFT, BF. IP telefonija nudi platformo
za nove in uporabnikom prijazne rešitve kot pomoč za kakovostnejše opravljanje njihovega
temeljnega poslanstva. UL mora nadaljevati z razvojem poenotenih komunikacij.
OBVLADOVANJE ZUNANJEGA IZVAJANJA
Ker UL večino svojih informacijskih storitev zagotavlja z zunanjim izvajanjem, je kakovost
storitev v največji meri odvisna od obvladovanja zunanjega izvajanja. S prihodom dveh novih
sodelavcev za področje aplikativnih informatik v Univerzitetna služba za informatiko se
obvladovanje zunanjega izvajanja na študijski in poslovni informatiki izboljšuje. Zaradi
pomena obvladovanja zunanjega izvajanja in vpliva kadrovske zasedbe na obvladovanje
zunanjega izvajanja mora vodstvo UL kadrovski problematiki na področju informatike celotne
UL še naprej posvečati ustrezno pozornost. V preteklem letu smo posebno pozornost
namenili naslednjim področjem obvladovanja zunanjega izvajanja:
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-

Vodstvo se je odločilo za storitveni poslovni model zunanjega izvajanja. Storitveni model je
bil predstavljen dekanom in tajnikom članic. Po storitvenem modelu se mora del tveganja
prenesti od naročnika tudi na izvajalca.

-

Za kakovosten rezultat so najpomembnejše specifikacije zahtev. Na osnovi dobro
pripravljenih zahtev, ki so bile usklajene med uporabniki, izvajalci in naročnikom, smo
zagotovili bistveno bolj kakovostne rezultate kot v preteklosti. Kot primer lahko predstavimo
izboljšave postopkov vpisa na članice in zaključek študija v okviru projekta eŠtudent3G.

SODELOVANJE MED ČLANICAMI
Zastavili smo si cilj, da se vsaj enkrat mesečno dobimo z vsemi informatiki članic, kjer se
pogovorimo o skupnih projektih in izzivih pri vsakdanjem delu. V letu 2010 je bilo poleg treh
predavanj v okviru Šole informatike, še 7 srečanj z vsemi informatiki članic. To je skupaj 10
srečanj.
Z obiski na članicah in osebnimi kontakti lahko zelo izboljšamo sodelovanje članic in
rektorata. Osebne stike spodbujamo z organizacijo dogodkov in sestankov na članicah, kjer
obisk izkoristimo za pregled in pogovor o stanju informatike.
Sodelovanje informatikov z drugimi strokovnimi službami rektorata in članic je dobro. Glede
na stanje informatizacije procesov na UL bi bila potrebna večja vključenost informatikov v
informatizacijo procesov, kar pa pri trenutni razpoložljivosti virov ni možno.
PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠAVE
Informacijska podpora UL je daleč od ustreznega nivoja, ki si ga ustanova kot je univerza
zasluži in za svoje delovanje tudi potrebuje. Ker rešitve niso možne čez noč, moramo
nadaljevati s konkretnimi ukrepi izboljšav na tem področju. Za naslednje obdobje predlagamo
naslednje konkretne ukrepe izboljšav.
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-

UL mora prenoviti strategijo razvoja informatike za naslednje obdobje. Strategija informatike
mora biti naslonjena na celovito strategijo UL, ki je v izdelavi.

-

Preanalizirati moramo ključne procese UL in jih prenoviti. Prenovljeni procesi so primerni za
učinkovito informatizacijo. S prenovo moramo doseči učinkovitejše delovanje služb in manj
stresno okolje za sodelavce.

-

UL mora pripraviti priporočila za metodologijo vodenja projektov, ne samo informacijskih.
Vzpostaviti moramo projektno pisarno, ki bo nudila podporo projektom. Kakovostno
načrtovani in vodeni projekti bodo zaključeni in rezultati uporabni v zadovoljstvo uporabnikov.
Pregled nad projekti bo omogočil tudi povezovanje članic na skupnih projektih.

-

UL naj vzpostavi dokumentni sistem. Aktivnosti so se začele izvajati v okviru kolegija
tajnikov.

-

Za dolgoročno zagotavljanje kakovosti rezultatov je pomemben poudarek na usposabljanju in
izobraževanju sodelavcev.
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KLJUČNI
DOSEŽKI,
IZZIVI
INFORMACIJSKEGA SISTEMA

IN

PREDLOGI

UKREPOV

NA

PODROČJU

Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Uvajanje in uporaba spletnih učilnic pri učnem Spletne učilnice nudijo kakovosten
procesu
dostop do gradiv in izmenjavo informacij
med študenti in učitelji in tako bistveno
prispevajo h kakovosti učnega procesa.
Prenove spletnih strani članic

Informacije dosegljive preko preglednih
in ažurnih spletnih strani omogočajo
učinkovitejše izvajanje prav vseh
procesov. Na članicah je poudarek na
posredovanju informacij študentom.

V povprečju dobra opremljenost učilnic

Članice so večinoma poročale o
zadovoljivi opremljenosti učilnic, ki
omogoča
kakovostno
izvajanje
predavanj.

Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Nepovezani in nezdružljivi informacijski sistemi S projektom PAUL bo vzpostavljena
članic
rešitev za avtomatsko zbiranje in
posredovanje podatkov na ravni UL in
bo pokrivala vsa področja, ne samo
študijskega. UL bi morala sprejeti
konsenz o poenotenju informacijskih
sistemov.
Neustreznost rešitev eŠtudent in eŠ3G za potrebe UL mora celovito urediti problematiko
študijskega procesa in posledično nezmožnost študijske informatike, zlasti v povezavi s
izvajanja elektronskih anket kot enega od temeljev projektom PAUL.
zagotavljanja kakovosti.
Razdrobljeno izvajanje projektnih
informatizacije po članicah

aktivnosti Spodbuditi povezovanje in medsebojno
sodelovanje
članic
na
projektih
informatizacije in vzpostavitev projektne
pisarne
za
spremljanje
skupnih
projektov.

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Nepovezani in nezdružljivi informacijski sistemi Zaradi nepovezanosti in nezdružljivosti
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članic

informacijskih sistemov imajo članice
precej težav in te njihove ugotovitve bi
morale pripeljati h konsenzu o
poenotenju rešitev.

Neustreznost rešitev eŠtudent in eŠ3G za potrebe
študijske procesa in posledično nezmožnost
izvajanja elektronskih anket kot enega od temeljev
zagotavljanja kakovosti.

Študijski proces kot temeljni proces UL
mora biti informacijsko kakovostno
podprt, zato vsako odstopanje od
minimalnih
standardov
zmanjšuje
njegovo učinkovitost.

Uvajanje in uporaba spletnih učilnic pri učnem Večina članic je že uvedla ali uvaja
procesu
spletne učilnice kot temeljno storitev in
posledično zagotavlja višjo kakovost
učnega procesa.
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2.7.

ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE

Članice za večjo prožnost pri zaposlovanju novih delavcev in povečanju števila zaposlitev
tujih strokovnjakov izvajajo mednarodne javne razpise, za izboljšanje izobrazbene in
kadrovske strukture se uvaja izdelovanje načrtov izobraževanj, upokojevanj in
prerazporeditev.
Na UL je v bilo letu 2009 6.062 delavcev (preračunano v FTE 5.630 delavca). Delež
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je v strukturi zaposlenih znašal 48 %. Delež
raziskovalcev, vključno z mladimi raziskovalci, 17,78 %. Delež zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih in mestih na področju zdravstva je lani predstavljal 34,1 %.1
Slika 9: Struktura zaposlenih na UL v letu 2009

Na UL je v bilo letu 2010 6.214 delavcev (preračunano v FTE 5.761,1 delavca). Delež
visokošolskih učiteljev in sodelavcev je v strukturi zaposlenih znašal 47,76%. Delež

1

Na UL je bilo v lanskem letu zaposlenih tudi 2,66% zaposlenih na delovnih mestih na področju zdravstva in 0,12
% zaposlenih ki spadajo v plačno skupino B- Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna.
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raziskovalcev, vključno z mladimi raziskovalci, 18,02 %. Delež zaposlenih na spremljajočih
delovnih mestih in delovnih mestih na področju zdravstva je predstavljal 34,05 %.2
Slika 10: Struktura zaposlenih na UL v letu 2010

Število učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja se v letu 2010 na večini članic ni znatno
spremenilo. Nekoliko več je učiteljev, število sodelavcev t.j. asistentov, je naraslo od leta
2009, kar navajajo tudi nekatere članice kot premik v pozitivno smer.
Število zaposlenih se je v letu 2009 v primerjavi z letom 2008 povečalo za 2,4%, medtem
ko se je število zaposlenih v letu 2010 v primerjavi z preteklim letom povečalo za 2,5 %.
Minimalno povečanje pedagoških delovnim mest je predvsem zaradi uvedbe novih študijskih
programov in popolne uveljavitve bolonjskega študija. Znatno povečanje zaposlenih je
nastalo zaradi pridobitve novih raziskovalnih projektov in posledično povečanja števila
raziskovalcev, kar navaja več članic. Številčno se izkazuje povečanje števila delavcev tudi
zaradi začasnih zaposlitev, kot so nadomeščanja delavk in delavcev na porodniških in
starševskih dopustih ter v primeru daljših bolniških odsotnosti.
Le FF in FPP v poročilu navajata uporabo sobotnega leta, FPP pri tem opozarja, da je
sobotno leto za fakulteto dodatno obremenitev tako organizacijsko kot finančno, saj mora
2

Zaposlenih, ki spadajo v plačno skupino B- Poslovodni organi pri uporabnikih proračuna je bilo v tem letu 0,16%.
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sama zagotavljati sredstva za nadomeščanje. Učitelji in sodelavci se za izboljšanje
pedagoške usposobljenosti udeležujejo seminarjev, konferenc, mednarodnih izmenjav in
drugih oblik izobraževanj. Zaposleni se formalno in neformalno izobražujejo. Izvajajo se
izobraževanja in usposabljanja za uporabe nove opreme, nove informacijske tehnologije,
izobraževanje zaposlenih s področja varstva pri delu in požarne varnosti, ponekod tudi za
uporabo aktivnih metod učenja in poučevanja. Tako TeoF iz rezultatov anket ugotavlja, da
narašča potreba po individualnem delu s študenti in usposabljanju učiteljev za tako delo.
Članice so svoje zaposlene napotile tudi na usposabljanja za delo s študenti s posebnimi
potrebami, ki jih je v letu 2010 izvedla UL. Dogodki in delavnice na omenjeno tematiko se
odvijajo tudi na FF, EF in FU. Za izobraževanje informatikov je Univerzitetna služba za
informatiko v letu 2010 izvedla tri predavanja Šole informatike, s katero želijo sodelavcem
ponuditi širša znanja informatike, predvsem s področja prenove poslovnih procesov,
načrtovanja informacijskih rešitev in vodenja projektov. Opažajo, da je potrebno v ravnanju s
človeškimi viri narediti konkreten premik, uvesti karierni razvoj sodelavcev in konkretno
načrtovati ter dejansko izvajati izobraževanje zaposlenih o informatiki in nevarnostih, ki
smo jim izpostavljeni pri njeni uporabi. Ker predavatelje na UL imamo, izvedba z nekaj volje
in pripravljenosti na sodelovanje ne sme biti problem.
Redke članice v poročilih navajajo celostni pristop k zaposlovanju in razvoju človeških virov.
Na tem mestu izpostavljamo nekaj vidikov celostnega pristopa. Le nekatere članice UL vodijo
letne razgovore z zaposlenimi (omenjajo jih na FU, nameravajo jih uvesti na FKKT). Na
FDV
so
pripravili
analizo
kadrovske
problematike
na
pedagoškem
in
znanstvenoraziskovalnem področju in sprejeli usmeritve za pripravo kadrovskih načrtov za
poslovanje fakultete. Na FS so uvedli nova merila za zaposlene in z njimi smiselno
povečevanje izobrazbe na vseh mestih. Poskušajo vzdrževati razmerje med visokošolskimi
učitelji v vseh nazivih (redni profesorji, izredni profesorji, docenti) in tako zagotavljati
ustrezno kadrovsko bazo na vseh izvolitvenih področjih. Za mesta, kjer je potrebno stalno
izpopolnjevanje, so pripravili izobraževanje, za zaposlene izvajajo različne delavnice.
Nekatere omenjajo tudi dogodke in delavnice, ki izboljšujejo skupno delovanje
zaposlenih oz. naslavljajo specifične izzive med zaposlenimi. Na FGG so tako v letu 2010
izvedli delavnice na temo odnosov med zaposlenimi, menagementa
konfliktov in
komunikacije. Na FKKT načrtujejo izvedbo pedagoške konference, kjer bodo naslovili
aktualne tematike človeških virov (letni kolektivni razgovor). TEOF izvaja vsakoletne
študijske dneve za pedagoško osebje.
Članice navajajo v splošnem ustrezno kadrovsko strukturo za izobraževalno dejavnost,
nekatere opozarjajo tudi na nesorazmerja v strukturi, ki jih v skladu z možnostmi odpravljajo,
prav tako opozarjajo na preobremenjenost zaposlenih. Med glavne sistemske težave na
dodiplomskem študiju, ki so povezane z uvajanjem novih študijskih programov, gotovo sodi
tudi obremenjenost asistentov, ki se je znatno povečala zaradi novih učnih metod in večje
ponudbe vaj v študijskih programih. Na FRI ugotavljajo, da se bo z iztekom starih študijskih
programov obremenitev učiteljev prilagodila potrebam bolonjskega programa, to je manj
študentov na učitelja in manjša obremenitev učiteljev s številom pedagoških ur, da se bodo
lahko več posvečali sprotnemu delu s študenti. Opozarjajo pa na preobremenjenost
asistentov, ki se je povečala s prenovo študijskih programov. Na PF poleg
preobremenjenosti (neugodno razmerje med številom pedagoških delavcev in številom
študentov) opozarjajo tudi na manj primerno strukturo zaposlenih, z nizkim številom
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asistentov in relativno visokim številom visokošolskih učiteljev. V lanskem letu so predlagali
uvedbo demonstratorjev, ki bi bili lahko tudi podiplomski študenti, za kar so v letu 2010
pripravili spremembo pravil PF, ki pa še ni sprejeta. Na FA izpostavljajo potrebo po
pomlajevanju kadra, ki obvlada računalniško tehnologijo v arhitekturi.
Na področju habilitacij je v letu 2010 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za
kakovost v visokem šolstvu3 sprejel Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev (v nadaljevanju: minimalni
standardi) na visokošolskih zavodih morajo pri postopkih za izvolitev v nazive upoštevati vsi
visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji. S tem aktom svet Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu določa minimalne standarde oziroma pogoje za
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
na visokošolskih zavodih.
Univerza v Ljubljani na podlagi minimalnih standardov in v skladu z Zakonom o visokem
šolstvu oblikuje lastna merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev, vendar morajo biti pogoji za izvolitev v naziv enaki ali
zahtevnejši od minimalnih standardov.
Merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev v skladu z minimalnimi standardi določi senat UL v roku 6 mesecev od začetka
veljavnosti minimalnih standardov, to je do 2.6.2011.
UL izvaja in nadaljuje z naslednjimi izvedbenimi nalogami za doseganje odpiranja
habilitacijskega prostora:


Upoštevanje habilitacij (v letu 2010 je bilo v obravnavi na Habilitacijski komisiji UL 7
primerov 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;



povečanje odprtosti do raziskovalcev in raziskovalnih zavodov in gospodarstva,
sodelovanje zaposlenih pri pripravah in izvedbi znanstveno-raziskovalnih del in
programov.

