Univerza v Ljubljani
POSLOVNO POROČILO 2010

REKTOR: prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
PROGRAM DELA SO PRIPRAVILI:
Vodstvo Univerze v Ljubljani
Vodstva članic Univerze v Ljubljani
Strokovne sluţbe Uprave in članic Univerze

Sprejet na seji Senata Univerze v Ljubljani, dne 19.4.2011, in na seji Upravnega odbora Univerze v Ljubljani, dne 31.3.2011.

Vizitka univerze:
Ime zavoda: Univerza v Ljubljani
Krajše ime zavoda: UL
Ulica: Kongresni trg 12
Kraj: Ljubljana
Spletna stran: www.uni-lj.si
Elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si
Telefonska številka: 00 386 1 24 18 500
Številka faksa: 00 386 1 24 18 650
Matična številka: 5085063000
Identifikacijska številka: SI54162513
Transakcijski podračun: 01100-6030707119

2

KAZALO
1
2
3

POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE .................................................................................................. 4
PREDSTAVITEV UNIVERZE............................................................................................................... 4
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ..................................................................................... 10
3.1
Dolgoročni prednostni cilji v letu 2010: ........................................................................................ 11
3.2
Prednostne naloge v letu 2010................................................................................................... 11
4
Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti ........................ 12
4.1
Izobraţevalna dejavnost............................................................................................................ 12
4.2
Raziskovalna in razvojna dejavnost ............................................................................................ 14
4.3
Umetniška dejavnost................................................................................................................. 15
4.4
Mednarodna dejavnost.............................................................................................................. 16
4.5
Knjiţnična dejavnost ................................................................................................................. 17
4.6
Izvajanje naloge, ki so nacionalnega pomena .............................................................................. 17
5
SKUPNE NALOGE IN PROJEKTI ...................................................................................................... 18
5.1
Izvajanje skupnih nalog opredeljenih v strategiji UL..................................................................... 18
5.2
Izvajanje skupnih nalog iz Statuta UL ......................................................................................... 21
5.3
Izvajanje projektov .................................................................................................................... 25
6
INVESTICIJE ................................................................................................................................... 25
7
KADROVSKI NAČRT ........................................................................................................................ 29
8
INTERESNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV .......................................................................................... 30
8.1
Interesne dejavnosti študentov na univerzi (ŠS UL) ..................................................................... 30
8.2
Interesne dejavnosti študentov na članici (ŠS članic) ................................................................... 30
9
OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ............................................................ 30
9.1
Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela .............. 30
9.2
Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseţenimi cilji iz poročila preteklega leta ali več let
31
9.3
Ocena doseganja kratkoročnih prednostnih ciljev v letu 2010 ....................................................... 31
9.4
Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega
ministrstva in ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja ................................................... 31
9.5
Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ ...................................................................... 31
9.6
Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseţeni ......................................................... 33
9.7
Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja,
regionalni razvoj in urejanje prostora ...................................................................................................... 33
9.8
Izvajanje varčevalnih in protikriznih ukrepov ................................................................................ 34
10 UNIVERZA V ŠTEVILKAH ................................................................................................................ 34
11 PRILOGE ........................................................................................................................................ 37

3

1

POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE

Univerza v Ljubljani bo kot osrednja visokošolska in raziskovalna ustanova v Republiki Sloveniji s svojo
usmeritvijo od rasti h kakovosti v prihodnjih letih prišla v skupino najuglednejših evropskih univerz. Z največjim
naborom novih in prenovljenih študijskih programov v širši regiji, vrhunskim kadrom, mednarodnim sodelovanjem,
sodobnim informacijskim okoljem, povezovanjem študija z raziskovanjem in prakso, skrbjo za kakovost in razvito
obštudijsko dejavnostjo bo še povečala svojo privlačnost za študente. Pritegnila bo tuje študente, ugledne tuje
znanstvenike in mednarodne programe in projekte. S poudarkom na uporabnosti znanja in zaposljivosti
diplomantov bo okrepila raziskovalno razvojno sodelovanje s prakso in postala iskan partner industrijskih in
drugih organizacij. To bo storila tako z avtonomnim in samoiniciativnim prizadevanjem članic, kot z izboljšanjem
njihove medsebojne povezanosti in sodelovanja za doseganje sinergijskih učinkov. (Iz strategije UL, sprejel Senat
UL, na svoji seji 27.6.2006).
Poslanstvo Univerze v Ljubljani, ki ga je sprejel Senat UL, 7.5.1996 je:
»Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje, pri čemer si prizadeva dosegati odličnost
in najvišjo kakovost na vseh področjih znanosti in umetnosti, kot so humanistika, druţboslovje, jezikoslovje,
umetnost, medicina, naravoslovje in tehnologija.
Na osnovi lastnega raziskovanja ter lastnih in tujih raziskovalnih doseţkov izobraţuje vodilne znanstvenike in
strokovnjake,ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob upoštevanju izročila evropskega
razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. Pri tem spodbuja interdisciplinarni in
multidisciplinarni študij.
Izmenjuje svoje doseţke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi
ustanovami. Tako prispeva svoj deleţ v svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje v slovenski prostor.
Sodeluje z gospodarstvom in storitvenimi dejavnostmi v javnem in zasebnem sektorju, z vlado in lokalnimi
skupnostmi ter z drugimi ustanovami civilne druţbe. S tem pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in
izobraţevalnih doseţkov ter prispeva k druţbenemu razvoju.
Univerza v Ljubljani utrjuje akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev ter si
prizadeva za svojo uveljavitev doma in v svetu.
Raziskovanje, izobraţevanje, javno delovanje in razmerja med člani utemeljuje na načelih:
- profesionalne odličnosti, oziroma zagotavljanja čim višje kakovosti,
- akademske svobode sodelavcev in študentov, posebej svobode ustvarjalnosti,
- avtonomije v odnosu do drţave, politike, kapitala in cerkva,
- humanizma in človekovih pravic vključujoč enakost moţnosti in solidarnost.«
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PREDSTAVITEV UNIVERZE