Večina članic meni, da so habilitacijski postopki transparentni, v njih so vključena mnenja
študentov in rezultati anket. TeoF opaža pozitiven premik pri transparentnosti postopkov in
tudi njihovi hitrosti, medtem ko PF opozarja, da so njihovi postopki še vedno premalo
predvidljivi in konsistentni. Kot pozitivno navaja angažiranost njihovega študentskega sveta
in agrumentirana mnenja. Izpostavljajo tudi premajhno upoštevanje pedagoškega dela pri
vrednotenju izpolnjevanja pogojev za izvolitev v višji naziv. FA opozarja na probleme pri
habilitacijah, kjer se upošteva ali umetniška ali raziskovalna dejavnost, čeprav je pri njih
značilen preplet umetniške, raziskovalne in pedagoške dejavnosti.
3

na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na svoji enajsti
seji dne 18. novembra 2010 določil Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.
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PEF opaža izboljšanje habilitacijske strukture visokošolskih učiteljev in sodelavcev PEF UL
(zaposlenih in zunanjih sodelavcev). Na FU spodbujajo svoje zaposlene, da se dejavno
udejstvujejo v raziskovalni dejavnosti, s svetovanjem pri pripravi znanstveno-raziskovalnih
člankov in odpiranjem poti za objave. Na FDV prehod oz. prevedba delovnega mesta
asistent z doktoratom v delovno mesto visokošolskega učitelja ni več avtomatična, upošteva
se število zaposlenih na oddelku/katedri in preveri potrebe za izvajanje pedagoškega
procesa.
Kadrovska struktura je v splošnem na področju raziskovalne dejavnosti primerna glede na
razpoložljiva sredstva in pogoje. Članice se trudijo izboljšati kadrovsko strukturo za
raziskovalno dejavnost v okviru možnosti, ki jih imajo. Na FU vzpodbujajo aktivno
sodelovanje v raziskovalnih projektih z razbremenitvijo ali dopolnilnim delom, vkolikor ni
moten pedagoški proces. Mladi raziskovalci imajo pomembno vlogo pri raziskovalnem delu
članic. AG navaja, da bi bilo nujno tudi na umetniškem področju uvesti profil mladega
raziskovalca. Porast števila mladih raziskovalcev v letu 2010 na FMF kaže na uspešnost
pridobivanja mest na razpisih za mentorje. Opozarjajo na administrativno podporo raziskav,
za kar se porabi veliko časa.
Prepletenost raziskovanja, pedagoške in umetniške dejavnosti s seboj prinaša številne
prednosti, pa tudi izzive. Raziskovalno delo na FE je tesno povezano s pedagoškim, za kar
skrbi vpetost pedagoških delavcev v obe sferi delovanja. Na VF in MF poleg prepleta
raziskovanja in pedagoškega dela vključujejo tudi strokovno delo. Podobne kombinacije in
izzivi se pojavljajo v večji ali manjši meri tudi drugod. Na ovire za poglobljeno raziskovalno
delo zaradi strokovne vpetosti v različne ustavodajne in zakonodajne projekte opozarjajo na
PF, na FA pa zaradi vključenosti pedagogov v podjetništvo. Na članicah z umetniško
dejavnostjo imajo tudi izziv, kako na kombinirati umetniško in raziskovalno delo.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU ČLOVEŠKIH
VIROV
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse Obrazložitev vpliva na kakovost
na področju
Izvajanje dogodkov in delavnic, ki izboljšujejo Prepoznava
pomena
takšnih
skupno delovanje zaposlenih oz. naslavljajo dogodkov za izboljšave skupnega
specifične izzive med zaposlenimi.
delovanja zaposlenih in možnosti
izboljšav, ki jih prinašajo.
Izvedba usposabljanj za delo s študenti s
posebnimi potrebami v letu 2010 - projekt
»Kako do prijaznejšega študija za študente s
posebnimi potrebami?«

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

Delavnice so bile dobro sprejete med
visokošolskimi učitelji in sodelavci,
omogočile so jim boljše razumevanje
različnih vrst posebnih potreb in tudi
kakšne so možne prilagoditve.

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Potreba
po
dodatnem
pedagoškem
usposabljanju (za uporabo aktivnih metod
učenja in poučevanja, uporabo IT, za
vključevanje raznolikih skupin v študijski proces
in za delo s študenti s posebnimi potrebami)

Oblikovanje smernic in ukrepov za
vzpodbujanje
dodatnega
pedagoškega usposabljanja na UL,
razmislek o možnostih vrednotenja
dodatnega usposabljanja.

Redka uporaba sobotnega leta

Priprava ukrepov za odstranjevanje
ovir pri uporabi sobotnega leta

Možnosti
za
izboljšave
zaposlovanja Oblikovanje in sprejem Kadrovske
raziskovalcev v skladu z Evropsko listino za Strategije
za
raziskovalce
in
raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri pridobitev EU certifikata
zaposlovanju raziskovalcev
Redka prisotnost celostnega pristopa
zaposlovanju in razvoju človeških virov

k

Izdelava strategije kariernega razvoja
zaposlenih, vključno z upravnimi in
strokovno-tehničnimi sodelavci

Redko vključevanje zaposlenih (pedagoških in Uvedba anket med zaposlenimi o
nepedagoških) v sistem kakovosti
kakovosti
Odsotnost mehanizmov za vrednotenje dela
koordinatorjev tutorjev in dela z izmenjalnimi
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Upoštevanje
dela
koordinatorjev
tutorjev in dela z izmenjalnimi študenti

študenti

pri habilitaciji

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem Obrazložitev za izbor točke
letu najbolj vplivale na kakovost področja
Potreba
po
dodatnem
pedagoškem Oblikovanje smernic in ukrepov za
usposabljanju (za uporabo aktivnih metod vzpodbujanje
dodatnega
učenja in poučevanja, uporabo IT, za pedagoškega usposabljanja na UL
vključevanje raznolikih skupin v študijski proces
in za delo s študenti s posebnimi potrebami)
Odpiranje možnosti za izboljšave zaposlovanja Oblikovanje in sprejem Kadrovske
raziskovalcev v skladu z Evropsko listino za Strategije
za
raziskovalce
in
raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri pridobitev EU certifikata
zaposlovanju raziskovalcev
Odsotnost mehanizmov za vrednotenje dela
koordinatorjev tutorjev in dela z izmenjalnimi
študenti
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Upoštevanje
dela
koordinatorjev
tutorjev in dela z izmenjalnimi študenti
pri habilitaciji

2.8.
STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNA
DEJAVNOST
STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI
DEJAVNOST

SVET IN INTERESNA

Storitve za študente so pomemben del kakovostnega študija in študijskega procesa.
Obsegajo podporo, spremljanje in svetovanje študentom v okviru tutorstva, Info Študent
(informiranje in svetovanje študentom v povezavi s študijem na UL), svetovanja študentom s
posebnimi potrebami ter v okviru kariernega svetovanja.
Na področju študijskega in kariernega svetovanja je v letu 2010 UL naredila velik korak s
pridobitvijo projekta Karierni centri na univerzi, s katerim so se z mrežo svetovalk razširile
svetovalne in karierne aktivnosti na UL. Konec leta so bili karierni svetovalci vključeni v
izobraževanje in usposabljanje, ki je potekalo na Univerzi v Ljubljani, potekala je intenzivna
promocija projekta in storitev za študente na članicah in med študenti, tutorji, koordinatorji
praks ipd. Da je bila potreba po tovrstnih storitvah dolgo pričakovana in nujna, potrjuje tudi
podatek, da so že v prvem mesecu izvajanja svetovanja izvedli več kot 100 individualnih
svetovanj. Za izredno pomembno se je izkazalo tesno sodelovanje kariernih svetovalcev, ki
so odgovorni za razvoj kariernih centrov na posameznih članicah z zaposlenimi na članicah.
Na tistih članicah, ki so sodelovale in pomagale kariernim svetovalcem pri promociji projekta
in novih storitev za študente, informirale karierne svetovalce o specifikah in potrebah
študentov posameznih študijskih programov ter omogočile nemoteno izvajanje projekta, so
karierni centri tudi bolj prepoznavni med študenti in se posledično zelo pogosto udeležujejo
njihovih aktivnosti.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Karierni centri v okviru projekta
delujejo na vseh članicah UL. Na EF deluje tudi CERŠ – Center za svetovanje in razvoj
študentov, ki spremlja študente od vstopa na fakulteto do zaposlitve. Karierna točka FU, ki
študentom in diplomantom FU nudi različne brezplačne seminarje in delavnice za
pridobivanje zaposlitvenih veščin, je organizirala prvo Študentsko konferenco FU.
ZANIMANJE ZA ŠTUDIJ, AKTIVNOSTI ZA PREDSTAVITVE ŠTUDIJA BODOČIM
ŠTUDENTOM IN PRIJAVNI POSTOPKI
Bodoči študentje lahko informacije o postopkih vpisa, o študiju na UL in obštudijskih
dejavnostih ter drugih aktivnostih na UL pridobijo tudi na spletnih straneh univerze in
članic, na informativnih dneh, pri kariernih svetovalkah, tutorjih, in v študentskem referatu.
Pri informiranju sodelujejo tudi Študentski sveti članic.
Pri aktivnostih sodeluje tudi Visokošolska prijavno-informacijska službe UL, ki informira in
svetuje kandidatom, svetovalnim delavcem v srednjih šolah in enotah Zavoda za
zaposlovanje ter vodjem referatov za študentske zadeve o prijavno-sprejemnem postopku. V
te namene so bile v letu 2010 pripravljene informativne zloženke za slovenske in tuje
državljane, posodobljena je bila spletna stran službe z informacijami za tuje državljane in
objavljena najpogostejša vprašanja in odgovori nanje v slovenskem in angleškem jeziku.
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Univerza se je s članicami predstavila na Informativi in Študentski areni, na katerih so lahko
študenti in bodoči študenti pridobili informacije o posameznih študijskih programih in študiju
na splošno. Članice se na omenjenih in drugih dogodkih aktivno predstavljajo. Pri
predstavitvi UL na Informativi 2011 je bil uporabljen celovit in nov pristop. Pestra predstavitev
je bila zelo dobro sprejeta s strani obiskovalcev.
Članice se predstavljajo na informativnih dnevih in poročajo o velikem obisku dijakov.
Nekatere (FU) oglašujejo tudi v medijih, več članic pa se predstavlja dijakom z obiski na
srednjih šolah in srednješolskih centrih (FFA, FU, FRI, FKKT, FE, EF, FSD, FF, PF). EF se je
predstavila tudi na sejmu Kariera.
Članice izvajajo tudi druge aktivnosti:


FRI aktivno sodeluje pri srednješolskih in osnovnošolskih tekmovanjih iz računalništva,
računalniških krožkih.



FKKT je v promocijo študija vključila veliko zaposlenih in študentov.



AG je pripravila predstavitev oddelka za glasbeno pedagogiko na Konservatoriju za
glasbo in balet Maribor, od koder se je vpisalo nekaj študentov kljub temu, da je ima
Univerza v Mariboru istovrsten študijski program.



Na VF so obiskovalcem informativnih dni predstavili študijski program in poklic tako, da
so povabili k sodelovanju zunanje sodelavce z različnih področij veterinarske stroke.



Na FFA so pripravili tudi predinformativne dneve, na informativnih dnevih pa so pripravili
oglede in demonstracije laboratorijev fakultete. Aktivni so v fazi posredovanja informacij
dijakom o smereh študija kljub temu, da je zanimanje za njihove študijske programe
veliko.

Članice poudarjajo tudi pomemben vpliv ažurnosti spletnih strani ter študentskega
referata na informiranost študentov:
Na spletni strani ZF lahko študentje najdejo potrebne informacije, bi pa bilo potrebno
izboljšati informiranje študentov na nekaterih področjih: npr. o rokih za oddajo vlog ter o
njihovih pravicah.
Na FS se je v preteklem letu za zelo uporabno izkazala internetna stran ŠSFS, ki je bila tudi
v celoti obnovljena tako, da omogoča še boljšo preglednost nad informacijami. Še vedno
nimajo vsi profesorji oziroma laboratoriji svoje internetne strani, ki v današnjem času postaja
nuja. Zanašanje na oglasno desko je zelo nerodno, saj največ informacij (rezultati in datumi
zagovorov) študentje potrebujejo ravno med izpitnim obdobjem, ko niso v Ljubljani in je pot
do teh informacij otežena.
Delovanje študentskega referata na PF je dobro, informacije pa večinoma do študentov
pridejo pravočasno. Študentski predstavniki opozarjajo, da ostaja težava odnos posameznih
pedagogov, ki pogosto prepozno objavijo odpoved predavanj oz. govorilnih ur ali pa takšnih
obvestil sploh ne objavijo.
Na VF so s študentsko anketo evalvirali delovanje študentskega referata in uvedli določene
spremembe urnika, uvedena je bila tudi knjiga pritožb. Rešitve še vedno niso optimalne.
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TUTORSTVO
V štirih 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. 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 možno govoriti o
rasti ali padcu števila tutorjev. Lahko pa govorimo o veliki intenzivnosti dela, saj se število
izvedenih tutorskih ur povečuje, kljub manjšemu številu tutorjev in koordinatorjev v letu
2009/2010.
Tabela 4: Število koordinatorjev in število tutorjev na UL v študijskih letih 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
Študijsko leto Št. koordinatorjev Št. tutorjev
2007/2008

77

650

2008/2009

134

883

2009/2010

90

851

2010/2011napoved

184

1165

V letu 2006 je tutorstvo (formalno) izvajalo zgolj 6 članic UL, v študijskem 2010/2011 pa je
izvedbo napovedalo kar 23 od 26 članic UL. Posamezne oblike tutorstva in število članic, ki
jih izvaja so prikazani v tabeli:
Tabela 5: Oblike tutorstva in število članic, ki jih izvajajo
Izvedba v letu 2010/2011
Št. članic
učiteljsko

16

uvajalno študentsko

16

tutorstvo za tuje študente

15

tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

14

predmetno študentsko tutorstvo

8

tutorstvo za obvezno prakso

2

področno tutorstvo

1

splošno tutorstvo

1

69

zdravstveno prostovoljstvo

1

znanstveno-raziskovalno

1

Tutorstvo se v formalizirani obliki ne odvija na umetniških akademijah, saj je tutorski
(mentorski) 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 študente oz. študente na izmenjavi. O njegovi izvedbi so letos
poročali s 15 članic UL. Kar nekaj članic (8) 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 s 14 članic UL. Ta oblika tutorstva vsako leto pridobiva na
pomenu, zaradi velikega vpisa študentov s posebnimi potrebami.
Sodelujoči v sistemu tutorstva so izmenjali dobre prakse na Posvetu o tutorstvu ter na
Izobraževanju in usposabljanju za koordinatorje tutorje. Na članicah, kjer tutorstvo izvajajo že
več let, je sistem že dobro utečen. 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 odraža na drugačnih
težavah in stiskah, s katerimi se srečujejo študenti.
Pri nadaljnjem izvajanju tutorstva bi bilo potrebno razmisliti o vključevanju tutorskega dela v
habilitacijska merila – točkovanje pedagoške dejavnosti, saj bi s tem pedagoške delavce
dodatno motivirali za izvajanje tutorstva. Nekatere članice poročajo tudi o težavah s
pridobivanjem tutorjev študentov za tutorsko delo. Razmisliti bi bilo potrebno o strategiji
nagrajevanja tutorjev.
Ključni dosežek tutorskega sistema na članicah je dodatna možnost prepoznavanja težav v
študijskem procesu in več možnosti za njihovo odpravo. Učinki tutorstva so vsekakor
pozitivni, na članicah si želijo, da bi se izvedlo evalvacijo tutorstva, saj zaradi prenovljenih
programov in drugih dejavnikov ne morejo natančno oceniti vpliva tutorstva na prehodnost in
kakovost študija.
Sistemi tutorstva so zaradi narave študija po članicah različni, ponekod imajo razvito le
študentsko tutorstvo, ponekod pa samo učiteljsko tutorstvo.
Na FGG so posodobili sistem tutorjev učiteljev tako, da študentje tutorja izberejo sami, če/ko
to želijo. Tutorji izkušnje izmenjajo na neformalnih posvetovanjih, ki jih je v prihodnje
potrebno nadgraditi z zapisi posvetovanj.
Na FFA se je tutorski sistem ustalil in trenutno ne razmišljajo o razširitvi. Prav tako je sistem
tutorstva že dobro utečen na FMF. Med tutorje sprejmejo le najboljše študente, zato ima
tutorstvo med študenti visok ugled. O uspehu nimajo kvantitativnih kazalcev, a visoka
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udeležba študentov na srečanjih s tutorji kaže, da je za mnoge tovrstna pomoč nepogrešljiva,
predvsem v nižjih letnikih.
Na FS so pripravili publikacijo v elektronski obliki z vsemi informacijami, ki jih študent novinec
potrebuje v začetnem delu študija. Poslana je bila vsem študentom in izkazalo se je kot
dobra poteza
Na FŠ je bil en od temeljnih ciljev na področju aktivnosti študentov in za študente nadgradnja
in okrepitev sistema tutorstva. Pri tem je izjemno pomembno, da je sodelovanje z novim
vodstvom študentskega sveta boljše, bolj konstruktivno in projektno naravnano.
V letu 2010 je FF reševanje problemov študentov s posebnimi statusi prenesla v okvir
tutorskega sistema. Tutorji pomagajo pri pomoči pri pisanju zapiskov, dogovarjanju s
profesorji glede opravljanja izpitov, podpori, svetovanju in podobnem, torej pri aktivnostih, ki
jih študenti/-ke brez pomoči ne morejo opraviti. Tutorji opravijo veliko delo pri reševanju
sprotnih težav in odgovarjajo na mnoga vsakodnevna vprašanja študentov. Z uvedbo
tutorske spletne strani se je okrepila povezanost in sprotno obveščenost študentov na ravni
oddelkov in FF. Študentje lahko svoje tutorsko delo uveljavljajo kot izbirni predmet.
Na MF so v študijskem letu 2009/2010 so uvedli novost, učiteljsko tutorstvo. Učitelji-tutorji
spremljajo dodeljene študente vse do konca študija. Komisija za tutorstvo je uspešno izvedla
vrsto aktivnosti, ki so tako učiteljem kot študentom približale namen in vsebino tutorstva. Zelo
pomembno aktivnost je predstavljala izvedba delavnic ''Razvijanje samoreflektivnosti v
procesu tutorstva''.
Na NTF se na nekaterih oddelkih pedagoški proces izvaja dokaj individualno, kot na
akademijah. Kljub vsemu si študentje želijo, da bi se tutorstvo izvajalo bolj poenoteno, kot to
poteka pri drugih članicah. Študente bi bilo potrebno bolj informirati o možnostih njihovega
delovanja na NTF že ob prihodu na fakulteto, ter jih aktivneje s strani ŠS vključevati v
različne aktivnosti na vseh nivojih delovanja na NTF.
Na PF so študentje, ki tutorstvo obiskujejo so s tutorskimi srečanji izjemno zadovoljni, kar se
deloma odraža tudi v visokem obisku teh srečanj.
Na VF je v letu 2011 je predvidena vzpostavitev študentskega tutorstva in vključevanje
večjega števila učiteljev v tutorski sistem.
Na splošno je na članicah (ZF) tutorstvo dobro organizirano, izboljšati pa bi bilo potrebno
informiranje študentov, npr. o rokih za oddajo vlog ter o njihovih pravicah.
ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI
V letu 2010 je bila vzpostavljena evidenco študentov s posebnimi potrebami po članicah ter
prilagoditvami, ki jih izvajajo. Posebno pozornost je bila namenjena tudi usposabljanju
visokošolskega osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami. Konec leta 2010 smo
izvedli projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?«, ki je bil
namenjen usposabljanju visokošolskega osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami.
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Pomoč študentom s posebnimi potrebami je večina članic prenesla pod tutorski sistem, ki ga
koordinira oseba, zadolžena za to področje na članici. 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 s področja posebnih potreb.
Na FU je v okviru Centra za razvoj pedagoške odličnosti vzpostavljeno podpodročje za
študente s posebnim statusom, ki vključuje študente s posebnimi potrebami, študente
športnike in kulturnike. Za študente s posebnimi potrebami so v letu 2010 redno izvajali
individualne govorilne ure, redna mesečna srečanja, organizirali so zelo odmevno okroglo
mizo z naslovom Dobre prakse kariernega razvoja študentov s posebnimi potrebami.
Oblikovali so enotne smernice in enotno politiko za študente s posebnimi potrebami.
LDV MOBILNOST ZA DIPLOMANTE
V okviru programa vseživljenjskega učenja Leonardo da Vinci je bil v letu 2010 izvajan
projekt »Learning to fly«, katerega cilj je bil povečanje zaposljivosti mladih diplomantov. Na
praktičnem usposabljanju, ki je bilo povezano z njihovim zaključenim študijem, so diplomanti
pridobili praktične in mednarodne izkušnje in s pridobljenimi kompetencami lažje in bolj
samozavestno vstopili na evropski trg dela.
ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Dejavnost študentskih svetov (ŠS) se na članicah bolj ali manj prepleta z dejavnostjo
študentskih organizacij (ŠO) 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. Dejavnosti ŠS in ŠO članice pa so v veliki meri prepletene tudi z različnimi klubi oz.
društvi posamezne članice.
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.
Na večini članic poročajo o aktivnem delovanju študentskih svetov in o dobrem sodelovanju z
vodstvom članice, ponekod si želijo večje vključenosti in večjega upoštevanja predlogov.
Nekaj članic pa se sooča tudi s slabo motiviranostjo študentov za delo v ŠS. Interesne
dejavnosti so močno prepletene z delom ŠS in ŠO posamezne članice. Interesna dejavnost
je v veliki meri povezana tudi s sodelovanjem z vodstvom. Dobro sodelovanje z vodstvom
posebej izpostavljajo PF( pri večini projektov uspešno sodelujejo s profesorji), FU (v letu
2010 so uvedli redne mesečne sestanke s predstavniki študentov), TEOF (vodstvo je
upoštevalo predloge ŠS TEOF), FRI (pohvalili so sodelovanje z vodstvom, vendar si želijo v
prihodnje še več posluha za njihove zamisli), FDV (sodelovanje pri različnih projektih z
vodstvom fakultete)… Na AGRFT opažajo krepitev povezovanja s ŠS. FRI je pohvalil
sodelovanje z vodstvom fakultete in ŠS ter ŠO, vendar pa bi si želeli več posluha za njihove
zamisli in tudi večji premik k izboljšanju študentskega procesa.
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SŠ FE je izvedel veliko lastnih projektov in projektov v sodelovanju z drugimi organizacijami
na fakulteti, aktivni so bili v promociji fakultete. Poročajo predvsem o tesnem sodelovanju z
Študentsko organizacijo FE. Na FFA so bili aktivni pri predstavljanju študija dijakom. Posebej
so se potrudili pri informiranju dijakov, opravili so predinformativne dneve, se udeležili sejma
Informativa.
Na FS so predstavniki študentov pomagali pri oblikovanju študentskega življenja, pri
oblikovanju in zagotavljanju kakovosti bolonjskega študijskega programa na 1. stopnji VSŠ. Z
vodstvom so študenti na vseh področjih uspešno sodelovali. Zelo uporabna je bila tudi
spletna stran ŠSFS, ki je bila v celoti obnovljena, tako, da omogoča boljšo preglednost.
ŠS FDV aktivno sodeluje pri projektu praznovanja 50 letnice. Izpeljana je bila organizacija
delovnega vikenda študentskega sveta, na katerem so študenti določili prioritete, cilje in
potek delovanja študentskega sveta v aktualnem mandatu. So aktivni na področju študijskih
izmenjav, ponujajo inštrukcije pri težavnejših predmetih in organizirajo jezikovne tečaje.
ŠS FGG je vzpostavil učinkovit e-sistem vabil na svoje seje. UL FGG spodbuja obštudijske
dejavnosti študentov organizacijsko (prostori za dejavnosti) in finančno (glede na svoje
zmožnosti).
FKKT izpostavlja utrditev sodelovanja med Študentskim svetom in Študentsko organizacijo
FKKT utrdilo, z začetkom študijskega leta 2010/2011 so podpisali Dogovor o sodelovanju
ŠS in ŠO FKKT.
Skupaj s študentsko organizacijo ŠS FMF organizira Mafijski piknik, strokovno ekskurzijo,
dobrodelni teden. V preteklem študijskem letu se je na FS dvakrat mesečno izvajal
podjetniški forum, kjer so se predstavila podjetja (svojo dejavnost, potrebe po inženirjih
strojništva, možnosti štipendiranja in možnosti za sodelovanje s študenti, profesorji in drugimi
sodelavci FS).
Študentje ZF ugotavljajo, da v preteklem letu študentski svet ni bil dovolj dejaven, kar je
vplivalo tudi na kakovost študija vseh študentov. Poudarjajo, da bo potrebno delati na
informiranju in prepoznavnosti nalog in pristojnosti ŠS ZF.
Na FRI so dejavni tudi na interesnem področju in sicer organizirajo dobrodelni teden,
krvodajalske akcije, dan odprtih vrat, izdaja revije FRIK, postavitev spletne strani.
Študentski svet FSD se srečuje s številnimi problemi. Angažiranost članov je nizka, interes
za sodelovanje v ŠS FSD je zelo slab, nimajo tutorjev in tudi obisk na obštudijskih
dejavnostih je zelo slab. Stanje se od lanskega leta ni popravilo.
Študentje PEF si želijo več sodelovanja s fakulteto in več projektov s profesorji,da bi se s tem
vzdušje na fakulteti izboljšalo. Potrebno bi bilo delati tudi na večji prepoznavnosti ŠS PEF.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU STORITEV ZA
ŠTUDENTE
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Razširitev svetovalnih in kariernih
aktivnosti na UL. Vzpostavitev mreže
svetovalk po članicah in izvajanje
aktivnosti v okviru projekta nudi
študentom in diplomantom karierne
aktivnosti, ki povečujejo zaposljivost, jim
omogočajo
osebnostni
razvoj,
povečujejo pa tudi njihovo zavedanje o
pomenu
študijskih
in
kariernih
aktivnosti.

Pridobitev projekta Karierni centri na univerzi

Celovitejši
študentov

pristop

pri

informiranju

bodočih Bodoči študentje pridobijo zanesljive
informacije o študiju in univerzi tako
osebno od svetovalcev na rektoratu in
članicah, na spletnih straneh UL in
njenih članic kot tudi v brošurah,
pripravljenih v te namene in dogodkih,
na katerih se predstavlja univerza in
članice.
Skladno s potrebami študentov na
članicah pojavljajo, se dopolnjujejo in
razvijajo nove oblike tutorstva, s
katerimi se v središče študijskega
proces postavlja študenta. Tutorstvo
članicam omogoča tudi hitre povratne
informacije o študijskem procesu.

Razvoj tutorstva in novih oblik tutorstva

Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Področje študentov s posebnimi potrebami. Za
kakovostnejši študij študentov s posebnimi
potrebami bi bilo potrebno zagotoviti strokovno
podporo, 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. Ta bi spremljal tudi razpise MVZT v okviru
razvojnega stebra in druge.
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Oblikovati bi bilo potrebno enotnejši
pristop k urejanju področja, zagotoviti
strokovno podporo, spremljati razpise,
uporabiti dobre prakse in izkušnje
posameznih članic ter vzpostaviti
sodelovanje z akterji na tem področju.

Motiviranje pedagoških delavcev za izvajanje
tutorstva.

Vključitev
tutorskega
dela
v
habilitacijska merila – točkovanje
pedagoške dejavnosti, saj bi s tem
pedagoške delavce dodatno motivirali
za izvajanje tutorstva.

Aktivno delovanje študentskih svetov

Seznanjanje študentov o delovanju ŠS
že ob vpisu, sodelovanje ŠS z vodstvi
članic in strokovnimi službami,…

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Pridobitev projekta Karierni centri na univerzi

Vzpostavitev mreže svetovalk po
članicah in izvajanje aktivnosti v okviru
projekta nudi študentom in diplomantom
karierne aktivnosti, ki povečujejo
zaposljivost, jim omogočajo osebnostni
razvoj, povečujejo pa tudi njihovo
zavedanje o pomenu študijskih in
kariernih aktivnosti.

Področje študentov s posebnimi potrebami.

Za kakovostnejši študij študentov s
posebnimi potrebami bi bilo potrebno
zagotoviti strokovno podporo, 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. Ta bi
spremljal tudi razpise MVZT v okviru
razvojnega stebra.

Razvoj tutorstva in novih oblik tutorstva

Skladno s potrebami študentov na
članicah pojavljajo, se dopolnjujejo in
razvijajo nove oblike tutorstva, s
katerimi se v središče študijskega
proces postavlja študenta. Tutorstvo
članicam omogoča tudi hitre povratne
informacije o študijskem procesu.
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3. AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
3.1.
DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI, DOKUMENTI IN INSTRUMENTI ZA SISTEM
KAKOVOSTI TER DELOVANJE KOMISIJE IN DRUGIH ORGANOV ZA KAKOVOST
Za kakovostno rast institucije, kot je Univerza v Ljubljani, je medinstitucionalno zaupanje
izjemnega pomena, saj le na tem lahko temelji medsebojno sodelovanje med univerzami pri
skupnih projektih, razvoju znanja, izmenjavah študentov in pedagoškega osebja ter
priznavanju znanja. Vse to omogoča celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti, ki
upošteva domače in evropske standarde in smernice zagotavljanja kakovosti v visokem
šolstvu in stremi k njenemu nenehnemu napredku. Takšen sistem na UL razvijamo in
dopolnjujemo. V letu 2010 smo delovali predvsem v smeri vzpodbujanja članic k
vzpostavljanju zank kakovosti in sistemov ter k prenosu znanja, orodij in pristopov o
kakovosti med članicami in različnimi institucijami.
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 sta Univerzitetna služba za kakovost in storitve za študente in
Komisija za kakovost vzpodbujali še razvijanje sistemov kakovosti na ravni študijskih
programov, z izvedbo različnih dogodkov (posveti, sestanki, delavnice) pa omogočala prenos
znanja, uporabo konceptov in orodij kakovosti ter izobraževanje in usposabljanje za razvoj
kakovosti študija.
Na ravni UL so osnovni cilji določeni s poslanstvom (1996), statutom in strateškimi cilji, ki so
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. Imajo elemente Poslovnika o
kakovosti, ki ga UL pripravlja in s katerim želi bolje medsebojno povezati zanke kakovosti
različnih ravni in področij.
Mehanizmi za zagotavljanje kakovosti na članicah so predvsem habilitacijski postopki,
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. Članice uporabljajo poleg formalnih mehanizmov še
številne bolj ali manj neformalne metode za zbiranje povratnih informacij, predvsem od
študentov (posvetovanja, skupine ipd.).
Pomemben način spremljanja uresničevanja ciljev so letna poročila o kakovosti. Ta
(samoevalvacijska) poročila članice pripravljajo že od leta 2000. Pred tem so (od 1975)
pripravljale analize učinkovitosti študija. Poročila o kakovosti na večini članic pripravijo
komisije za kakovost, ki so tudi sicer zadolžene za področje kakovosti. Člani komisij so
predstavniki pedagoških delavcev in predstavniki študentov. Ponekod so v komisije vključeni
predstavniki vodstva (na FKKT jo vodi dekan, na FMF so med člani predstavniki vodstva) in
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predstavniki strokovnih delavcev (FF). Poleg priprave poročila o kakovosti članice omenjajo
tudi druge aktivnosti komisij, predvsem skrb za izvajanje študentskih anket, obravnavo
rezultatov študentskih anket in poročil o drugih evalvacijskih elementih, proučevanje
možnosti za spremljanje pedagoškega in raziskovalnega dela oz. izboljšav spremljanja,
uvajanje novih elementov sistemov kakovosti ipd. Na FA v komisiji ni predstavnikov
študentov, je pa poročilo obravnaval študentski svet. Na FMF bodo predstavnike študentov
vključili v komisijo v novem mandatnem obdobju, ki se ravno pričenja.
Članice so poročila pripravile glede na navodila Komisije UL za kakovost in v skladu s Pravili
za sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Univerzitetna služba za kakovost in storitve
za študente je s Komisijo UL za kakovost pripravila delavnico za pripravo poročil o
kakovosti, ki so se je poleg članov komisij za kakovost in drugih odgovornih za pripravo
poročila, udeležili tudi tajniki članic. Tematika priprave poročil o kakovosti je bila dvakrat
predstavljena na sestanku prodekanov za študijsko dejavnost in na Komisiji UL za
dodiplomski študij.
Za vsako področje, ki ga navajajo pravila, so članice dobile seznam opornih točk, ki naj bi jih
upoštevale ob pripravi, poleg kazalnikov za posamezno področje. Dobile so tudi tabelo, s
pomočjo katere članice določijo bistvene točke na posameznem področju (prednosti in
pomanjkljivosti). Pomanjkljivosti so tudi priložnosti za izboljšave, za pripravo ukrepov
izboljšav. Namen dopolnjenih navodil za pripravo poročil o kakovosti je vzpostavljanje zank
kakovosti – da se kakovost ne le spremlja, temveč da se na osnovi zbranih informacij in
analiz sprejme ukrepe in izboljšuje kakovost. Za vzpostavitev zanke kakovosti UL je potrebno
vzpostaviti in povezati zanke na ravni članic, oddelkov, študijskih programov… Poročilo naj bi
se uporabilo pri vzpostavljanju in razvijanju sistemov kakovosti na članicah in pri pripravi
ukrepov za izboljšave. Dopolnitve navodil ohranjajo sprejeto strukturo poročil o kakovosti,
vsebinsko pa z elementi pripravljajo UL na postopek podaljšanja akreditacij, povečala naj bi
se primerljivost poročil o kakovosti med članicami ter omogočila večja kakovost in
uporabnost skupnega poročila.
Skupno poročilo UL o kakovosti 2010 je v sodelovanju s službami rektorata pripravila
univerzitetna služba za kakovost in storitve za študente. Službe so dobile zbrane prispevke
članic glede na posamezna področja in oporne točke, ter vključile skupne vidike in
pomembne aspekte v gradivo za skupno poročilo. Pripravili so se tudi predlogi ukrepov za
izboljšave na skupni ravni.
Značilnosti poročil o kakovosti za leto 2010 so:


večnamenskost (ukrepi, sprejeti na podlagi poročila o kakovosti so osnova za
posamezne aktivnosti v programih dela za naslednje leto, samo poročilo pa je priloga
vlogam za akreditacijo in podaljšano akreditacijo študijskih programov),



strukturiranost po področjih (z namenom primerljivosti med leti in primerljivosti med
članicami),



ciljnost (vrednotenje, določanje prioritet in ugotavljanje pomanjkljivosti, ki so temelj in
priložnost za izboljšave),