Univerza v Ljubljani, s sedeţem na Kongresnem trgu 12, je bila ustanovljena 1. septembra 1919. Vendar pa je
treba povedati, da so bile poti do UL začrtane ţe veliko prej in segajo v začetek 17. stoletja, ko so v Ljubljani
nastale jezuitske šole. Sledilo je licejsko obdobje, ki je trajalo vse do prve polovice 19. stoletja.
Prelomno leto 1848 pa je rodilo prvo idejo o slovenski univerzi v Ljubljani, ki pa v smislu zahtev tedanjih
rodoljubov ni bila tako skromna kot so nekateri mislili, ampak je zahtevala popolno univerzo z vsemi štirimi
fakultetami. V obdobju od leta 1898 do 1914 je bila opravljena večina pripravljalnih del za vzpostavitev tega
inavguralnega in tudi konstitutivnega elementa slovenstva.
Od samega začetka so bile v univerzo vključene: Filozofska fakulteta, Pravna fakulteta, Medicinska fakulteta
(prva dva pripravljalna letnika), Tehniška fakulteta in Teološka fakulteta. V prvem študijskem letu1919/20 je na
petih fakultetah študiralo 969 študentov. Danes, po devetdesetih letih uspešnega delovanja ima UL 23 fakultet in
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3 umetniške akademije. Pridruţeni članici UL sta od leta 2003 Narodna in univerzitetna knjiţnica in Centralna
tehniška knjiţnica UL, od leta 2009 pa še Inovacijsko razvojni inštitut UL.
Članice UL so:
AKADEMIJA ZA GLASBO Stari trg 34, Ljubljana
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO Nazorjeva ul. 3, Ljubljana
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE Erjavčeva ul. 23, Ljubljana
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva ul. 101, Ljubljana
EKONOMSKA FAKULTETA Kardeljeva pl. 17, Ljubljana
FAKULTETA ZA ARHITEKTURO Zoisova ul. 12, Ljubljana
FAKULTETA ZA DRUŢBENE VEDE Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Trţaška c. 25, Ljubljana
FAKULTETA ZA FARMACIJO Aškerčeva c. 7, Ljubljana
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO Jamova ul. 2, Ljubljana
FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO Aškerčeva c. 5, Ljubljana
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Jadranska ul. 19, Ljubljana
FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET Pot pomorščakov 4, 6320 Portoroţ
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Trţaška c. 25, Ljubljana
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO Topniška ul. 31, Ljubljana
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Aškerčeva c. 6, Ljubljana
FAKULTETA ZA ŠPORT Gortanova ul. 22, Ljubljana
FAKULTETA ZA UPRAVO Gosarjeva ul. 5, Ljubljana
FILOZOFSKA FAKULTETA Aškerčeva c. 2, Ljubljana
MEDICINSKA FAKULTETA Vrazov trg 2, Ljubljana
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA Aškerčeva c. 12, Ljubljana
PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva pl. 16, Ljubljana
PRAVNA FAKULTETA Poljanski nasip 2, Ljubljana
TEOLOŠKA FAKULTETA Poljanska c. 4, Ljubljana
VETERINARSKA FAKULTETA Gerbičeva ul. 60, Ljubljana
ZDRAVSTVENA FAKULTETA Zdravstvena pot 5, Ljubljana
UL je avtonomni izobraţevalni, znanstveno-raziskovalni in umetniški visokošolski zavod s posebnim poloţajem,
katerega ustanovitelj je Republika Slovenija. UL opravlja prek svojih članic izobraţevalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško, strokovno in druge dejavnosti, lahko pa tudi neposredno organizira izvajanje študijskih
in znanstveno-raziskovalnih interdisciplinarnih programov.
Organiziranost
V pravnem prometu nastopa UL kot pravna oseba v svojem imenu in za svoj račun. Članice UL pa so zavodi brez
pravne subjektivitete, ko v imenu in za račun UL izvajajo dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega
šolstva in nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za katera zagotavlja finančna sredstva RS.
Članice so hkrati zavodi z lastnostjo pravne osebe in nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun pri izvajanju dejavnosti iz priloge k 16. členu Statuta UL, ko v skladu z določili Odloka o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani in Zakonom o visokem šolstvu, s soglasjem ustanovitelja opravljajo tudi drugo izobraţevalno,
raziskovalno, umetniško, razvojno in svetovalno dejavnost oz. druge s tem povezane dejavnosti, ki so naštete v
prilogi Statuta UL. UL odgovarja za obveznosti iz svoje dejavnosti z vsem svojim premoţenjem, članice pa s
svojim kadrom opravljajo dejavnosti iz priloge k 16. členu Statuta UL. UL je torej »integralna univerza«,
poslovanje pa je delno decentralizirano, saj imajo članice visoko samostojnost pri delu za neposrednega
naročnika. V tem oziru je notranja organizacija UL posebnost – članice sicer nimajo pravnega statusa, so pa pri
delu za trg dejansko popolnoma samostojne enote in so dekani odgovorni (podpisujejo letne bilance) za
poslovanje članice.
Organi UL so: rektor, senat, upravni odbor in študentski svet. UL vodi, predstavlja in zastopa rektor. Univerza
ima štiri prorektorje, od katerih lahko eden po pisnem pooblastilu nadomešča odsotnega rektorja.
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Senat UL je najvišji strokovni organ in ima naslednje komisije: za dodiplomski študij, za podiplomski študij, za
doktorski študij, za znanstveno raziskovalno in razvojno delo, habilitacijsko komisijo, za inovacije, za razvoj
informacijskega sistema, za razvoj knjiţničnega sistema, za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, za
pritoţbe študentov, disciplinska komisija za študente, za obštudijske dejavnosti, za socialno-ekonomska
vprašanje študentov, za Prešernove nagrade za študente, statutarno komisijo, komisijo za priznavanje tujega
izobraţevanja, komisijo za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, komisijo za študente s posebnimi potrebami.
komisijo za kakovost, komisijo za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, za spremljanje strategije, za
etična vprašanja. Sestavo in število članov komisije ali delovnega telesa, njegove naloge in pooblastila ter trajanje
mandata članov določi senat s sklepom o ustanovitvi.
Organizacijska shema Uprave Univerze v Ljubljani:

Organi članic UL so: dekan, senat, akademski zbor, upravni odbor (lahko) in študentski svet. Dekan vodi, zastopa
in predstavlja članico ter je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v okviru dejavnosti iz priloge k 16. členu
Statuta UL. Članica ima enega ali več prodekanov. Članice lahko poleg navedenih organov oblikujejo še druge
organe, katerih sestavo in pristojnosti določijo s pravili.
Upravno-administrativne in strokovne-tehnične naloge nacionalnega programa visokega šolstva in raziskovalno
razvojno dejavnost izvaja uprava UL. Naloge uprave izvajajo tajništvo UL (rektorat) in tajništva članic (dekanati).
Upravo UL vodi glavni tajnik UL, tajništva članic pa tajniki članic. Upravni odbor UL s pravilnikom določi
organizacijo sluţb na UL, sistematizacijo delovnih mest uprave pa rektor na predlog glavnega tajnika.
Premoženje oz. stavbe
UL razpolaga v svojih stavbah s skupaj 276.615,09 m2 neto površin ter z večjimi posestvi v kvadraturi 27,5 ha.
Dejavnost UL se izvaja tudi v najetih prostorih na različnih lokacijah - celoletni najem 18.760 m2, občasni najem
27.090 m2.
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Tabela: Zadnji pregled stavb v m2 v lasti UL glede na starost
Članica
AG
AGRFT
ALUO
BF
EF
FA
FDV
FE
FFA
FGG
FKKT
FMF
FPP
FRI
FSD
FS
FŠ
FU
FF
MF
NTF
PEF
PF
TEOF
VF
ZF
UPRAVA

stavbe UL

stavbe UL starejše
od 15 let

5.381,00
28.588,34
15.733,14
4.605,50
11.024,92
14.923,28
6.051,50
11.770,55
9.167,73
7.500,00
2.676,78
5.124,02
3.493,00
14.554,00
8.848,00
7.485,00
16.178,24
29.896,50
13.469,78
22.175,68
13.460,63

5.381,00
26.588,34
15.733,14
2.605,50

10.296,00
7.634,50
6.577,00

10.296,00
4.634,50
6.577,00

276.615,09

251.713,39

14.923,28
3.051,50
11.770,55
9.167,73
4.300,00
2.000,00
5.124,02
3.493,00
14.554,00
8.848,00
7.485,00
16.178,24
29.896,50
13.469,78
22.175,68
13.460,63

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu UL nadaljuje postopke za prenos lastnine na UL in vpis v zemljiško
knjigo.
Izobraževalna dejavnost
Članice UL ţe od študijskega leta 2009/10 v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu za vpis v 1. letnike
razpisujejo samo prenovljene študijske programe, oblikovane in sestavljene v skladu s smernicami bolonjske
prenove študija. Študijski programi sledijo zakonski strukturi in se uvrščajo v tri stopnje. Poleg tega večina članic
še izvaja višje letnike starih študijskih programov, ki jih je potrebno dokončati najkasneje do konca študijskega
leta 2015/16.
V letu 2010 je UL imela 156 akreditiranih programov prve stopnje, izvajali jih je 154 programov, od tega 9
interdicipliniranih.
V vseh programih prve stopnje je bilo v študijsko leto 2010/11 vpisanih 26907 študentov od tega 11,5 %
ponavljavcev in 9,5 % absolventov. V letu 2011 je diplomiralo na prvi stopnji 1658 študentov oz. 6% vpisanih.
Stari dodiplomski programi se izvajajo še v višjih letnikih, v študijskem letu 2010/11 je vpisanih 17348 študentov
od tega 4,1% ponavljavcev in 43% absolventov. Študij je zaključilo 6658 študentov oziroma 38,4% vpisanih v te
programe.
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UL izvaja 7 enovitih magistrskih programov in sicer na Fakulteti za arhitekturo, Fakulteti za farmacijo, Fakulteti za
matematiko in fiziko, Medicinski fakulteti, Teološki fakulteti in Veterinarski fakulteti. Na teh programih je v
študijskem letu 2010/2011 načrtih vpisanih 2273 študentov, študij pa je zaključilo 54 študentov.
UL za študijsko leto 2010/11 na drugi stopnji razpisala manj študijskih programov, ko jih je akrediranih. Na drugi
stopnji se je tako v 85 izvajanih študijskih programov vpisalo 4322 študentov od tega 0,05% ponavljavcev in
19,9% absolventov od vse vpisanih. Študij je zaključilo 196 študentov.
UL je sledila načelu bolonjske prenove v zvezi z interdisciplinarnostjo in akreditirala 9 interdisciplinarnih
programov na ravni UL (na prvi stopnji: Računalništvo in matematika, Upravna informatika, Gospodarsko
geoinţenirstvo, na drugi stopnji: Management v športu, Kognitivna znanost, na tretji stopnji: Biomedicina,
Statistika, Bioznanosti, Humanistika in druţboslovje), 1 program z drugimi slovenskimi univerzami (Univerza v
Mariboru) in v 14 programih bo sodelovala s tujimi univerzami (Priloga 1
). V postopku akreditacije imamo še
dva interdisciplinarna programa in sicer na drugi stopnji Geofizika in na tretji stopnji Znanost in inţenirstvo
materialov.
PRILOGA 1
Preglednica_akreditirani_SKUPNI PROGRAMI.xls