večja uporabnost za vzpostavljanje zank kakovosti zaradi večjega poudarka na ukrepih.
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FFA ocenjuje, da predstavljajo letošnja priporočila Komisije za kakovost UL za pripravo
Poročila koristno podporo za bolj strukturirano predstavitev aspektov kakovosti na fakulteti.
Priprava poročila o kakovosti je na vsaki članici potekala v skladu z organizacijsko kulturo
članice, v pripravo so bili vključeni različni oddelki, vodstvo, študentski svet. Več članic
poroča o tesni vpetosti vodstva v usklajevanje poročila (FA, FFA, FDV, FKKT, FMF, FPP,
FRI, FSD, FU, FF, TeoF, ZF) in o postopku priprave kot o timskem delu. Poročajo o vpetosti
strokovnih delavcev v pripravo, uporabi kazalnikov UL, drugih statističnih podatkov,
rezultatov vsakoletnih študentskih anket in drugih virov ter povezavi z letnim poročilom UL.
Poročilo so obravnavali različni organi, predvsem senat in študentski svet.
Članice so v poročilih o kakovosti izpostavile ključne premike po področjih in ključne
pomanjkljivosti ter pripravile predloge ukrepov. Nekatere članice so ob obravnavi poročila o
kakovosti na senatu sprejele ukrepe za izboljšave in jih posredovale na rektorat. FŠ je skupaj
s poročilom sprejela tudi Smernice za spremljanje in razvijanje kakovosti študija na FŠ. Na
NTF so ob pripravi poročila o kakovosti izdelali analizo uresničevanja predlogov za
izboljšanje kakovosti.
Poleg komisij za kakovost na članicah delujejo ponekod še službe za kakovost, na EF ima
služba že večletne izkušnje, na FU je bil v letu 2009 ustanovljen Center za pedagoško
odličnost, ki je v letu 2010 že intenzivno izvajal aktivnosti na področju kakovosti študija, v letu
2010 se je strokovna podpora sistemu kakovosti okrepila še na FDV. Vse tri članice se
pripravljajo tudi na podaljšanje akreditacije študijskih programov, ki jih izvajajo, pri čemer je
močnejša strokovna podpora kakovosti nujna.
Na VF imajo Enoto za zagotavljanje kakovosti, ki je samostojna organizacijska enota VF,
odgovorna za izvajanje in širitev obsega akreditacije in vzdrževanje sistema kakovosti na
področju laboratorijskega preskušanja. Na FPP poleg komisije deluje še Mreža za kakovost
študija FPP, njene aktivnosti so promocija študija na FPP in organizacija delavnic in drugih
izobraževalnih dogodkov za zaposlene na UL FPP. Večje strokovne podpore kakovosti bi si
želele tudi druge članice, npr. AGRFT in AG, ki zanjo ne morejo zagotoviti sredstev.
Članice so v letu 2010 sprejele več dokumentov za področje kakovosti in strateški
razvoj. EF navaja sprejem Strategije EF do leta 2015, z vizijo do leta 2020, ki EF usmerja
na pot smelega raziskovalnega, izobraževalnega in svetovalnega razvoja, primerljivega
najboljšim svetovnim poslovnim in ekonomskim šolam. Na FA so sprejeli različne pravilnike
in njihove spremembe (Spremembe in dopolnitve izpitnega pravilnika, Pravilnik o študentih s
posebnimi potrebami, Pravilnik o doktorskem študijskem programu Arhitektura, Fakultetna
priloga habilitacijskih meril UL). Komisija za samoocenjevanje kakovosti FMF je v letu 2010
sprejela vrsto dokumentov in predlogov za zagotavljanje kakovosti, v skladu s krovnima
dokumentoma (Strategija UL FMF in Poslanstvo UL FMF), ki določata srednjeročne
strateške načrte fakultete in sta bila sprejeta konec leta 2009).
Visokošolsko prijavno-informacijska služba je v sodelovanju z MVZT pripravila predloge
sprememb in pripombe na področju razpisa, prijave, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev,
opravljanja preizkusov posebnih nadarjenosti, rokih za oddajo dokazil o izpolnjevanju
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pogojev, omejitve vpisa, izbirnega postopka v prvem, drugem in tretjem roku in vpisa v
dodiplomske študijske programe v podzakonskem aktu Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu. Posodobljen je bil Poslovnik komisije za prošnje in vprašanja v
prijavno-sprejemnem postopku in Pravila za obravnavo kandidatov s posebnimi potrebami (v
slovenskem kot v angleškem jeziku).
Prenova študija je prinesla večje sodelovanje med in na članicah, večjo interdisciplinarnost
ter uvajanje aktivnih metod učenja in poučevanja, opaznejši je poudarek na kakovosti študija
in spremljanje povratnih informacij o študiju iz različnih virov (diplomanti, delodajalci, drugi
deležniki). Pri pridobivanju povratnih informacij so pomembni tako sistematični kot tudi manj
formalni in neformalni pristopi. Prehod k intenzivnejšemu spremljanju in izboljševanju
kakovosti študija so prve naredile članice, ki so prve začele z izvajanjem prenovljenih
študijskih programov. V letu 2010 opažamo med članicami še bolj intenzivno spremljanje
kakovosti študija.
Članice vzpostavljajo sisteme vodenja kakovosti študija, vpeljujejo nove elemente sistema
kakovosti študija - imenujejo skrbnike študijskih programov (npr. FMF – oddelek za
matematiko, ZF, FF, TeoF) in druge elemente, npr. na FMF je komisija vodstvu fakultete
posredovala predlog za vzpostavitev Programskega sveta, posvetovalnega telesa Senata
FMF v zadevah povezanih z vsebinami in izvajanjem študijskih programov, ki se izvajajo na
fakulteti.
Za premik spremljanja in razvijanja kakovosti na raven študijskega programa je delovna
skupina Komisije UL za kakovost pripravila Smernice za razvoj sistema spremljanja in
zagotavljanja kakovosti na UL za članice UL, z napotki za razvoj sistemov vodenja
kakovosti študija, s poudarkom na učnih dosežkih in vključevanjem povratnih
informacij o študiju od različnih deležnikov. Poleg smernic je članicam v pomoč pri
razvijanju njihovih sistemov kakovosti še primer spremljanja in razvijanja kakovosti
študija na Ekonomski fakulteti UL.
FDV je v letu 2010 nadaljeval z vzpostavljanjem celovitega sistema kakovosti (opredelitev
ustreznih standardov kakovosti, porazdelitev odgovornosti za notranjo skrb za kakovost,
notranji postopki skrbi za kakovost »od spodaj navzgor« in od »zgoraj navzdol« po vseh
enotah FDV ter sistem ustreznega »monitoringa« tovrstnih aktivnosti in potreba po
učinkovitejšem upravljanju človeških virov na FDV s poudarkom na jasno opredeljeni
kadrovski politiki, sistematičnem načrtovanju, sistemu razvoja in izobraževanja univerzitetnih
učiteljev in sodelavcev ter okrepitvi procesov, zlasti prenosa znanja znotraj in zunaj
fakultete). Pripravljajo tudi Poslovnik o kakovosti na FDV kot ključni dokument zagotavljanja
kakovosti.
Pomen vodenja kakovosti na ravni študijskega programa izpostavlja TeoF, ki ugotavlja,
da so ključni del sistema kakovosti koordinatorji programov, kar se je pokazalo šele v letu
2010, ko so bolonjski programi pokazali prve rezultate in so ugotovili, da se pri ocenjevanju
stanja ne morejo več zanašati samo na pretekle izkušnje. Komisija ugotavlja, da za sistem
kakovosti zanke, ki tečejo po organizacijskih enotah (katedre, inštituti), niso najbolj učinkovite
in bi jih kazalo nadomestiti z zankami prek koordinatorjev programov.
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Tudi ZF ugotavlja, da je bil pomemben ukrep za izboljšavo izvajanja študijskih programov v
letu 2009/2010 uvedba funkcije vodje študijskega programa.
Članice uporabljajo raznolike metode za zbiranje povratnih informacij o študiju iz različnih
virov, ki jih navajamo v poglavju 3.3, število navedb članic in različnih pristopov za
spremljanje kakovosti študija se je od lanskega leta še povečalo. Več članic navaja tudi, da
ugotovitve uporabljajo pri izboljševanju kakovosti študija. Članice navajajo tudi težave pri
vzpostavljanju povratnih zank in odsotnost celovitega, sistematičnega obravnavanja izzivov
na posameznih področjih (FSD), ter potrebo po povratnih informacijah za izboljševanje
študijskih programov..
Na FDV v skladu s sprejeto strategijo in strateškimi cilji na področju kakovosti vzpostavljajo
sistem za celovito obvladovanje kakovosti na področjih izobraževanja, raziskovanja,
študentske dejavnosti, administracije, strokovnih služb, vodenja in upravljanja organizacije
(ta cilj je izpostavljen kot prioritetni). V letu 2011 nameravajo sprejeti Poslovnik o kakovosti.
Na FMF je komisija v letu 2010 vzpostavila sistem za sprotno ažuriranje vsebine študijskih
programov, ki se izvajajo na FMF, predvsem njihove usklajenosti in aktualnosti glede na
najnovejša svetovna znanstvena dognanja, pedagoško ustreznost in potrebe gospodarstva.
Na FU so dejavnosti za razvoj kakovosti študija povezali v Center za razvoj pedagoške
odličnosti, ki skrbi tudi za razvoj in oblikovanje habilitacijskih pogojev in postopkov (v
sodelovanju z interno habilitacijsko komisijo) in razvoj kompetenc in vrednotenje
pedagoškega dela VŠ učiteljev ter sodelavcev. Ideja o spremljanju, vrednotenju in
nagrajevanju pedagoškega dela oziroma njegove kakovosti izhaja iz prepričanja, da morajo
biti raziskovalni dosežki na čim boljši način predstavljeni študentom in na ta način vključeni v
pedagoški proces, hkrati pa je pomembno ne le utečeno spremljanje raziskovalne, ampak
tudi pedagoške odličnosti posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Na VF je za spremljanje pedagoške dejavnosti zadolžena Komisija za študijske in študentske
zadeve, ki je odgovorna za izvedbo uradnih študentskih anket UL in drugih evalvacijskih
postopkov. Z uvajanjem enovitega magistrskega študija Veterinarstva, so to zlasti postopki o
doseganju učnih ciljev in izvedbi bolonjskega programa, ki na VF poteka in se analizira že
tretje leto. Na VF deluje tudi Komisija za Kakovost, ki deluje na osnovi ISO standarda, za
implementacijo standarda ISO 17 025 in pridobivanje, oziroma ohranjanje akreditacije
Slovenske akreditacije. V letu 2010 je senat VF sprejel sklep, da se pripravijo ustrezni
dokumenti (vodila), s katerimi bi upravljanje kakovosti za pedagoške aktivnosti združili z
obstoječim sistemom kakovosti.
Na področju doktorskega študija so oblikovali nove skupne standarde, ki so jih v letu
2010 dodali že do sedaj sprejetim pravilom oz. sklepom, ki so namenjeni izgradnji notranjega
sistema zagotavljanja kakovosti doktorskega študija. Namenjeni naj ne bi bili le kontroli
kakovosti, temveč tudi stalnemu izboljšanju in rasti kakovosti doktorskega študija na UL.
Nadaljevali so z aktivnostmi za tesnejše in boljše sodelovanje s študenti v doktorskih
študijskih programih. Izvedli so nekaj aktivnosti za izboljševanje kakovosti študija v okviru
programskih svetov študijskih programov, ki jih koordinirajo na ravni UL (Biomedicina,
Statistika, Varstvo okolja).
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Članice navajajo še številne dogodke – delavnice, seminarje, posvete, usposabljanja,
srečanja in sestanke, ki vplivajo na izboljševanje kakovosti, študentske in druge
konference. Nekateri od teh dogodkov obravnavajo kakovost z metodološkega ali
konceptualnega vidika ter omogočajo razvoj in uporabo novih pristopov, orodij… FPP
je v letu 2010 organizirala 20-urno delavnico o kvantitativnih metodah raziskovanja in analizi
podatkov.
Na UL je v okviru študijskega obiska Norveških strokovnjakov v letu 2010 potekal dvodnevni
Posvet4 Univerze v Ljubljani o kakovosti (konferenca z mednarodnimi gosti). Namen
dogodkov je bil ustvarjanje prostora za izmenjavo idej, znanja, izkušenj in pristopov za
spremljanje in razvijanje kakovosti, tako med članicami UL kot tudi med različnimi
domačimi in tujimi institucijami. Celotedensko dogajanje je bilo namenjeno kakovosti - od
povezave med zunanjim in notranjim zagotavljanjem kakovosti do strateškega razvoja
univerz in razvijanja kakovosti študija. Gosti so obiskali še Center za razvoj pedagoške
odličnosti na Fakulteti za upravo in Medicinsko fakulteto. Udeleženci so pohvalili izvedbo
posveta, ki je puščala dovolj časa za razprave ter jasen namen in nazorne predstavitve
primerov.
Nekatere članice navajajo tudi dogodke za izboljševanje kakovosti študija. Poleg
posvetov in srečanj, ki potekajo na številnih članicah, in naslavljajo izzive kakovosti študija,
so pomembne še delavnice in usposabljanja za pedagoge, predvsem za uporabo inovativnih,
aktivnih metod poučevanja, za uporabo IT pri poučevanju (FU, EF, MF, FF, PeF) ter za
vključevanje različnih skupin študentov v študijski proces (FU, EF, FF, PeF). Na posvetih o
tutorstvu, sestankih prodekanov za izobraževalno dejavnost, ob drugih priložnostih in v
evalvacijah izvedenih dogodkov na ravni UL je bilo izpostavljeno, da si visokošolski učitelji in
sodelavci želijo več priložnosti za usposabljanja za uporabo aktivnih metod učenja in
poučevanja ter vključevanja različnih skupin študentov. Izpostavljeno je bilo tudi, da bi UL
potrebovala skupen in celosten pristop na tem področju. Zato smo v letu 2010 pozvali
članice, da posredujejo opise pristopov in dogodkov, s katerimi pospešujejo uporabo aktivnih
metod učenja in poučevanja, z namenom prenosa idej in vsebin še na druge članice. Želeli
smo tudi vzpostaviti stično točko, preko katere bi se zaposleni različnih članic lahko
udeleževali dogodkov na drugih članicah. Obe nameri smo v letu 2010 le delno uresničili.
Delavnice in drugi dogodki za izboljševanje kakovosti študija so se v letu 2010 odvijali
tudi na UL. Konec leta 2010 smo izvedli projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente
s posebnimi potrebami?«, ki je bil namenjen usposabljanju visokošolskega osebja za delo s
študenti s posebnimi potrebami. Izvedli smo štiri delavnice: o načinih prilagajanja študijskega
procesa, načinih poučevanja in preverjanja znanja, udeleženci so spoznali različne motnje v
duševnem razvoju ter kako vplivajo na študij, v zadnji delavnici pa so obiskali URI Soča, kjer
so se seznanili z arhitektonskimi in komunikacijskimi ovirami ter načini premagovanja le-teh.
Delavnice5 so naletele na zelo pozitiven odziv, tako med udeleženci, kot tudi med izvajalci,
zato načrtujemo izvedbo tovrstnih usposabljanj tudi v prihodnje. Projekt je bil sofinanciran s
4
5

http://www.uni-lj.si/kakovost/posvet_ul_o_kakovosti_2010.aspx.
Posnetki delavnic so dostopni na: http://videolectures.net/posebnepotrebe2010_ljubljana/
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strani MVZT v okviru Javnega razpisa za dodelitev sredstev za razvojne naloge v visokem
šolstvu v letu 2010.
Kakovosti študija je bil namenjen tudi en dan Posveta Univerze v Ljubljani o kakovosti 2010,
predstavljen je bil primer vključujoče prenove študija, primer IT integriranega študijskega
procesa, merjenje učnih ciljev in uporaba učnih ciljev za spremljanje kakovosti.
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. V letu 2010
opažamo uporabo večih različnih metod za zbiranje povratnih informacij, različne vire
zanje, povezovanje posameznih elementov v sistemske pristope h kakovosti,
predvsem pa premik k spremljanju kakovosti študija in večji poudarek na
vzpostavljanju povratnih zank kakovosti – od spremljanja k izboljševanju.
3.2.