Stari magistrski programi se iztekajo, izvajali bomo le še 16 programov v katere je vpisanih 62 študentov. Študij je
zaključilo 551 študentov. Stari doktorski programi se prav tako iztekajo in je v študijskem letu bilo vpisanih 777
študentv, med tem ko jih je stari dokrotski študij zaključilo 387 študentov.
Doktorski študij smo na preteţnem delu znanstvenih področij, ki jih gojimo na UL, ţe prenovili. Vsi doktorski
študijski programi so interdisciplinarni in so umeščeni v Doktorsko šolo UL, ki zagotavlja enotne kriterije pri
oblikovanju in izvajanju doktorskega študija.
Tri izrazito interdisciplinarne programe koordiniramo na ravni UL (Biomedicina, Statistika, Varstvo okolja), ostali
programi pa so v koordinaciji na fakultetah (Bioznanosti, Ekonomske in poslovne vede, Arhitektura,
Elektrotehnika, Grajeno okolje, Kemijske znanosti, Računalništvo in informatika, Matematika in fizika, Strojništvo,
Kineziologija, Humanistika in druţboslovje, Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje, Izobraţevanje učiteljev in
edukacijske vede, Pravo, Teologija, Znanost in inţenirstvo materialov, Pomorstvo in promet). Imamo tudi en
mednarodni skupni program, ki ga ena izmed članic UL izvaja v sodelovanju s štirimi evropskimi visokošolskimi
institucijami (Socialno delo – INDOSOW).
V študijskem letu 2010/11 smo v naše programe 3. stopnje vpisali 1920 študentov, študij pa je v letu 2010
zaključil 1 študent na 3. stopnji.
Raziskovalna in razvojna dejavnost
UL je osrednja in največja izobraţevalna institucija, hkrati pa je tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v
Sloveniji, s kar 30% vseh registriranih raziskovalcev. Zavzema osrednje mesto tudi zato, ker izvaja javno sluţbo
na področjih, ki so posebnega druţbenega pomena, na primer skrb za nacionalno identiteto.
Kakovost raziskovalne dejavnosti UL je objektivno merljiva predvsem v številu znanstvenih publikacij, ki jih
indeksira ISI Web of Knowledge (The Thompson Corporation, ZDA). V letu 2010 so raziskovalci UL prispevali
1.623 objav, kar je malenkost manj kot v letu 2009. 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 so Harvard
University, University of Cambridge in University of Vienna.
Drugi pomemben kazalnik mednarodne uspešnosti UL je poleg števila mednarodnih znanstvenih objav tudi
njihova odmevnost, merjena s številom citatov. Število in analiza citatov znanstvenih objav UL za preteklo
desetletno obdobje (po metodologiji scientimetričnega orodja »Essential Science Indicators«, ki uporablja
bibliografsko bazo ISI Web of Knowledge), nas po številu citatov uvršča na 590. mesto v svetu, to je v prvi
odstotek vseh institucij (univerz in raziskovalnih inštitutov) v svetu, ki jih ISI Web of Science sploh navaja. UL je
po absolutnem številu citatov najuspešnejša (uvrščena v ESI) na področjih fizike, klinične medicine, kemije,
inţenirstva, znanosti o materialih in znanosti o rastlinah in ţivalih. Če pa primerjamo citiranost vsakega področja
posebej v mednarodnem okviru, na primer področje na UL s področjem na drugih inštitucijah, se UL na področju
inţenirstva uvršča na 242. mesto, pri znanostih o materialih na 331. mesto, pri fiziki na 347. mesto, pri kemiji na
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424. mesto, na področju znanosti o rastlinah in ţivalih na 671. mesto ter na področju klinične medicine na 803.
mesto.
Odprto pa še vedno ostaja vprašanje bibliometričnih kazalcev za področje humanistike in druţboslovja, kjer
mednarodne baze podatkov še niso popolnoma verodostojen kazalec kakovosti. Kljub temu se število objav na
teh področjih povečuje iz leta v leto. Ocenjujemo, da smo tudi na teh področjih delovanja podobno uspešni kot na
naravoslovju, tehniki in medicini. Iz razumljivih razlogov, in prav je, da je tako, pa je del dejavnosti bolj usmerjen v
slovenske specifike.
Raziskujemo na vseh znanstvenih področjih, kot jih klasificira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS). Najdete nas na področjih biotehniških, naravoslovno-matematičnih, humanističnih,
druţboslovnih, tehniških in medicinskih ved ter na večini njihovih podpodročij. Na nacionalnem nivoju je UL ob
koncu leta 2010 sodelovala pri izvajanju 168 raziskovalnih programov, 124 temeljnih in 87 aplikativnih projektov,
65 CRP-ov. V okviru UL se je ob koncu leta 2010 usposabljalo 19 podoktorskih raziskovalcev in kar 490 mladih
raziskovalcev. UL je sodelovala tudi iz usposabljanju 105 mladih raziskovalcev iz gospodarstva.
Kakovost raziskovalne in razvojne dejavnosti pa izkazuje tudi močna vpetost UL v evropske in mednarodne
raziskovalne in razvojne konzorcije. V letu 2010 smo na članicah izvajali le še aktivnosti na 19 projektih 6.
okvirnega programa EU za raziskave in razvoj, ker se le ta izteka. Izvajali pa smo ţe 86 projektov 7. okvirnega
programa v katerih je UL partner, od tega 26 na novo pridobljenih projektov, v 2 projektih pa je UL
koordinator/vodja projekta. Svojo razvojno pedagoško in raziskovalno dejavnost izvajamo tudi v okviru drugih
evropskih programov (ESA, CIP, IEE, LLP; TEMPUS, SAfer Internet Plus, COST, EUREKA, LIFE+, HEALTH,
Culture, idr.), in strukturnih skladov. Ul sodeluje v vseh 8 odobrenih centrih odličnosti, v letu 2010 pa je podpisala
tudi pogodbe za sodelovanje v 7 kompetenčnih centrih. Tako je UL v letu 2010 sodelovala v 333 projektih kot
partner in 34 kot vodja.
UL je sodelovala tudi v 25 raziskovalnih mednarodnih projekti, ki jih ne financira Evropska unija. Od tega je bila
UL vodila 12 projektov. Na novo je bilo pridobljenih 14 projektov, od katerih UL vodi 5 projektov.
Povezanost raziskovalnega dela na univerzi s prakso se kaţe v 568 projektih, ki jih članice UL izvajajo z
uporabniki znanja, tako iz gospodarstva kot tudi iz negospodarstva. Vedno bolj se uveljavlja tudi zavedanje o
pomenu in zaščiti intelektualne lastnine, ki nastane med raziskovalnim delom na univerzi. Rezultat je 9 novih
patentnih prijav v letu 2010 in sklenjene licenčne pogodbe o prenosu tehničnega znanja s 4 mladimi podjetji od
skupno 6, ki so bila izbrana na razpisu VALOR 2010.
Umetniška dejavnost
UL se s tremi umetniškimi akademijami in delovanjem njihovih študentov in učiteljev uvršča v sam vrh slovenske
umetnosti in kulture v celoti. Na ta način AG, AGRFT in ALUO zagotavljajo profesionalno raven slovenske
umetnosti na temeljnih področjih umetniškega ustvarjanja za današnji čas in v prihodnje.
Kot je raziskovalna dejavnost UL vse bolj povezana z gospodarstvom, tako je umetniška dejavnost UL vse
močneje povezana z javnimi zavodi s področja kulture v Sloveniji, pa tudi s številnimi drugimi producenti.
Akademije so v letu 2010 izvedle več kot 50 različnih umetniških produkcij pred slovensko javnostjo. Nekateri
dogodki so bili večkrat ponovljeni, nekaj pa je bilo tudi posnetih in so bili ali še bodo predvajani na nacionalni
televiziji RTV Slovenija.
Na mednarodnem področju se vse tri umetniške akademije v zadnjih letih vse izraziteje uveljavljajo in postajajo
pomemben del evropske in svetovne kulture. Mirno lahko trdimo, da tudi z mednarodnim delovanjem akademij
postajamo kot univerza in druţba v celoti vse bolj prepoznavni v svetu.
Ob mnogih mednarodnih gostovanjih, ki so praviloma izvedena po strogih selekcijah s strani festivalov ali
ekskluzivnih vabilih, naj omenimo res samo najodmevnejše: Koncert prijateljstva, Projekt/razstava START
POINT, The 5th International Student Triennale v Istambulu v Turčiji , TRANSFORM, projekt SHARE, gostovanje
v Peruju na svetovnem festivalu gledaliških akademij v organizaciji UNESCO s predstavo Plešasta pevka,
gostovanje v Istanbulu na Festivalu evropskih gledaliških akademij v okviru prireditev »Istanbul-evropska
prestolnica kulture«, gostovanje na mednarodnem delovnem festivalu OLIVE v Milanu, gostovanje na festivalih v
Beogradu, Skopju in Osijeku.
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Toliko vabil na mednarodne festivale seveda lahko označimo kot izjemno »citiranost« našega umetniškega dela.
Posledica kakovosti naših umetniških produkcij so mnoge nagrade v svetovnem merilu.
Mednarodna aktivnost
Število tujih študentov v izmenjavi je v letu 2010 je 1236, slovenskih študentov, ki so odšli v tujino pa je 1070.
V študijsko leto 2010/11 smo vpisali 1301 tujih študentov, to je 2,4% vseh študentov na UL.
Na UL spodbujamo večje sodelovanje s tujimi učitelji in raziskovalci. Tako imamo iz leta v leto več tujih učiteljev,
ki izvajajo v celoti ali pa del predmeta v naših študijskih programih. V letu 2010 je vsaj en predmet izvajalo 68
tujih učiteljev, 191 tujih učiteljeve pa je sodelovalo pri izvedbi študija vsaj v enem delu predmeta. 199 naših
učiteljev in sodelavcev je v letu 2010 sodelovalo na tujih univerzah, 49 pa se jih je v tujini izobraţevalo. Na UL je
bilo v letu 2010 redno zaposlenih 51 tujih drţavljanov.
Za doseganje ciljev internacionalizacije UL izvajajo članice tudi del programov v tujem jeziku. V letu 2010 je bilo
izvedenih 2,4% predmetov v tujem glede na vse premete, ki se izvajajo. Pri tem pa je omembe vredna zakonska
omejitev, ki predpisuje poučevanje v slovenščini. UL je v preteklosti dokazala, da je pomemben faktor pri
ohranjanju in razvoju slovenskega jezika, zato ni nevarnosti, da bi na to poslanstvo pozabila, če bi dobila
dovoljenje, da zaradi mednarodnih izmenjav pogosteje kot do sedaj poučuje dele programov v angleščini.
Sodelovanje z gospodarstvom
UL je tesno povezana s slovenskim gospodarstvom, pa tudi s tujimi podjetji. Vseh projektov z uporabnik znanja
brez CRP in aplikativnih projektov smo v letu 2010 izvedli 568 v skupni vrednosti 13.470.693€. Glede na preteklo
leto smo v letu 2010 izvedli manj takšnih projektov.
Vedno več pa je tudi novih podjetij, ki nastajajo na temelju prenosa znanja z univerze. V letu 2010 smo sklenili 4
licenčne pogodbe s podjetji. UL je skupaj z gospodarstvom in drugimi raziskovalnimi organizacijami
soustanoviteljica vseh 8 centrov odličnosti v Sloveniji, ki so bili v letu 2009 odobreni za financiranje preko
strukturnih skladov, v dveh imata članici UL koordinatorsko vlogo (Ekonomska fakulteta, Naravoslovnotehniška
fakulteta). Poleg tega pa UL sodeluje tudi v vseh 7 kompetenčnih centrih, ki so bili v letu 2010 odobreni za
financiranje iz Strukturnih skladov.
Omejitve, ki so vplivale na doseganje ciljev
UL je vpeta v širše druţbeno okolje, ki seveda zelo vpliva na moţnosti razvoja in njegovo dinamiko. Tako sta
trenutna javnofinančna situacija in splošna gospodarska kriza vplivali na finančne zmoţnosti UL ter posledično na
uvajanje novih programov in izboljševanje izvajanja ţe obstoječih.
Nadalje je pomemben dejavnik, ki je bistveno vplival na realizacijo razvoja tudi proces akreditacij/reakreditacij
študijskih programov, ki pa je v veliki meri odvisen od ustreznosti in pravočasnosti delovanja Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS). V preteklem letu je zaradi
konstituiranja NAKVIS in oblikovanja novih meril prišlo do popolnega enoletnega zastoja na tem področju. To je
bistveno vplivalo na vsebino razpisanih študijskih programov.
Na področju informatizacije se soočamo z vse večjimi stroški predvsem nakupa licenc.