IZVAJANJE ŠTUDENTSKIH ANKET

Študentske 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. Članice naj bi ankete izvajale preko e-aplikacije, do
uvedbe e-anketiranja pa še vedno veljajo Pravila za izvajanje študentskih anket o
pedagoškem delu, ki jih je leta 2003 sprejel senat UL. Po teh pravilih 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.
Elektronsko 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).
UL je omogočila izvajanje e-anket v okviru Študijske informatike eŠtudent3G. V letu 2009 so
e-ankete izvedli na FS ob vpisu v šolsko leto 2009/10. Testno so e-ankete uvajali še na FFA
in VF. Zaradi težav z uporabo omenjene študijske informatike so članice v letu 2010 začele
odstopati od načrtov za uvedbo nove različice e-študenta. Nekatere članice (FDV, FGG, FU,
PF, EF, BF in FF) za izvedbo e-anket uporabljajo druge informacijske rešitve (zunanjih
izvajalcev ali lastne). Več članic navaja, da načrtujejo elektronsko izvedbo anket (FRI, FKKT,
PeF, FA). E-anketo je v eŠtudent3G v letu 2010 izvedla le VF. Na osnovi izkušenj članic z eanketo in aplikacijami, ki jih uporabljajo za njihovo izvedbo in interesa članic po skupni
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programski podpori za izvajanje e-anket v skladu s pravili (ZF), bi bilo potrebno oceniti
možne poti za izvedbo e-anket tudi na članicah, ki tega še ne izvajajo elektronsko. Prav tako
bi bilo dobro pretehtati, kakšne so potrebne izboljšave vsebine in metodologije ankete. Na
nekatere možne izboljšave opozarja FDV v poročilu o kakovosti.
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. Rezultate anket o posameznih pedagogih obravnavajo nadrejeni, v poročilih
članice navajajo razgovore, ki jih dekani izvajajo s slabše ocenjenimi pedagogi, dostop od
rezultatov ima tudi študentski svet za potrebe priprave mnenj ob izvolitvi v višji naziv.
Rezultate splošnega dela e-anket ali agregirane rezultate članice obravnavajo na različnih
organih in uporabljajo za izboljševanje študija. FU organizira predstavitev splošnih rezultatov
analiz anket za zaposlene, poudarek je na nadpovprečno ocenjenih in na dobrih praksah.
Elektronska oblika anketiranja na EF omogoča tudi pripravo dodatnih analiz, saj so podatki
na intranetni strani fakultete. Agregirani rezultati so na EF na voljo tudi predstavnikom
študentov, z ugotovitvami iz analiz rezultatov anket so med študenti večinoma po članicah
seznanjeni le predstavniki študentov, nekatere članice pa vsebinske ugotovitve navajajo v
poročilih o kakovosti.
Članice opozarjajo na majhno udeležbo študentov pri izpolnjevanju anket. FDV zato študente
poziva k izpolnjevanju anket po različnih kanalih (spletne strani, spletni referat, Facebook
stran ŠS FDV itd.). FRI predlaga, da se ankete izvajajo pri vpisu v naslednji letnik (na tak
način jih izvaja PF), ŠS FGG pa prizadeva za obvezno izpolnjevanje anket.
3.3.
IZVAJANJE DRUGIH ANKET TER ANALIZ TER METOD ZA PRIDOBIVANJE
POVRATNIH INFORMACIJ RAZLIČNIH SKUPIN IN NJIHOV VPLIV NA KAKOVOST
Članice za spremljanje in izboljševanje študija poleg predpisanih študentskih anket
izvajajo različne ankete in uporabljajo druge metode za zbiranje povratnih informacij
od različnih deležnikov. Navajanje anket in drugih metod je glede na preteklo leto v
poročilu o kakovosti 2010 mnogo pogostejše in bolj raznoliko. Analizirajo kazalnike in
rezultate različnih metod, ugotovitve pa obravnavajo na organih in uporabljajo pri
izboljševanju študija in pri prenovi ter pri pripravi novih študijskih programov ter drugih
dejavnosti na članicah. Kljub aktivnostim na tem področju ugotavljajo, da imajo premalo
povratnih informacij o izvajanju dejavnosti od zaposlenih in svojih ključnih uporabnikov (FDV)
in da so študenti, zaposleni in drugi deležniki premalo obveščeni o ugotovitvah spremljanja
kakovosti ter pogosto ne zaznajo vpliva povratnih informacij, ki so jih dali. Navajajo načine,
na katere spremljajo študijski proces, posebej navajajo zbiranje povratnih informacij o
zaposljivosti in sodelovanje z delodajalci, ter zbiranje informacij o različnih podpornih
dejavnostih študijskemu procesu.


FE izvaja ankete ob koncu študija, z vidika potreb po diplomantih, interesa podjetij za
štipendiranje, dela med študijem in njegova povezanosti s stroko, interesa za nadaljnji
študij, kakovosti študija in možnosti za izboljšave.



Na FU študij in delovanje storitev na fakulteti spremljajo letno na podlagi različnih
raziskav, kot npr: Analiza izpitnih rokov na fakulteti, analiza »kakovosti« diplom in
magistrskih nalog, analiza pričakovanj in želja študentov fakultete, ki sodelujejo pri
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obštudijskih dejavnostih, analiza seminarjev, ki jih izvaja fakulteta, analiza vpisov na
fakulteto, analiza tipov izpitnih vprašanj, ugotavljanje zadovoljstva študentov z eštudijem, analiza ujemanja vsebin med posameznimi predmeti na fakulteti idr.


Na VF je bila tudi v letu 2010 opravljena anketa, 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.



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 izraženih težav in pomanjkljivosti. Tudi na drugih članicah posamezni pedagogi
v okviru svojega predmeta izvajajo ankete o predmetu (FA).



Na FPP so v sklopu Mreže za kakovost študija obliki nabora kazalcev pripravili Anketo
za samoocenjevanje, ki je namenjena vsem visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki
želijo od svojih študentov neposredno izvedeti mnenja o izvajanju, organizaciji in vsebini
študijskega procesa. Rezultati te ankete so namenjeni učiteljem in sodelavcem samim.



Na FF so v letu 2010 prvič opravili celovito analizo gibanj na izobraževalnem področju
(vpis, prehodnost, diplomanti), kar je močno izboljšalo zavedanje o tem, da je
spremljanje kakovosti osnova za nadaljnje načrtovanje in posodabljanje pedagoškega
in drugega dela.



Na TeoF poleg anket diplomantov in pedagogov izvajajo nosilci predmetov dodatne
manjše in priložnostne ankete o vsebinah in oblikah pedagoškega dela, nekaj tematskih
anket, ki posegajo na področje sodelovanja z okoljem in kakovosti študija, pa je bilo
izpeljanih v okviru raziskovalnih dejavnosti bodisi v sodelovanju z ZRC SAZU ali z
drugimi članicami univerze.



Na ZF povratne informacije o izvajanju študijskega procesa pridobivajo tudi s pomočjo
individualnega izvajanja na ravni posameznega predavatelja in oddelka. Posebej se
ugotavlja zadovoljstvo tujih študentov z izvedenimi študijskimi izmenjavami.



Na PeF so v letu 2010 pričeli z izvajanjem samoevalvacije izvedbe prenovljenih
bolonjskih študijskih programov, katere namen je pridobivanje povratnih informacij in
zagotavljanje kakovosti dela. V ta namen so pripravili kazalnike kakovosti.



V Univerzitetni službi za doktorski študij, ki koordinira tri študijske programe na ravni
UL, so izvedli ankete med študentu Interdisciplinarnega doktorskega študija Varstva
okolja in Statistike. Rezultati so bili predstavljeni na programskem svetu študija in bili v
pomoč pri izvajanju programa, predvsem pri sodelovanju z mentorji in nosilci
predmetov.

Članice spremljajo ustreznost ECTS točk pri predmetih s študijsko obremenjenostjo
študentov v okviru v okviru evalvacije študijskih programov (npr. navaja ZF, TeoF, FU, VF).
Na TeoF študentski predstavniki na komisijah, v katere so vključeni, redno poročajo o oblikah
dela in izobraževanja ter obremenjenosti pri posameznih predmetih in programih. Na FU
obremenjenost študentov spremljajo letno na podlagi različnih raziskav. PF izpostavlja, da se
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na fakultetnih organih v zvezi z ECTS sistemom in dejansko obremenitvijo študentov
pojavljajo utemeljeni pomisleki o smiselnosti sistema, ki temelji na predpostavki, da je
študent sposoben zahteven pravni predmet osvojiti v predvidenem času.
Na VF se ustreznost porazdelitve redno preverja v okviru anket za spremljanje prenovljenega
bolonjskega programa. Rezultate analizirajo in obravnavajo ter ustrezno ukrepajo.
Zaposljivost in zaposlenost je čedalje bolj pomemben vidik študija. Članice izvajajo ankete
o zaposljivosti in zaposlenosti med diplomanti:


Na EF so v letu 2010 izvedli anketo o zaposljivosti diplomantov, ki so vsaj eno leto na
trgu dela (http://www.ef.uni-lj.si/alumni).



Na BF so preko elektronske ankete anketirali študente, ki so diplomirali v letu 2010. Z
anketo so poleg informacij o zaposlenosti zbirali tudi oceno ustreznosti pridobljenih
znanj za delovno mesto in povezave z delodajalci v času študija.



Študentska pisarna FMF zbira informacije o zaposljivosti in nadaljnji poklicni poti bivših
študentov. Pripravili so enoten obrazec za zbiranje kontaktnih informacij diplomantov.



FS spremlja diplomante preko analize zaposljivosti diplomantov, anketiranja
diplomantov o zadovoljstvu s študijem in novim delovnim okoljem, vključevanja v
pedagoško delo (kot strokovnjakov iz prakse ali habilitiranih zunanjih izvajalcev) ter
vključevanja v znanstveno raziskovalno delo.



FU dela anketo med zaposlenimi diplomanti, spremlja tudi ujemanje področja dela s
študijem.



TeoF je v letu 2010 izvedla anketo v zvezi s sistemom kakovosti in pričakovanji okolja
med diplomanti fakultete različnih generacij, ki so zaključile študij po letu 2004. Ovire, ki
se pojavljajo pri spremljanju diplomantov so ažurnost elektronskih naslovov ter drugih
kontaktnih podatkov in tudi njihova odsotnost. Zbiranje in spremljanje podatkov trenutno
predstavlja dodatno delovno obremenitev delavcev, zato je potrebna avtomatizacija
spremljanja (FMF), PF izpostavlja tudi finančno obremenitev.

Vidik zaposlenosti in potreb po diplomantih študijskega programa spremljajo tudi druge
članice; ALUO ugotavlja, da se zelo razlikuje glede na profil diplomantov. FA spremlja
zaposlenost preko podatkov o brezposelnih diplomantov na področju arhitekture v Sloveniji,
prav tako druge članice za svoja področja (PF, TeoF). FFA pridobiva podatke o potrebah in
zaposljivosti diplomantov v neposrednih stikih z zunanjimi deležniki in diplomanti, prav tako
PF, TeoF. FF v poročilu navaja, da zaposljivost spremljajo posamezni oddelki, spremljanje
želijo razširiti na vse oddelke. FE izvaja anketo ob koncu študija, v njej so vključeni tudi vidiki
zaposljivosti.
FMF, FS, MF in VF izpostavljajo dobro zaposljivost diplomantov, diplomanti PF so glede na
zadnje analize sorazmerno dobro zaposljivi, izpostavljajo pa težave zaradi dolgih čakalnih
vrst na pripravništvo. Na FU je anketa med zaposlenimi diplomanti je pokazala, da je velika
večina dobila zaposlitev že v treh mesecih po diplomiranju, hkrati pa jih enako število še ni
našlo zaposlitve, ki bi ustrezala njihovi izobrazbi. Velika večina že zaposlenih tudi ne dela na
delovnem mestu, ki bi ustrezalo vsebini študija.
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Na FPP načrtujejo ustanovitev Alumni kluba v letu 2011, s katerim bodo začeli z aktivnostmi
za spremljanje zaposljivosti diplomantov, spremljanje učnih izidov in kompetenc in
spremljanje obremenjenosti študentov. Na ZF je bil vzpostavljen sistem spremljanja
diplomantov, katere se ob zagovoru diplomskega dela povabi v Klub diplomantov ZF.
Društvo Alumni FKKT je izvedlo analizo potreb diplomantov po vseživljenjskem učenju. Tudi
druge članice omenjajo ALUMNI klube ali aktivnosti na tem področju.
V letu 2010 je bila na ravni UL vzpostavljena podpora delovanja članicam na področju
kariernega svetovanja (Karierni centri na UL), projekt je bil pripravljen glede na analizo
potreb in motivacije članic za različne karierne aktivnosti, ki jih izvajajo karierne svetovalke v
sodelovanju s članicami. V okviru projekta je v načrtu tudi priprava in izvedba ankete
diplomantov UL o zaposljivosti po enotni metodologiji.
Članice sodelujejo z delodajalci in drugimi deležniki v okolju na različne načine, kar
vpliva na študijski proces na članicah, vendar sodelovanje večinoma ni formalno ali
sistematično vzpostavljeno (FPP in druge). Nekatere članice sistematično zbirajo podatke o
njihovem mnenju o študijskem procesu in o kompetencah diplomantov. Bolj intenzivno
sodelovanje se pojavlja tudi ob prenovah študijskih programov in pripravi novih (FF, PF).


FS zbira povratne informacije diplomantov o uporabnosti kompetenc, ki jih pridobijo s
študijem ter o kompetencah, ki jih pri delu pogrešajo.



EF meri doseganje učnih ciljev programa z namenom spremljanja in izboljšave
študijskih programov, s procesom je pilotsko začela zaradi zahtev pri pridobitvi
akreditacije AACSB v letu 2008/2009, v študijskem letu 2009/2010 pa je merila
doseganje učnih ciljev na 16 programih.



Na FU so leta 2010 začeli spremljati učne izide in pridobljene kompetence diplomantov.
Z
anketnim vprašalnikom zbirajo povratne informacije o ustreznosti študijskih
programov, njihove predloge za izboljšanje študijskega procesa na fakulteti, informacije
o pridobljenih kompetencah diplomantov idr. Na podlagi pridobljenih informacij
sprejemajo ukrepe in posodabljajo vsebine študijskih programov, s čimer bodo študenti
fakultete pridobili dovolj dobra strokovna znanja, več delovnih izkušenj in večjo stopnjo
zaposljivosti na trgu dela.



Na VF doseganje kompetenc diplomantov preverjajo preko Veterinarske zbornice in
njenih članov ter društva alumnov VF. Mnenje so upoštevali pripravi novega enovitega
magistrskega programa in pri pripravi programov za usposabljanje, ki so v postopku
akreditacije. Preverjanje doseganja kompetenc je bilo tudi glavi cilj opravljene zunanje
evalvacije, saj so standardi strogo opredeljeni na nivoju EAEVE (predpisane so
kompetence prvega dne) .



TeoF načrtuje izvedbo ankete med redovnimi predstojniki in predstojniki bogoslovcev.



Na ZF so vključili partnerske ustanove (učne baze) v sistem evalvacije, da bi
zagotavljali trajni dotok povratnih informacij o kakovosti diplomantov in o kakovosti
izvajanja študijskih programov. S partnerskimi sporazumi bodo posebej urejali način
dolgoročnega sodelovanja s poklicnimi zbornicami in združenji. Le-te so bile zelo
dejavno vključene v pripravo novih bolonjskih študijskih programov. Med
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najpomembnejše vidike partnerstva uvrščajo prav sistematično spremljanje učnih izidov
in kompetenc diplomantov, ki predstavlja sestavni del procesa notranje evalvacije.
Članice sodelujejo z delodajalci in drugimi deležniki še pri izvajanju kariernih aktivnosti, v
katere so se konec leta 2010 aktivno vključili Karierni centri na UL, spremljanju potreb po
diplomantih študijskega programa, pri izvajanju praktičnega usposabljanja, s pripravo
skupnih dogodkov, pri temah diplomskih in drugih del (navaja FU), pri skupnih raziskavah, pri
predavanjih zunanjih strokovnjakov, izvedbi vaj.
Članice zbirajo tudi povratne informacije o delovanju storitev (npr. knjižnice (FDV, PeF),
študentskega referata (VF), informacijskega sistema, svetovalnih storitev za študente itd. s
posebnimi anketami ali v okviru že zgoraj navedenih anket. Na FU spremljajo zadovoljstvo
zaposlenih z anketo, na TeoF se je dekan sestal z vsemi člani kateder in zaposlenimi na
fakulteti in zbral povratne informacije o delovanju storitev in sistema kakovosti, na VF so bili
uvedeni redni tedenski sestanki s prodekanjo, da bi izboljšali komunikacijo z vsemi
strokovnimi službami. Članice spremljajo tudi izvajanje vseživljenjskega izobraževanja. Za
raziskovalno razvojno dejavnost spremljajo in analizirajo kakovost objav ter poskušajo najti
načine za izboljšave (FRI, FSD). FDV spremlja tudi učinkovitost pri projektih (število projektov
glede na pridobljena sredstva). Nekatere članice spremljajo tudi povratne informacije
študentov s posebnimi potrebami. Na FF sproti evidentirajo in odpravljajo zaznane ovire. FU
si prizadeva za seznanitev in olajšanje težav študentov s posebnimi potrebami (posebej
študentov invalidov) pri premagovanju ovir pri študiju, tako z individualnim pristopom kot
organiziranimi srečanji in skrbjo za vključitev študentov s posebnimi potrebami v dejavno
karierno življenje. Na UL je Univerzitetna služba za kakovost in storitve za študente v letu
2010 zbirala tudi povratne informacije uporabnikov o storitvah službe (anketa udeležencev
programa Leonardo da Vinci, izvedba evalvacij izvedenih dogodkov (posveti, Informativa,
Študentska Arena, delavnice) in o potrebah na področju delovanja (potrebe in interes članic
za karierne aktivnosti idr.). V letu 2010 je bilo evidentirano stanje in prilagoditve študentov s
posebnimi potrebami na članicah. Povratne informacije omogočajo službi načrtovanje
aktivnosti in njihovo izboljševanje.