3

ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Univerza v Ljubljani (UL) pri svojem delovanju upošteva vse veljavne zakone in podzakonske akte na področju
visokega šolstva, ki jih je sprejel Drţavni zbor RS oziroma pristojni drţavni organi. Na podlagi predmetnih
splošnih aktov in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani sta Upravni odbor in Senat Univerze v Ljubljani
dne 21. 12. 2004 sprejela Statut Univerze v Ljubljani, ki je bil do sedaj ţe večkrat predmet sprememb in
dopolnitev. Spremembe in dopolnitve so sledile ustavno zagotovljeni avtonomiji univerze in Zakonu o visokem
šolstvu ter drugim predpisom, ki so nalagali univerzi nove obveznosti, oziroma so sledile novejšim trendom
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razvoja na področju visokega šolstva. Univerza v Ljubljani je na podlagi statuta sprejela veliko število pravilnikov,
ki podrobneje urejajo delovanje univerze in njenih članic.
Priloga 6: Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz in njenih članic

3.1

PRILOGA 6.docx

Dolgoročni prednostni cilji v letu 2010:



















3.2

utrditi avtonomijo univerze,
ostati med 3 % najboljših univerz v Evropi,
v dialogu z drţavo zagotoviti trajno in ustrezno financiranje, ki bo omogočilo izvedbo rednega študija na
prvi in drugi bolonjski stopnji brez šolnin,
racionalizirati stroške delovanja,
oceniti potek izvajanja bolonjske reforme in izpeljati potrebno prenovo obstoječih študijskih programov,
ki bodo primerljivi z uglednimi tujimi univerzami tako po vsebini kot kvaliteti in opredeliti potrebne
spremembe zakonodaje,
dokončati pričete gradnje ter pospešiti gradnjo prostorov za akademije ter ostalih gradenj skladno s
sprejetim planom prioritet,
zagotoviti, da bo univerza manjše spremembe učnih programov sprejemala samostojno, ali po
poenostavljenih postopkih,
izboljševati status raziskovalne univerze ter skrbeti za vključenost v evropski raziskovalni prostor,
tisti del raziskovanja, ki ga učitelji opravljajo za kvalitetno izvedbo pouka, mora biti sistemsko vključen v
financiranje,
zagotoviti nakup sodobne raziskovalne opreme, ker je sedanja v poprečju 85% amortizirana in torej
zastarela; s sedanjo infrastrukturno opremo je oteţena kvalitetna izvedbo aktualnih raziskovalnih
programov in projektov,
uravnoteţena kadrovska politika,
skupaj s študenti zagotavljati pogoje za študij in skrbeti za kvaliteto ţivljenja študentov,
povečati časovno učinkovitost študija,
vzpostaviti mobilnost študentov in učiteljev,
urediti način organiziranosti in povečati obseg trţne dejavnosti (na primer z ustanovitvijo zavodov),
zagotavljati izboljšanje obštudijske dejavnosti (tutorstvo, kariernost, športna dejavnost, kulturna
dejavnost, prostovoljnost, …).

Prednostne naloge v letu 2010

















uvajanje študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa – organizirati celodnevno
posvetovanje in celovito pregledati rezultate reforme na UL ter pripraviti popravljalne ukrepe,
zmanjšati število programov, usmeritev, smeri in izbirnih predmetov na tistih članicah, kjer je to
potrebno,
povečati število skupnih – medfakultetnih in univerzitetnih programov,
povečanje števila mednarodnih objav in citiranosti,
povečati prehodnost študentov na dodiplomskem študiju,
oblikovanje meril za priznavanje obštudijskih dejavnosti kot del študijske obveznosti,
opredeliti vlogo športne vzgoje v prenovljenih programih,
omogočiti čim večjo mobilnost študentov znotraj UL ,
dograjevanje informacijskega sistema na področju študijske, raziskovalne in knjiţnične dejavnosti,
spremljati zaposljivost diplomantov po fakultetah,
spremljanje karier diplomantov UL,
oblikovanje programov za stalno strokovno izpopolnjevanje odraslih zaposlenih oseb,
vzpostaviti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti,
vzpostavitev celovitega sistema kazalnikov kakovosti, ki pokrivajo vhode, procese in izhode,
okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja,
povečati število mednarodnih izmenjav učiteljev, raziskovalcev in študentov glede na leto 2009 ,
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vsaka članica mora pričeti z izvajanjem izbranih predmetov za en semester študija v tujem jeziku,
povečati število tujih študentov glede na celotno populacijo študentov na UL in si prizadevati za
zagotovitev pogojev za njihov študij in bivanje,
vzpostaviti eno središče UL v tujini (potencialne moţnosti: Brčko, Priština, Skopje, Sarajevo)