3.4.

MOREBITNE ZUNANJE EVALVACIJE IN AKREDITACIJE

Članice UL opozarjajo na zastoje pri akreditaciji študijskih programov na NAKVIS, ocenjujejo
tudi, da bo prenos študijskih programov v obrazce NAKVIS pomenil časovni zamik
akreditacije nekaterih študijskih programov. Kljub težavam NAKVIS z začetkom delovanja je
UL namenila veliko pomoči tako strokovne kot tudi tehnične vzpostavljanju čimprejšnjega
začetka postopkov akreditacij in se čim bolj tekoče odzivala na odločitve agencije ter tako
postavljala temelje za zagotovitev čim bolj nemotenega študija.
O mednarodni akreditaciji poročajo EF, FU, VF, TeoF in FPP, v načrtu jo ima še FKKT in FS.
EF je v letu 2010 po uspešno opravljeni obsežni zunanji evalvaciji podaljšala akreditacijo
EQIS, ki jo uvršča med 118 EQUIS akreditiranih poslovnih šol na svetu, kar pomeni za
Ekonomsko fakulteto UL velik uspeh. Leta 2010 so podaljšali tudi akreditacijo AACSB. EF
procese pridobivanja mednarodnih akreditacij in mednarodnega sodelovanja razume
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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 prestižno mednarodno akreditacijo magistrskega programa s
strani najpomembnejšega združenja v stroki, European Association for Public Administration
Accreditation. Gre za edino evropsko akreditacijo, ki jo lahko doseže študijski program s
področja javne uprave. V letu 2010 so oddali vlogo še za akreditacijo študijskih programov
prve stopnje (visokošolski strokovni in univerzitetni študijski program Uprava). V letu 2011
bodo stekli vsi nadaljnji postopki akreditacije teh programov. Obisk akreditacijskega tima je
že določen za mesec junij 2011.
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 izobraževanja veterinarjev je v
Evropi pooblaščena Zveza evropskih ustanov za veterinarsko izobraževanje, EAEVE, ki je
na osnovi evropske directive 36/2005/ES pripravila standarde in enotni evalvacijski in
akreditacijski postopek za ustanove veterinarskega izobraževanja. VF je leta 2009 že drugič
zaprosila za zunanjo evalvacijo s strani EAEVE, ki predstavlja strogo programsko evalvacijo
na osnovi evropsko usklajenih standardov.
TEOF je vključena v mednarodno evalvacijo in akreditacijo pri AVEPRO (Agenzia per la
Valutazione e la Promozione della Qualità delle Facoltà Ecclesiastiche) Kongregacije za
katoliško vzgojo pri Svetem sedežu. K ohranjanju in povečevanju kakovosti na fakulteti
prispevajo tudi izmenjave v okvirih dveh mednarodnih mrež za priznavanje usposobljenosti in
znanj (European Network of Information Centres, National Academic Recognition Information
Centers).
Zaradi zahtev STCW konvencije je v letu 2010 je Mednarodna agencija za varnost v
pomorstvu (EMSA) opravila evalvacijo študijskega programa pomorstvo (navtika in ladijsko
strojništvo) na FPP. Vsebina kontrole je bila usmerjena v izvajanje programov, tečajev in
usposabljanj. Velik poudarek je bil na spremljanju kakovosti izvajanja programa oziroma
sistemu kakovosti, kot ga definira Priročnik standardov kakovosti za program Pomorstvo.
V letu 2010 so na FKKT pričeli s pripravo na akreditacijo študijskih programov 1. stopnje pri
ECTN (Euro Bachelor label), ki bo izvedena v letu 2011. Tej bo po uveljavitvi programov 2.
stopnje sledila še akreditacija le-teh. Sledila bo še mednarodna akreditacija študijskih
programov pretežno tehniških vsebin, pri FEANI.
Tudi FS je s ciljem dviga kvalitete in mednarodne prepoznavnosti fakultete pričala z
aktivnostmi za mednarodno akreditacijo študijskih programov I. in II. stopnje pri nemški
akreditacijski hiši ASIIN.
MF je aktivno vključena v delo AMSE, ki pripravlja akreditacijski in evalvacijski postopek za
medicinske fakultete v Evropi.
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KLJUČNI DOSEŽKI, IZZIVI IN PREDLOGI UKREPOV NA PODROČJU SPREMLJANJA IN
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na Obrazložitev vpliva na kakovost
področju
Večja strokovna podpora sistemu kakovosti po Strokovna podpora sistemom kakovosti
članicah.
omogoča celovitejši pristop in razvoj
sistema ter njegovih posameznih
elementov.
Poudarek na učnih izzidih (merjenje učnih ciljev na Vzpostavljenje
povratnih
zank
EF, spremljanje učnih izzidov na FU) in zbiranju študijskem procesu, možnosti
povratnih informacij o študiju iz različnih virov izboljševanje študijskega procesa
(poleg študentov tudi diplomanti in delodajalci),
vzpodbujanje članic k spremljanju učnih ciljev z
dogodki na UL in smernicami.
Izvedba delavnice za pripravo poročil o kakovosti,
ki so se je poleg članov komisij za kakovost in
drugih odgovornih za pripravo poročila, udeležili
tudi tajniki članic.

o
za

Omogočanje boljše priprave poročil o
kakovosti z vključevanjem vodstva
članic v pripravo poročil, boljši pretok
informacij in seznanjanje s koncepti
kakovosti, omogočanje prenosa znanja
med članicami.

Izvedba Posveta UL o kakovosti in obiskov članic Izvedba dogodkov za povezovanje
v okviru študijskega obiska na UL.
članic
na
področju
kakovosti,
omogočanje prenosa znanja, izkušenj in
konceptov.
Ključne
pomanjkljivosti,
priložnosti
izboljšave in izzivi na področju

za Predlogi ukrepov za izboljšave

Raznoliko in v veliki meri nesistematično
spremljanje zaposljivosti diplomantov

Priprava in izvedba ankete diplomantov
UL o zaposljivosti po enotni metodologiji
v okviru projekta Karierni centri na UL.

Slaba povezanost sistema kakovosti z vodenjem Posodobitev pravil za pripravo poročil o
in upravljanjem ter pomanjkljiva informacijska kakovosti in večja povezanost z letnim
podpora zbiranju podatkov in pripravi analiz
poročilom ter strateškimi cilji, ki so v
pripravi, priprava akcijskih načrtov za
uresničevanje izboljšav
Izboljšave
informacijske
podpore
zbiranju podatkov, omogočanje priprave
analiz, posodobitev kazalnikov
Večji poudarek na spremljanju kakovosti, kot na Dopolnjevanje
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celovitega

sistema

vzpostavljanju
zaključenih
kakovosti na vseh nivojih

povratnih

zank

kakovosti,
kakovosti.