Kot posebno je potrebno izpostaviti zavezo še večjemu izboljšanju kvalitete dela na rektoratu in večji povezanosti
z realnimi problemi članic. Rektorat mora postati mesto dogovarjanja skupnih aktivnosti na nivoju UL, predvsem
pa:
 servis za pripravo strokovnih analiz delovanja UL in njenih članic, ki jih za odločitve potrebujejo
vodstvo, senat in UO UL,
 izvajati učinkovito finančno-računovodsko sluţbo, ki skrbi za zakonitost poslovanja, strokovno kvalitetno
in aţurno podpiranje izvajanja vseh dejavnosti univerze in njenih članic.
Na ravni univerze smo glede na načrtovano 2010 dosegli:
 pri pripravi srednje in dolgoročnega plana prostorskega razvoja UL – pričeli smo s pripravami, okvirno
pripravljeno posredovali na MVZT za potrebe priprave Zakona o garancijah za zadolţevanje univerze za
potrebe investicijskega vlaganja. Priprava celovitega plana se bo izvedla skupaj s celovito dolgoročno
strategijo UL v letu 2011i
 pri dokončanju in uveljavitvi univerzitetnega informacijskega sistem e-študent – opravljena je bila analiza
obstoječega stanja, ustavljen je nadaljnji razvoj do dokončne odločitev o primernem informacijskem
sistemu za podporo študijskemu procesu. S projektom se nadaljuje v letu 2011.
 pri vsebinski in organizacijski prenovi VPIS sluţbe v sodelovanju z MVZT– zaradi zastoja EVŠ na MVZT
ni bilo mogoče izpeljati prenovo visokošolske prijavne informacijske sluţbe. Prenova se bo nadaljevala v
letu 2011.
 vsi ostali doseţeni cilji so razvidni v poglavju 4 in 5
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Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih
dejavnosti

Za izdelavo Poslovnega poročila, smo pričeli uporabljati spremenjeno metodologijo, zato za nekatere podatke ni
mogoče prikazati razlik oz. napredka na posameznem področju glede na Program dela 2010.

4.1

Izobraževalna dejavnost
4.1.1

Visokošolsko izobraževanje

Letni cilj 1: Izvajanje prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programov
UL izvaja višje letnike 151 starih študijskih programov za pridobitev visokošolske strokovne in univerzitetne
izobrazbe (na podlagi ZViS jih je moţno dokončati do š.l. 2015/16), za študijskega leta 2010/11 (ţe od leta
2008/09) pa je razpisala samo bolonjsko prenovljene prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe
izvajala 123 univerzitetnih študijskih programov od 125 akreditiranih, vse akreditirane visokošolske strokovne
programov (31) in vse akreditirane enovite magistrske programe (7).
Letni cilj 2: Izvajanje študijskih programov 2. stopnje
V letu 2010 so članice UL akreditirale večino eno in dve letnih magistrskih študijskih programov 2. stopnje. Večina
študijskih programov 2. Stopnje se ne izvaja: izvaja se 85 študijskih programov od 173 akreditiranih.
Letni cilj 3: Oblikovanje študijskih programov 3. stopnje
V letu 2010 smo na UL v okviru Doktorske šole izvajali 20 doktorskih študijskih programov 3. Stopnje.
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Letni cilj 4: Povečanje učinkovitosti izobraževanja

4.1 Povečana prehodnost v višji letnik
Za povečanje prehodnosti so bile izvedene naslednje aktivnosti:
- Sistem tutorstva
- Uvedba sistema sprotnega učenja in organizacija pouka v manjših skupinah
- Izvajanje indivirualnih konzultacij
Tabela 1: Prehodnost v % iz 1. v 2. Letnik dodiplomskega študija novih programov po vrsti študijskega programa
v letu 2010
Vrsta Študija Prehodnost v % iz 1. v 2. letnik
EM
UN
VS
Povprečje

70,74%
61,62%
33,51%
53,92%

Tabela 2: Odstotek vseh ponavljavcev dodiplomskega študija po vrsti študija
Vrsta študija
1. STOPNJA
EM
UN
VS
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UN
VS
Povprečje

% vseh ponavljavcev
8,13%
9,09%
8,13%
7,76%
3,01%
2,91%
3,33%
5,92%

Letni cilj 5: Večja interdisciplinarnost in vključevanje učiteljev in znanstvenih sodelavcev ter
strokovnjakov iz prakse na vseh stopnjah študija in znanstvenem podiplomskem študiju
V študijskem letu 2009/2010 so članice UL na področju povečevanja interdisciplinarnosti in vključevanja učiteljev in
znanstvenih sodelavcev ter strokovnjakov iz prakse izvajale naslednje naloge:
5.1 Sodelovanje članic UL z raziskovalnimi zavodi in gospodarstvom

Članice so v letu 2010 (2009/2010) gostile 1010 visokošolskih učiteljev iz gospodarstva na dodiplomskih
študijskih programih. 41 gostujočih predavateljev iz gospodarstva je sodelovalo na študijskih programih 2. in 3.
Stopnje. 167 gostujočih predavatelje iz domačih raziskovalnih zavodov je sodelovalo pri pedagoškem procesu.
Podpisan Strateškega partnerstva na področju reševanja aktualnih razvojnih vprašanj gospodarstva in druţbe
(BTC, Krka, Iskratel, Gorenje, Oria, Lek, Mercator in Univerza v Ljubljani).
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Letni cilj 6: Povečanje programov v sodelovanju s članicami UL in drugimi univerzami
6.1 Izvajanje vsaj enega študijskega programa z drugimi članicami UL in drugimi visokošolskimi zavodi
Tabela 3: Število študentov, ki so opravili vsaj en izbirni predmet na drugi članici univerze oz. drugem
visokošolskem zavodu
stopnja
1. STOPNJA
2. STOPNJA
3. STOPNJA
DODIPLOMSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
DOKTORSKI PROGRAM
MAGISTRSKI PROGRAM
SKUPAJ

Število študentov, ki so opravili vsaj
en izbirni predmet na drugi članici
univerze/visokošolskem zavodu
212
1
79
5
7
61
365

Število študentov z druge članice
univerze/visokošolskem zavodu, ki so
opravili vsaj en izbirni predmet na
(domači) članici
132
1
69
4
4
27
237

V študijskem letu 2009/2010 so članice UL med seboj in z drugimi univerzami izvajale skupne naloge pri
izvajanju študijskih programov. 365 študentov, je opravilo vsaj en izbirni predmet na drugi članici univerze oz.
visokošolskem zavodu, 237 študentov pa je članica gostila z drugih članic univerze oz. visokošolskega zavoda,
da so na članici opravili vsaj en izbirni predmet.
Skladno s prednostno nalog postavljeno v Programu dela 2010 je UL vzpostavila tudi dve središča v tujini in sicer
v Prištini in Skopju.
4.1.2

Programi za izpopolnjevanje

Letni cilj 7: Priprava ukrepov vseživljenjskega učenja
Na UL smo ponudili 7 akreditiranih programov s področja vseţivljenjskega učenja v katera se je vključilo 197
udeleţencev. Oblikovali smo 194 drugih oblik vseţivljenjskega učenja, kjer smo zabeleţili 638 udeleţencev.

4.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Letni cilj 1: Povečanje števila mentorjev mladih raziskovalcev
Na ravni UL poizkušamo izboljšati kakovost izobraţevanja mladih raziskovalcev, ker je zbirni postopek predpisan
s strani ARRS trenutno ne moremo vplivati na izbor mladih raziskovalcev. Na UL je v letu 2010 bilo vključenih v
proces izobraţevanja in raziskovanja 544 mladih raziskovalcev registriranih pri ARRS. Število mladih
raziskovalcev je skoraj enako kot smo načrtovali (570).
Letni cilj 2: Povečanje števila mentorjev mladih raziskovalcev iz gospodarstva (TIA)
Število mladih raziskovalcev iz gospodarstva UL je skoraj doseglo pričakovani načrt (118) – na UL sodeluje 105
mladih raziskovalcev iz gospodarstva.
Letni cilj 3: Povečanje števila mednarodnih objav in citiranosti znanstvenih del
Na ravni UL smo izvedli aktivnosti, vendar kljub temu nismo dosegli pričakovani načrt povečanja mednarodnih
objav (2121) in citiranosti. Realizirano je bilo 1838 znanstvenih objav (Wos) za leto 2009 in 34633 čistih citatov v
5 letnem obdobju (2005-2009).
Letni cilj 4: Povečanje vlaganj v raziskovalno opremo
V letu 2010 je bilo izvedenih večino aktivnosti na članicah, za povečanja vlaganj v raziskovalno opremo.
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Tabela 4: Kazalniki raziskovalne dejavnosti za leto 2010
Število na novo vloţenih patentnih prijav v Sloveniji
Število na novo vloţenih patentnih prijav v tujini
Število podeljenih patentov samo v SLO
Število podeljenih mednarodnih patentov

9
11
10
12

Število veljavnih patentov (kumulativni podatek o vseh
veljavnih patentih do 31.12. obravnavanega leta) v
Sloveniji

80

Število veljavnih patentov (kumulativni podatek o vseh
veljavnih patentih do 31.12. obravnavanega leta) v tujini

38

Število prodanih in licenciranih patentov in patentnih prijav
Število prodanih in licenciranih inovacij

1
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Tabela 5: Število mednarodnih projektov v letu 2010 na UL
VRSTA PROJEKTA

NAČIN PRISTOPA

6.OP

PARTNER
PARTNER
VODJA/KOORDINATOR
PARTNER
VODJA/KOORDINATOR
PARTNER
VODJA/KOORDINATOR

7.OP
DRUGI EU
DRUGI NE-EU

4.3

Skupno število vseh
projektov (tekočih in novih)
19
85
2
228
32
13
12

Število na novo
pridobljenih projektov
26
71
15
9
5

Umetniška dejavnost

Umetniške akademije UL so v letu 2010 nadaljevale s trendom prisotnosti v slovenskem in mednarodnem javnem
prostoru. Načrtovani projekti umetniških akademij so bili realizirani v celoti. Vsa produkcija umetniških izdelkov, ki
izhaja neposredno iz študijskega proces, je bila izvedena in predstavljena domači javnosti. Poleg tega je bilo
zaradi dodatnih moţnosti sodelovanja s producenti in javnimi zavodi, ki so se pokazale med letom 2010,
izvedenih še veliko dogodkov, ki jih ni mogoče načrtovati vnaprej. Zato je načrt na vseh treh akademijah
preseţen. Preseţek se izkazuje močno tudi na mednarodnem področju tako z udeleţbo na mnogih dogodkih, kot
s prestiţnimi nagradami, ki so jih akademije dobile za svoj kakovosten prispevek slovenski in mednarodni
umetnosti.
V mejah Slovenije naj omenimo vsaj naslednji izbor:
Tesno sodelovanje študentov in profesorjev AGRFT na Festivalu slovenskega gledališča Borštnikovo srečanje
2010, v okviru katerega je akademija izvedla skoraj deset svojih gledaliških produkcij. Vsi študenti gledališkega
oddelka so si ogledali celoten program festivala in sodelovali na mednarodni delavnici v okviru festivala. Filmska
produkcija AGRFT je bila kot ţe nekaj let deleţna odkritega odobravanja občinstva in strokovne kritike, pa tudi
več ţirij, ki so našim filmom podelile nagrade.
Ena od razstav ALUO z naslovom »PAVILJON X« v Galeriji Jakopič v Ljubljani je predstavila le majhen del
umetniškega delovanja te akademije. Razstava pomeni nadaljevanje tesnega sodelovanja z Akademijo vizualnih
umetnosti iz Leipziga.
Koncertni abonma AG je v letu 2010 obsegal rekordnih 14 koncertov, poleg teh pa je bil organiziran zelo uspešen
koncert v sodelovanju z RTV Slovenija in Cankarjevim domom z naslovom »Za njimi stojimo«. Tudi cikla Komorni
koncerti in Solistični recitali sta bila številčno preseţena in izvedena na zavidljivi višini. Slovenska praizvedba
Večernic Claudia Monteverdija na Ptuju in v Ljubljani je pomemben korak na polje t.i. stare glasbe.
Najodmevnejša mednarodna gostovanja pa so:
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