Priprava

Poslovnika

Zaradi neustreznih rešitev za študijsko informatiko Priprava celovite in uporabnikom
se študentske ankete ne izvajajo elektronsko na (članicam in študentom) prijazne rešitve
več članicah.
za izvajanje elektronskih anket, ki bi
poleg na UL določene vsebine in
postopka, omogočala tudi dodajanje za
članice specifičnih vsebin.
Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu Obrazložitev za izbor točke
najbolj vplivale na kakovost področja
Slaba povezanost sistema kakovosti z vodenjem Potrebno je izboljšati informacijsko
in upravljanjem ter pomanjkljiva informacijska podporo zbiranju podatkov, omogočiti
podpora zbiranju podatkov in pripravi analiz
pripravo analiz, s tem pa povečati
uporabnost sistema kakovosti. Za
izboljšanje kakovosti je potrebno sistem
povezovati z upravljanjem in vodenjem.
Poudarek na učnih izzidih (merjenje učnih ciljev na Vzpostavljenje
povratnih
zank
o
EF, spremljanje učnih izzidov na FU) in zbiranju študijskem
procesu
omogoča
povratnih informacij o študiju iz različnih virov izboljševanje študijskega procesa.
(poleg študentov tudi diplomanti in delodajalci),
vzpodbujanje članic k spremljanju učnih ciljev z
dogodki na UL in smernicami.
Zaradi neustreznih rešitev za študijsko informatiko Enotna predpisana e-študentska anketa
se študentske ankete ne izvajajo elektronsko na omogoča zbiranje podatkov z več
več članicah.
nivojev
in
tudi
pisanje
mnenj.
Potencialna uporabnost za izboljševanje
študija je večja od predpisane papirne
ankete, ki omogoča le številčno
ocenjevanje pedagoškega dela. V točki,
kjer naj bi na celotni univerzi uporabljali
enotno metodologijo in prešli na eanketo, se še vedno deloma uporablja
papirno izvedbo.
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4. POVZETEK
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
Na UL imamo trenutno akreditiranih 165 študijskih programov 1. stopnje (125 univerzitetnih
in 31 visokošolskih strokovnih), 176 programov druge stopnje, poleg tega 7 enovitih
magistrskih študijskih programov. Delež študentov, vpisanih v prenovljene programe
narašča. Izvajanje študijskih programov bo univerzi vse do leta 2014/15 predstavljalo
pomemben kadrovski, prostorski in finančni izziv, saj se na večini članic ob prenovljenih
študijskih programih še vedno izvajajo predzadnji in zadnji letniki neprenovljenih
dodiplomskih študijskih programov. Na prvi stopnji se izvajajo vsi akreditirani prenovljeni
študijski programi, na drugi stopnji pa le polovica, saj članice za študijsko leto 2011/12 niti
niso vseh razpisale. Z drugimi univerzami se UL povezuje s sodelovanjem v skupnih
študijskih programih. Zaradi zahteve po pridobljenih vseh ali najmanj 54 ECTS iz
predhodnega letnika za vpis v višji letnik, imajo na nekaterih članicah slabše rezultate pri
napredovanju po programih. V pomoč študentom pri opravljanju obveznosti in napredovanju
v višje letnike, študentom nudijo dodatno pomoč v obliki dodatnih kontaktnih ur pri temeljnih
predmetih ali z vse bolj organiziranimi oblikami tutorske pomoči, nekatere so okrepile epodporo predavanjem in uvedle sprotno preverjanje znanja s kolokviji. Ravno tako se v ta
namen na članicah organizirajo druge oblike neposrednega stika študentov z vodstvom
oziroma drugimi službami. Višja prehodnost pri napredovanju po programih mora temeljiti na
bistveno večji kadrovski in strokovni podpori študentom (npr. boljšemu številčnemu razmerju
med študenti in učitelji). Raznolike oblike pedagoškega dela in kontaktnega dela v študijskem
programu motivacijsko vplivajo na študente in omogočajo individualno različne, vendar po
vsebini in zahtevnosti enakovredne prispevke k uresničevanju učnih ciljev programa.
Vzpostavljanje spodbudnega okolja za izobraževanje in študij je ključnega pomena za
identifikacijo študenta s področjem študija in metodami dela v konkretni stroki. Vse članice
opažajo vse večje zanimanje študentov za interdisciplinarna znanja, kar se izraža skozi
njihov interes po izkoriščanju možnosti izbire vsebin znotraj programov, bodisi znotraj stroke,
bodisi zunanje izbirnosti (vsebine na drugih članicah ali v tujini). Sodelovanje med članicami
se krepi, saj je zlasti na drugi stopnji opazen porast interdisciplinarnih študijskih programov.
Resna ovira pri ponudbi izbirnosti vsebin med članicami je neenoten informacijski sistem na
UL, ki bi omogočil izbiro in prijavo na učne vsebine drugih članic z enega mesta in istočasno
ob informacijah katere vsebine so na voljo za izbor.
Večina članic je na senatu sprejela smernice za priznavanje formalno pridobljenih znanj v
prejšnjih programih in postopki so na ta način krajši, kandidatom pa je zagotovljena
enakovredna obravnava. Kandidatom se priznavajo obveznosti iz predhodnih programov, iz
drugih članic ali univerz, pa tudi kompetence, znanja in spretnosti, pridobljene v raznih
oblikah neformalnega učenja, ob upoštevanju ravni in obsega učnih dosežkov.
Članice sodelujejo z delodajalci in drugimi deležniki pri izvajanju kariernih aktivnosti, v katere
so se konec leta 2010 aktivno vključili Karierni centri na UL, spremljanju potreb po
diplomantih študijskega programa, pri izvajanju praktičnega usposabljanja, s pripravo
skupnih dogodkov, pri temah diplomskih in drugih del, pri skupnih raziskavah, pri predavanjih
zunanjih strokovnjakov, pri vključevanju strokovnjakov iz prakse, pri predstavljanju dosežkov
študentom potencialnim delodajalcem, izvedbi vaj. Praktično usposabljanje pri nekaterih
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študijskih programih je ovirano, zato bi bilo potrebno sodelovati z ministrstvi in drugimi akterji,
ki lahko situacijo sistemsko izboljšajo.
Članice redno prenavljajo vsebino učnih načrtov v študijskih programih, skladno z razvojem
stroke in razpoložljivimi novimi študijskimi viri. Ob tem ni mogoče spregledati zapletenega
sistema pridobivanja soglasja zunanjega akreditacijskega organa k minimalnim
spremembam študijskih programov, ki pozitivno vplivajo na njihovo kakovost, ne rušijo ali
spreminjajo njihove strukture, hkrati pa morajo skozi zamudne postopke pridobivanja
soglasja
Izredni študij praviloma ponujajo predvsem tiste članice, ki imajo veliko povpraševanje po
rednem študiju in zato število mest omejujejo. Prilagojenost tega študija predvsem
zaposlenim kandidatom ni dovolj ustrezna, če ne omogoča tudi daljšega študija (na primer
podaljšanje enega letnika tako, da ga kandidat lahko opravlja v času dveh študijskih let). Na
izrednem študiju je opažen večji osip zaradi šolnin in trenutne ekonomske situacije v državi,
kar podaljšuje čas študija študentov na izrednem študiju. Zaradi trenda zmanjševanja vpisa
na izredni študij članice razvijajo nove oblike vseživljenjskega učenja v obliki seminarjev,
delavnic, ciljanih na določeno skupino zaposlenih v določenem sektorju, ki potrebujejo bodisi
nova, bodisi širša znanja za opravljanje svojih delovnih nalog. V porastu je tudi število vlog
za akreditacijo študijskih programov za izpopolnjevanje. To so krajši študijski programi v
obsegu od 10 do 60 kreditnih točk ECTS. Članice se namreč vse bolj zavedajo demografskih
sprememb in pomena vseživljenjskega učenja za karierne ambicije diplomantov in že
zaposlenih, ki si želijo znanje posodobiti, razširiti ali dopolniti.
Na Univerzi v Ljubljani smo tudi v letu 2010 nadaljevali z dograjevanjem sistema doktorskega
študija (Doktorska šola), ki naj bi študentom in učiteljem zagotavljala enake pogoje in
zahteve, ne glede na to, v katere doktorske študijske programe so vključeni. Število
diplomantov starih podiplomskih študijskih programov še ne upada, nasprotno, pričakujemo
rahlo rast diplomantov, saj bodo študenti študij po teh programih, v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu (ZVIS-UPB3), lahko zaključili najkasneje do izteka študijskega leta
2015/2016. Članice opozarjajo na preobremenjenost študentov, ki študirajo poleg redne
zaposlitve
Poleg upoštevanja zunanjih standardov kakovosti v slovenskem izobraževalnem prostoru
smo na UL na področju doktorskega študija oblikovali nove skupne standarde, ki smo jih v
letu 2010 dodali že do sedaj sprejetim pravilom oz. sklepom, ki so namenjeni izgradnji
notranjega sistema zagotavljanja kakovosti doktorskega študija. Namenjeni naj ne bi bili le
kontroli kakovosti, temveč tudi stalnemu izboljšanju in rasti kakovosti doktorskega študija na
UL. Nadaljevali smo z aktivnostmi za tesnejše in boljše sodelovanje s študenti v doktorskih
študijskih programih.
Zaradi zakonsko predpisanega direktnega dostopa na doktorski študij po starih univerzitetnih
študijskih programih in programih 2. bolonjske stopnje je izbira ustrezno pripravljenih
kandidatov za doktorski študij onemogočena. Postopki akreditacije novih doktorskih
študijskih programov in spremembe oz. ponovne akreditacije programov so predolgi in
prezapleteni, na kar opozarjajo tudi članice v svojih poročilih. Nujna je dopolnitev ZViS in
posledično sprememba normativne ureditve organizacije in izvajanja doktorskega študija.
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Zagotoviti bi bilo potrebno tudi informacijsko in drugo podporo doktorskemu študiju
(prijavljanje, vpis, evidence, priprava enotnega nagrajevanja izvajalcev, pravni vidiki).
MEDNARODNA DEJAVNOST
Univerza v Ljubljani je mednarodno aktivna ustanova, ki prek svojih učiteljev, raziskovalcev,
študentov in drugega osebja dejavno vstopa v skupni evropski visokošolski in raziskovalni
prostor. Povezana je z najboljšimi univerzami v Evropi in obenem spodbuja članice, da se
povezujejo s specializiranimi visokošolskimi ustanovami. Mednarodna vloga UL je izjemno
pomembna tudi na nacionalni in regionalni ravni, kjer internacionalizacija postaja pomemben
dejavnik odprtosti v učnem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispeva gostujoče
učno osebje in tuji študenti.
V letu 2010 so bile dane številne pobude za sklenitev meduniverzitetnih sporazumov in
univerza je bila tako kot v prejšnjih letih tudi v letu 2010 dejavna v mednarodnih mrežah IAU,
EUA, UNICA in v Utrechtski mreži. V okviru programov Erasmus, CEEPUS in Štipendijskega
sklada Univerza v Ljubljani organizira izmenjevanje študentov z več kot 700 evropskimi
univerzami. Na podlagi drugih dvostranskih sporazumov in članstva v mednarodnih mrežah
pa sodeluje še z več kot stotimi univerzami v Evropi, Aziji in Ameriki. V letu 2010 smo
sodelovali v nekaj projektih Erasmus Mundus External Cooperation Window, kot so
BASILEUS, LISUM, CONNEC, in stekle so priprave za sodelovanje v projektih LOTUS in
EUROSA.
Število izmenjav študentov in učiteljev je v letu 2010 poraslo, kar bogati in dviguje kakovost
pedagoškega procesa doma in dviguje ugled institucije v tujini. Skladno s strateško
usmeritvijo število predmetov v tujih jezikih na članicah raste in v študijskem letu 2009/2010
so članice ponudile 259 predmetov v tujem jeziku. Upoštevaje tuje, pri nas vpisane študente
in študente, ki pridejo k nam v okviru izmenjav, je bilo na UL celotno število tujih študentov v
študijskem letu 2009/2010 okrog 2500. K dvigu interesa študentov in pedagogov za
izmenjave je pripomogel tudi izdelan sistem priznavanja v tujini opravljenih obveznosti.
Nadaljnji razvoj na področju mednarodnega sodelovanja bo temeljil predvsem na povečanju
ponudbe predmetov v tujem jeziku, selektivnem sklepanju partnerstev glede na kakovost
partnerske institucije in vzpostavitvi integriranega e-sistema za elektronske prijave in vodenje
evidenc za izmenjave. S povečanjem sredstev pa bi omogočili več izmenjav študentov,
predvsem tistih iz socialno šibkejših okolij, več izmenjav neakademskega osebja in učiteljev.
RAZISKOVALNA, RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST
Univerza v Ljubljani je največja in najpomembnejša raziskovalna organizacija v Sloveniji tako
po številu raziskovalcev, porabljenih sredstvih za raziskovalno in razvojno delo kakor tudi po
rezultatih. Čeprav je večina raziskovalcev na univerzi pedagoških delavcev, ki se ukvarjajo z
raziskovalnim delom ob poučevanju, in je precej manj raziskovalcev, ki samo raziskovalno
delujejo, so rezultati univerze v primerjavi z drugimi raziskovalnimi organizacijami v Sloveniji
nadpovprečni, upoštevaje število raziskovalcev in porabljena sredstva.
UL se zaveda svoje družbene odgovornosti, zato posebno pozornost posveča prenosu
univerzitetnega znanja v prakso in sodelovanju z okoljem. Čeprav je prevzemanje, zaščita in
trženje izumov, nastalih med raziskovalnim delom na univerzi, šele razvijajoče se področje, je
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precej uveljavljeno in razvejano dolgoletno sodelovanje z gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja, ki pa ga izvajajo članice samostojno v okviru tržne dejavnosti.
Zaradi skoraj izključno projektnega načina financiranja raziskovalne dejavnosti, univerza nima
možnosti samostojno raziskovalno sodelovati s tujimi univerzami, zato je večina mednarodne
raziskovalne dejavnosti univerze vezana na sodelovanje v evropskih projektih. Število
evropskih projektov, v katerih sodeluje UL, se iz leta v leto povečuje in se je od leta 2007
povečalo za 49 odstotkov. To lahko pripišemo večji vključenosti naših raziskovalcev v
zmagovalne evropske konzorcije, kakor tudi vedno boljši administrativni podpori na rektoratu.
UL je kot partner vključena tudi v vseh sedem kompetenčnih centrov, kjer bo s svojim
raziskovalnim delom prispevala k razvoju novih tehnologij, proizvodov, storitev in procesov,
ki bodo slovenskemu gospodarstvu omogočila večjo konkurenčnost in inovativnost. To tesno
povezovanje z gospodarstvom in njegovimi potrebami s pomočjo sodobne raziskovalne
opreme pa bo tudi univerzi omogočil kakovostnejše aplikativne raziskave in uporabnost
raziskovalnih rezultatov v izobraževalne namene.
Na področju vodenja in pridobivanja evropskih projektov sta še posebej pomembna
povezovanje med članicami in izmenjava izkušenj. Zato je bil tudi v letu 2010 organiziran
interni posvet za članice s področja EU projektov. Na posvetu so bile poenotene nekatere
finančne prakse, posamezne članice pa so predstavile tudi svoje izkušnje in znanja pri
vodenju doloženih vrst projektov.
Oviro pri izvajanju raziskovalnega in razvojnega dela ter doseganju boljših rezultatov
predstavlja predvsem neustrezen način financiranja s strani države in njene agencije ARRS.
Sofinanciranje raziskovalne dejavnosti je razdrobljeno na preveliko število majhnih projektov
in programov, kar ne omogoča doseganja kritične mase človeških in materialnih virov, ki so
nujni za dosego kvalitetnejših raziskovalnih rezultatov
Umetniška dejavnost je najbolj razvita na treh umetniških akademijah, ki poleg tovrstne
dejavnosti svojih učiteljev in sodelavcev, množice nastopov, koncertov, razstav, sodelovanj na
domačih in tujih festivalih ipd. navajajo tudi odmevne uspehe svojih študentov. Umetniško
dejavnost akademij ovirajo prostorske težave, veliko število lokacij prinaša tudi organizacijske
in finančne probleme.
KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Delovanje knjižničnega sistema UL v letu 2010 lahko ocenimo kot stabilno, pri čemer je
potrebno upoštevati, da so skupne vrednosti za UL seštevki podatkov 39 knjižnic univerze
(brez CTK in NUK).
Podatki prikazujejo predvsem stabilne pogoje delovanja, storitev in uporabe na področju
klasičnih knjižničnih storitev. Izkazani trendi zmanjševanja prirasta knjižničnih enot na fizičnih
nosilcih, aktivnih uporabnikov in izposoje so v tem obdobju značilni za visokošolske knjižnice
v svetu ter so posledica prehoda informacijskih virov in storitev v elektronsko okolje. Na
Univerzi v Ljubljani bi bil potreben obsežnejši prehod v elektronsko okolje z integracijo vse
vrst informacijskih virov v Digitalno knjižnico UL. Licenčne znanstvene revije, knjige in
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podatkovne zbirke so že vključene, manjkajo še zbirke učnih in študijskih gradiv ter
visokošolskih del, objav raziskovalcev in drugih publikacij univerze (institucionalni repozitorij).
V obstoječi organiziranosti decentraliziranega knjižničnega sistema UL le Univerzitetna
služba za knjižnično dejavnost profesionalno opravlja nekatere naloge na ravni sistema
(poleg pridruženih članic UL, ki opravljata naloge v skladu s pogodbama o pridruženem
članstvu in aneksom), kar pa ne zadošča niti za sprotno reševanje problematike. Knjižnična
dejavnost UL obsega približno 65 % knjižnične dejavnosti slovenskih univerz, vendar pa njen
vpliv ni sorazmeren obsegu njene dejavnosti (primera v letu 2010: problematika prekinitve
veljavnosti osebnih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo, problematika Springer na javnem
razpisu za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk). Potrebna
bo profesionalizacija večjega obsega nalog na ravni knjižničnega sistema UL – ustanovitev
Univerzitetne knjižnice UL.
Članice poročajo o raznoliki in intenzivni založniški dejavnosti, v okviru UL deluje še
Arhivsko-muzejska služba, ki skrbi predvsem za učinkovito izvajanje primarnega arhivskega
in muzejskega dela.
INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA
UL se že dlje časa spopada s prostorsko stisko, v kateri delujejo nekatere članice (zlasti
akademije, MF, FRI in FKKT). Nekateri napori za rešitev so bili že narejeni, zlasti za
izgradnjo novih prostorov FKKT in FRI, MF, pri drugih članicah sicer potekajo redna
vzdrževalna dela na objektih. Na področju investicij je bila v letu 2010 zaključena izgradnja
prizidka k objektu BF in izgradnja rastlinjaka Botaničnega vrta UL, kar je velika pridobitev za
študijsko raziskovalno dejavnost BF.
Precej članic poroča o nakupu pedagoške opreme za izvedbo izobraževalnega 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 več članicah študenti
pogrešajo tudi namenske prostore, namenjene samostojnemu študiju. Nekatere članice so
uspele pridobiti različna dodatna sredstva za veliko opremo, ki je vedno cenjena pridobitev,
predvsem sredstva ARRS za sofinanciranje velike opreme. Nekaj članic poroča o novih ali
prenovljenih knjižničnih prostorih, večinoma pa članice poročajo o premajhnih oz. neustrezno
zasnovanih knjižničnih prostorih (za uporabnike, delo zaposlenih in skladišča) ter premalo
čitalniških mestih za različne namene (tiha uporaba, skupinsko delo, preživljanje prostega
časa).
Na področju izvedbe investicijsko vzdrževalnih del je bilo v letu 2010 izveden pregled
potrebnih del po objektih članic Ul za obdobje do leta 2013, kar bo omogočilo boljše
planiranje v naslednjih letih in analiza stanja objektov UL, glede na dostopnost brez
arhitektonskih ovir, za 11 fakultet so bile podane idejne rešitve za odpravo ovir. Ta analiza je
osnova za izdelavo načrta za izvajanje aktivnosti in umestitev tovrstnih del v finančne načrte
v naslednjem srednjeročnem obdobju. UL je z novo organizacijo dela prevzela aktivnejšo
vlogo vodenja in koordiniranja aktivnosti na področju investicijskega vzdrževanja.
INFORMACIJSKI SISTEM
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Za podporo študijskega procesa kot enega od temeljnih procesov univerze članice
uporabljajo 5 različnih informacijskih sistemov, ki danes med seboj niso povezani. V letu
2010 se je zaradi nezadovoljstva članic z rešitvijo začel negativen trend prehoda članic od
eŠtudenta3G na VIS in pomeni odmik od strateškega cilja vzpostavitve celovitega
informacijskega sistema. Zaradi neustreznih rešitev za študijsko informatiko elektronske
študentske ankete na več članicah niso možne. Vse članice se zavedajo izrednega pomena
izvajanja anket, zato bi UL morala zagotoviti celovito rešitev za izvajanje elektronskih anket.
Nepovezanost in nezdružljivost informacijskih sistemov na članicah in med članicami ter
rektoratom predstavlja za UL precejšnjo pomanjkljivost. Odgovor rektorata na dogajanje v
zvezi s študijsko informatiko je projekt vzpostavitve elektronskega zbiranja podatkov PAUL
(podatkovna agregacija Univerze v Ljubljani), ki predstavlja prvi pomemben korak
konsolidacije študijske informatike in bo zagotovil enostaven pregled nad izvajanjem
študijskega procesa UL in omogočil učinkovito poročanje vsem zunanjim deležnikom in
vodstvu univerze (bo platforma za povezovanje vseh informacijskih sistemov UL). Pri razvoju
PAULa bodo upoštevane zahteve projekta eVisokoŠolstvo, ki se izvaja v okviru MVZT.
Zbrani podatki na ravni UL bodo omogočili enostaven in hiter prikaz kazalnikov za
spremljanje procesov.
Za vse vrste projektov je značilno, da se podobni projekti izvajajo po članicah povsem
neodvisno. Izstopajoči primeri takšnih projektov v letu 2010 so bili uvajanje spletnih učilnic,
prenove spletnih strani članic, povezovanje posameznih informacijskih rešitev in podobno.
Spletne učilnice nudijo kakovosten dostop do gradiv in izmenjavo informacij med študenti in
učitelji in tako bistveno prispevajo h kakovosti učnega procesa. UL mora v prihodnje pristopiti
k racionalizaciji izvajanja projektov z medsebojnim sodelovanjem čim večjega števila in kjer
je le možno vseh članic. Pomemben premik je bil v letu 2010 narejen na poslovni informatiki
s projektom informatizacije nabavnega procesa, pri katerem sodelujejo tri članice in rektorat.
Informacijska podpora UL je daleč od ustreznega nivoja, ki si ga ustanova kot je univerza
zasluži in za svoje delovanje tudi potrebuje. Ker rešitve niso možne čez noč, moramo
nadaljevati s konkretnimi ukrepi izboljšav na tem področju. UL mora prenoviti strategijo
razvoja informatike za naslednje obdobje. Strategija informatike mora biti naslonjena na
celovito strategijo UL, ki je v izdelavi. Preanalizirati moramo ključne procese UL in jih
prenoviti. Prenovljeni procesi so primerni za učinkovito informatizacijo. S prenovo moramo
doseči učinkovitejše delovanje služb in manj stresno okolje za sodelavce. UL mora pripraviti
priporočila za metodologijo vodenja projektov, ne samo informacijskih. Vzpostaviti moramo
projektno pisarno, ki bo nudila podporo projektom. Kakovostno načrtovani in vodeni projekti
bodo zaključeni in rezultati uporabni v zadovoljstvo uporabnikov. Pregled nad projekti bo
omogočil tudi povezovanje članic na skupnih projektih. UL naj vzpostavi dokumentni sistem.
Aktivnosti so se začele izvajati v okviru kolegija tajnikov. Za dolgoročno zagotavljanje
kakovosti rezultatov je pomemben poudarek na usposabljanju in izobraževanju sodelavcev.
ČLOVEŠKI VIRI
Članice za večjo prožnost pri zaposlovanju novih delavcev in povečanju števila zaposlitev
tujih strokovnjakov izvajajo mednarodne javne razpise, za izboljšanje izobrazbene in
kadrovske strukture se uvaja izdelovanje načrtov izobraževanj, upokojevanj in
prerazporeditev. Število učiteljev in sodelavcev ter drugega osebja se v letu 2010 na večini
članic ni znatno spremenilo. Nekoliko več je učiteljev, število sodelavcev t.j. asistentov, je
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naraslo od leta 2009, kar navajajo tudi nekatere članice kot premik v pozitivno smer. Med
glavne sistemske težave na dodiplomskem študiju, ki so povezane z uvajanjem novih
študijskih programov, sodi tudi obremenjenost asistentov, ki se je znatno povečala zaradi
novih učnih metod in večje ponudbe vaj v študijskih programih. Članice navajajo v splošnem
ustrezno kadrovsko strukturo za izobraževalno dejavnost, nekatere opozarjajo tudi na
nesorazmerja v strukturi, ki jih v skladu z možnostmi odpravljajo, prav tako opozarjajo na
preobremenjenost zaposlenih. Poskrbeti bi bilo potrebno tudi za upoštevanje in vrednotenje
dodatnih obremenitev zaposlenih – npr. dela koordinatorjev tutorjev in dela z izmenjalnimi
študenti, kar bi lahko upoštevali pri habilitaciji.
Članice se trudijo izboljšati kadrovsko strukturo za raziskovalno dejavnost v okviru možnosti,
ki jih imajo. Potrebno bi bilo proučiti možnosti za izboljšave zaposlovanja raziskovalcev v
skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev ter oblikovati in sprejeti Kadrovsko Strategijo za raziskovalce, s čimer bi
pristopili k pridobitvi EU certifikata. Prepletenost raziskovanja, pedagoške in umetniške
dejavnosti s seboj prinaša številne prednosti, pa tudi izzive. Učitelji in sodelavci se za
izboljšanje pedagoške usposobljenosti udeležujejo seminarjev, konferenc, mednarodnih
izmenjav in drugih oblik izobraževanj. Uporaba sobotnega leta je redka, prav tako celosten
pristop k zaposlovanju in razvoju človeških virov. Izraža se potreba po dodatnem
pedagoškem usposabljanju (za uporabo aktivnih metod učenja in poučevanja, uporabo IT, za
vključevanje raznolikih skupin v študijski proces in za delo s študenti s posebnimi potrebami).
STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNA
DEJAVNOST
Storitve za študente obsegajo podporo, spremljanje in svetovanje študentom v okviru
tutorstva, Info Študent (informiranje in svetovanje študentom v povezavi s študijem na UL),
svetovanja študentom s posebnimi potrebami ter v okviru kariernega svetovanja. Bodoči
študentje pridobijo zanesljive informacije o študiju in univerzi tako osebno od svetovalcev na
rektoratu in članicah, na spletnih straneh UL in njenih članic kot tudi v brošurah, pripravljenih
v te namene in dogodkih, na katerih se predstavlja univerza in članice (Študentska arena,
Informativa, idr.).
Na področju študijskega in kariernega svetovanja je v letu 2010 UL naredila velik korak s
pridobitvijo projekta Karierni centri na univerzi, s katerim so se z mrežo svetovalk razširile
svetovalne in karierne aktivnosti na UL. Aktivnosti študentom in diplomantom omogočajo
osebnostni razvoj, povečujejo pa tudi njihovo zavedanje o pomenu študijskih in kariernih
aktivnosti. Projekt je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada.
Skladno s potrebami študentov na članicah se pojavljajo, dopolnjujejo in razvijajo nove oblike
tutorstva, s katerimi se v središče študijskega proces postavlja študenta. Tutorstvo članicam
omogoča tudi hitre povratne informacije o študijskem procesu. Predlagana je vključitev
tutorskega dela v habilitacijska merila – točkovanje pedagoške dejavnosti, saj bi s tem
pedagoške delavce dodatno motivirali za izvajanje tutorstva.
Pomoč študentom s posebnimi potrebami je večina članic prenesla pod tutorski sistem, ki ga
koordinira oseba, zadolžena za to področje na članici. V letu 2010 je bila vzpostavljena
evidenca študentov s posebnimi potrebami po članicah ter prilagoditvami, ki jih izvajajo.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi usposabljanju visokošolskega osebja za delo s
študenti s posebnimi potrebami. Za kakovostnejši študij študentov s posebnimi potrebami bi
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bilo potrebno zagotoviti strokovno podporo, 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.
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.
SISTEM SPREMLJANJA IN ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI
V letu 2010 smo na UL vzpodbujali razvijanje sistemov kakovosti na ravni študijskih
programov, vzpostavljanje in povezovanje zank kakovosti, z izvedbo različnih dogodkov
(posveti, sestanki, delavnice) pa omogočali prenos znanja, uporabo konceptov in orodij
kakovosti ter izobraževanje in usposabljanje za razvoj kakovosti študija. Za dobro delovanje
sistema kakovosti je potrebno izboljšati informacijsko podporo zbiranju podatkov, omogočiti
pripravo analiz, s tem pa povečati uporabnost sistema kakovosti. Za izboljšanje kakovosti je
potrebno sistem povezovati z upravljanjem in vodenjem.
Pomemben način spremljanja kakovosti so letna poročila o kakovosti. Dopolnitve navodil za
pripravo poročil ohranjajo sprejeto strukturo poročil o kakovosti, vsebinsko pa z elementi
pripravljajo UL na postopek podaljšanja akreditacij, povečala naj bi se primerljivost poročil o
kakovosti med članicami ter omogočila večja kakovost in uporabnost skupnega poročila.
Članice so v poročilih o kakovosti izpostavile ključne premike po področjih in ključne
pomanjkljivosti ter pripravile predloge ukrepov. Nekatere članice so ob obravnavi poročila o
kakovosti na senatu sprejele ukrepe za izboljšave in jih posredovale na rektorat. Skupno
poročilo UL o kakovosti 2010 je v sodelovanju s službami rektorata pripravila univerzitetna
služba za kakovost in storitve za študente. Službe so dobile zbrane prispevke članic glede na
posamezna področja in oporne točke, ter vključile skupne vidike in pomembne aspekte v
gradivo za skupno poročilo. Pripravili so se tudi predlogi ukrepov za izboljšave na skupni
ravni.
Prenova študija je prinesla večje sodelovanje med in na članicah, večjo interdisciplinarnost
ter uvajanje aktivnih metod učenja in poučevanja, opaznejši je poudarek na kakovosti študija
in spremljanje povratnih informacij o študiju iz različnih virov (diplomanti, delodajalci, drugi
deležniki). Pri pridobivanju povratnih informacij so pomembni tako sistematični kot tudi manj
formalni in neformalni pristopi. Prehod k intenzivnejšemu spremljanju in izboljševanju
kakovosti študija so prve naredile članice, ki so prve začele z izvajanjem prenovljenih
študijskih programov. V letu 2010 opažamo med članicami še bolj intenzivno spremljanje
kakovosti študija. Več članic navaja tudi spremljanje izvajanja svojih storitev.
Za premik spremljanja in razvijanja kakovosti na raven študijskega programa je delovna
skupina Komisije UL za kakovost pripravila Smernice za razvoj sistema spremljanja in
zagotavljanja kakovosti na UL za članice UL, z napotki za razvoj sistemov vodenja kakovosti
študija, s poudarkom na učnih dosežkih in vključevanjem povratnih informacij o študiju od
različnih deležnikov. Poleg smernic je članicam v pomoč pri razvijanju njihovih sistemov
kakovosti še primer spremljanja in razvijanja kakovosti študija na Ekonomski fakulteti UL. Na
področju doktorskega študija so oblikovali nove skupne standarde, ki so jih v letu 2010 dodali
že do sedaj sprejetim pravilom oz. sklepom, ki so namenjeni izgradnji notranjega sistema
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zagotavljanja kakovosti doktorskega študija. Namenjeni naj ne bi bili le kontroli kakovosti,
temveč tudi stalnemu izboljšanju in rasti kakovosti doktorskega študija na UL.
Članice navajajo še številne dogodke – delavnice, seminarje, posvete, usposabljanja,
srečanja in sestanke, ki vplivajo na izboljševanje kakovosti, študentske in druge konference.
Nekateri od teh dogodkov obravnavajo kakovost z metodološkega ali konceptualnega vidika
ter omogočajo razvoj in uporabo novih pristopov, orodij… UL bi potrebovala skupen in
celosten pristop v podporo uporabe aktivnih metod učenja in poučevanja, za usposabljanje
visokošolskih učiteljev in sodelavcev. V letu 2010 smo izvedli nekaj aktivnosti v tej smeri.
Projekt »Kako do prijaznejšega študija za študente s posebnimi potrebami?« je bil namenjen
usposabljanju visokošolskega osebja za delo s študenti s posebnimi potrebami. Potekal je
tudi dvodnevni Posvet6 Univerze v Ljubljani o kakovosti (konferenca z mednarodnimi gosti),
en dan je bil namenjen razvoju kakovosti študija. Namen dogodkov je bil ustvarjanje prostora
za izmenjavo idej, znanja, izkušenj in pristopov za spremljanje in razvijanje kakovosti, tako
med članicami UL kot tudi med različnimi domačimi in tujimi institucijami.
UL je omogočila izvajanje e-anket v okviru Študijske informatike eŠtudent3G. Zaradi težav z
uporabo omenjene študijske informatike so članice v letu 2010 začele odstopati od načrtov
za uvedbo nove različice e-študenta. Članice naj bi ankete izvajale preko e-aplikacije, do
uvedbe e-anketiranja pa še vedno veljajo Pravila za izvajanje študentskih anket o
pedagoškem delu, ki jih je leta 2003 sprejel senat UL. Na osnovi izkušenj članic z e-anketo in
aplikacijami, ki jih uporabljajo za njihovo izvedbo in interesa članic po skupni programski
podpori za izvajanje e-anket v skladu s pravili, bi bilo potrebno oceniti možne poti za izvedbo
e-anket tudi na članicah, ki tega še ne izvajajo elektronsko. Prav tako bi bilo dobro pretehtati,
kakšne so potrebne izboljšave vsebine in metodologije ankete.
Članice za spremljanje in izboljševanje študija poleg predpisanih študentskih anket izvajajo
različne ankete in uporabljajo druge metode za zbiranje povratnih informacij od različnih
deležnikov. Navajanje anket in drugih metod je glede na preteklo leto v poročilu o kakovosti
2010 mnogo pogostejše in bolj raznoliko. Analizirajo kazalnike in rezultate različnih metod,
ugotovitve pa obravnavajo na organih in uporabljajo pri izboljševanju študija in pri prenovi ter
pri pripravi novih študijskih programov ter drugih dejavnosti na članicah. Zaposljivost in
zaposlenost je čedalje bolj pomemben vidik študija. Članice izvajajo ankete o zaposljivosti in
zaposlenosti med diplomanti, sodelujejo z delodajalci in drugimi deležniki v okolju. Nekatere
članice sistematično zbirajo podatke o njihovem mnenju o študijskem procesu in o
kompetencah diplomantov. V okviru projekta Karierni centri na UL je v pripravi anketa
diplomantov UL po enotni metodologiji.
Članice UL opozarjajo na zastoje pri akreditaciji študijskih programov na NAKVIS, ocenjujejo
tudi, da bo prenos študijskih programov v obrazce NAKVIS pomenil časovni zamik
akreditacije nekaterih študijskih programov. Kljub težavam NAKVIS z začetkom delovanja je
UL namenila veliko pomoči tako strokovne kot tudi tehnične vzpostavljanju čimprejšnjega
začetka postopkov akreditacij in se čim bolj tekoče odzivala na odločitve agencije ter tako
postavljala temelje za zagotovitev čim bolj nemotenega študija.

6

http://www.uni-lj.si/kakovost/posvet_ul_o_kakovosti_2010.aspx.
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5. ZAKLJUČEK
Pričujoče poročilo je namenjeno vodstvu in organom UL ter njenih članic, študentskim
predstavnikom, vsem odgovornim za kakovost in ostalim zainteresiranim pri pripravi smernic
in ukrepov za izboljšave. Olajša naj vpogled v problematiko na glavnih področjih delovanja
UL in odločanje pri sprejemanju ukrepov za izboljšave stanja. Namenjeno je spremljanju in
vzpodbujanju vzpostavljanja in razvijanja sistemov kakovosti na vseh ravneh in dejavnostih
UL. S pripravo poročil za leto 2010 je bil narejen premik iz poudarka na spremljanju
kakovosti k pripravi ukrepov za izboljšave, o čemer je poročalo več članic. Dopolnjena
struktura poročila omogoča lažje določanje prioritet in pripravo ukrepov za izboljšave. V
tabelah na koncu vsakega poglavja so navedeni ključni premiki, izzivi in predlogi ukrepov za
izboljšave na posameznem področju.
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6. PRILOGA 1:

Kazalniki dejavnosti knjižničnega sistema UL (brez CTK in NUK)

Kazalnik knjižnične zbirke na fizičnih nosilcih
Letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na študenta UL

R2008

R2009

indeks
R2009
R2010
(R2008=100)

indeks
R2010
(R2008=100)

št. enot prirasta
64552
gradiva

62552

97

59284

92

št.
rednih
izrednih
študentov UL

56340

95

53608,5 90

1,1

100

1,1

in
59314

letni prirast enot
gradiva
na 1,1
študenta UL

100

Kazalniki uporabe informacijskih virov in storitev
Število aktivnih uporabnikov

študenti
dodiplomski,
redni

-

študenti
dodiplomski,
izredni

-

R2008

R2009

indeks
indeks
R2009
R2010 R2010
(R2008=100)
(R2008=100)

49476

49978

101

48111 97

5966

5647

95

4843

105

81

študenti
podiplomski

-

5650

6163

109

6279

111

srednješolci

274

236

86

206

75

zaposleni

7141

7227

101

7401

104

upokojenci

236

290

123

287

122

tuji državljani

272

678

249

398

146

drugi

2793

2798

100

2318

83

73017

102

69843 97

skupaj
aktivni
71809
uporabniki

Delež aktivnih uporabnikov z matične članice UL in z UL

delež
aktivnih
aktivni
aktivni
aktivni
uporabniki uporabnikov
uporabniki
matične
uporabniki z matične z
z UL
članice UL članice UL
(%)

delež
aktivnih
uporabnikov
z UL (%)

R2008

71809

55794

77,7

63571

88,5

R2009

73017

57581

78,9

64870

88,8

indeks
R2009
102
(R2008=100)

103

102

102

100

R2010

54828

78,5

61172

87,6

98

101

96

99

69843

indeks
R2010
97
(R2008=100)

Število aktivnih uporabnikov na strokovnega delavca knjižnice

106

R2008

R2009

indeks
indeks
R2009
R2010 R2010
(R2008=100)
(R2008=100)

aktivni uporabniki 71809

73017

102

69843 97

strokovni delavci

168

168

100

168,8

100

aktivni
uporabniki
na
427
strokovnega
delavca

435

102

414

97

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

R2008

R2009

indeks
R2009
R2010
(R2008=100)

1351544

1306146

97

1226567 91

aktivni uporabniki 71809

73017

102

69843

97

strokovni delavci

168

168

100

168,8

100

izposojene
enote
aktivnega
uporabnika

18,8

17,9

95

izposojene
enote
na
8045
strokovnega
delavca

7775

97

izposojene
knjižnične enote

na

indeks
R2010
(R2008=100)

17,6

Izobraževanje uporabnikov knjižnic
107

94

7266

90

št.
oblik
izobraževanja
uporabnikov
knjižnic

št.
izvedb
izobraževanja
uporabnikov
knjižnic

št.
izvedenih
št.
pedagoških udeležencev
ur

št. rednih
in izrednih
študentov
UL

delež
udeležencev
izobraževanja
glede
na
vpisane
študente (%)

R2008

157

439

860

6351

59314

10,7

R2009

136

505

750

7523

56340

13,4

indeks R2009
87
(R2008=100)

115

87

118

95

125

R2010

513

668

8069

53608,5

15,1

117

78

127

90

141

123

indeks R2010
78
(R2008=100)

Izobraževanja vključena v študijske programe

št.
oblik
izobraževanja,
ki so vključene
v
študijske
programe

št.
izvedb
izobraževanja,
ki so vključene
v
študijske
programe

št.
izvedenih
št.
pedagoških udeležencev
ur

R2008

35

78

405

2104

R2009

44

117

399

2376

indeks
R2009
126
(R2008=100)

150

99

113

R2010

116

385,5

2904

149

95

138

42

indeks
R2010
120
(R2008=100)

108

Individualno usposabljanje

št.
udeležencev
individualnega
usposabljanja

št.
ur
individualnega
usposabljanja
uporabnikov

R2008

6357

3588

R2009

7166

2321

indeks
R2009
113
(R2008=100)

65

R2010

2422

8343

indeks
R2010
131
(R2008=100)

68

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

št.
zapisov
za
strokovni
bibliografije
delavci
raziskovalcev

zapisi
za
bibliografije
raziskovalcev
na
strokovnega
delavca

R2008

38184

168

227

R2009

40999

168

244

indeks
R2009
107
(R2008=100)

100

107

R2010

168,8

232

39236

109

indeks
R2010
103
(R2008=100)

100

102

Kazalniki elektronskih informacijskih virov in storitev
Število pripravljenih digitalnih dokumentov, naslovov plačanih e-virov in vpogledov v
celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnice gradijo ali upravljajo

R2008
R2009

št.
št.
naslovov
pripravljenih plačanih edigitalnih
knjig,
edokumentov revij
in
zbirk

št.
vpogledov
v celotna
besedila
digitalnih
zbirk

2941

8483

nismo
zbirali

3440

9420

1261851

indeks
R2009
117
(R2008=100)

111

R2010

3784

4292

indeks
R2010
146
(R2008=100)

1379582

45

Kazalnika opreme
Število študentov UL na računalnik v prostorih knjižnice in na čitalniški sedež

R2008

R2009

indeks
R2009
R2010
(R2008=100)

110

indeks
R2010
(R2008=100)

št. računalnikov

436

101

457

106

št.
čitalniških
1734
sedežev

1709

99

1847

107

št.
rednih
izrednih
študentov UL

59314

56340

95

53608,5 90

137

129

94

117

85

33

96

29

85

študenti
računalnik

432

in

na

študenti
na
34
čitalniški sedež

5. Kazalnika sredstev za nakup in zagotavljanje dostopa do informacijskih virov
Sredstva za nakup in zagotavljanje dostopa do informacijskih virov na študenta,
učitelja ali raziskovalca UL

R2008

R2009

indeks
R2009
R2010
(R2008=100
)

indeks
R2010
(R2008=100
)

sredstva za nakup vsega
3.016.356 3.239.300 107
knjižničnega gradiva (EUR)

2.971.30
8

99

študenti,
učitelji
raziskovalci UL

in

63377

sredstva
za
nakup
knjižničnega gradiva na
47,6
študenta,
učitelja
ali
raziskovalca UL (EUR)

60398

95

57659,5

91

53,6

113

51,5

108

Delež sredstev za nakup in zagotavljanje dostopa do elektronskih informacijskih virov
v sredstvih za nakup vsega knjižničnega gradiva
R2008

R2009
111

indeks
R2009

R2010

indeks
R2010

(R2008=100
)

(R2008=100
)

sredstva za nakup vsega
3.016.356 3.239.300
107
knjižničnega gradiva (EUR)

2.971.30
8

od tega sredstva za nakup
338.017
elektronskih virov (EUR)

547.768

delež
sredstev
elektronske vire (%)

506.319

150

99

162

za
11,2

15,6

112

150

18,4

162

