ODLOČNO PO
ZAČRTANIH POTEH

Poslovno poročilo rektorja
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ZAHODNA IN SEVERNA EVROPA	
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Število diplomantov v letu 2014
prva stopnja 5397 (55 %)

druga stopnja 3397 (40 %)

tretja stopnja 484 (5 %)
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20

Predani znanju

42

Skrb za prihodnost

64

Univerza v številkah
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
UNIVERZE V LJUBLJANI
REKTOR
DEKANI ČLANIC
KABINET
REKTORJA
TAJNIKI ČLANIC

PRODEKANI

strokovne
službe članic

PROREKTORJI

GLAVNI TAJNIK

UNIVERZITETNA
SLUŽBA ZA
NOTRANJO
REVIZIJO

POMOČNIKI
REKTORJA

univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno

univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje

univerzitetna služba za investicije

univerzitetna služba za karierno svetovanje in ostale storitve za študente

univerzitetna finančno računovodska služba

univerzitetna služba za knjižnično dejavnost

univerzitetna služba za informatiko

center za univerzitetni šport

arhivsko muzejska služba

univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino

visokošolska prijavno informacijska služba

projektna pisarna

univerzitetna služba za 1. in 2. stopnjo

univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

univerzitetna služba za doktorski študij, doktorska šola

univerzitetna služba za evropske projekte
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Organi Univerze v Ljubljani
Rektor

Senat

(1)

prof. dr. Ivan Svetlik

(2)

prof. dr. Ivan Svetlik,
rektor,

(1) Rektor vodi, zastopa in predstavlja univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij rektorja in kolegij
dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor, prorektorji, predsednik Upravnega odbora, glavni tajnik in pomočniki rektorja. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta.
(2) Senat je najvišji strokovni organ univerze. Seje Senata sklicuje in vodi rektor. Komisije senata so: Komisija
za dodiplomski študij, Komisija za magistrski študij, Komisija za doktorski študij, Komisija za raziskovalno
in razvojno delo, Habilitacijska komisija, Komisija za razvoj informacijskega sistema, Komisija za razvoj
knjižničnega sistema, Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, Komisije za pritožbe študentov, Komisija za socialno ekonomska vprašanja študentov, Komisija za Prešernove nagrade, Statutarna
komisija, Komisija za podeljevanje častnih nazivov in nagrad, Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del, Komisija za kakovost, Disciplinska komisija, Komisija za študente, Komisija za pritožbe
kandidatov ob sprejemu na univerzo, Komisija za založništvo, Komisija za inovacije, Komisija za strategijo,
Komisija za študente s posebnimi potrebami, Komisija za obštudijske dejavnosti, Komisija za etična vprašan-

izr. prof. Marko Vatovec,

prof. dr. Matjaž Mikoš,

Akademija za glasbo,

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,

prof. Miran Zupanič,

prof. dr. Matjaž Krajnc,

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

izr. prof. Boštjan Botas Kenda,

prof. dr. Peter Pavešić,

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,

do 14. 1. 2014, Fakulteta za matematiko in fiziko,

prof. dr. Igor Potočnik,

prof. dr. Peter Šemrl,

do 30. 9. 2014, Biotehniška fakulteta,

od 15. 1. 2014, Fakulteta za matematiko in fiziko,

prof. dr. Davorin Gazvoda,

prof. dr. Milan Batista,

od 1. 10. 2014, Biotehniška fakulteta,

Fakulteta za pomorstvo in promet,

prof. dr. Metka Tekavčič,

prof. dr. Nikolaj Zimic,

Ekonomska fakulteta,

Fakulteta za računalništvo in informatiko,

prof. mag. Peter Gabrijelčič,

izr. prof. dr. Vesna Leskošek,

Fakulteta za arhitekturo,

Fakulteta za socialno delo,

prof. dr. Bojko Bučar,

prof. dr. Branko Širok,

Fakulteta za družbene vede,

Fakulteta za strojništvo,

prof. dr. Igor Papič,

prof. dr. Milan Žvan,

Fakulteta za elektrotehniko,

Fakulteta za šport,

prof. dr. Borut Božič,

izr. prof. dr. Janez Stare,

Fakulteta za farmacijo,

Fakulteta za upravo,

ja in Sistemizacijska komisija.
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Upravni odbor
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,

Ivan Kukuljan,

Filozofska fakulteta,

študent četrtega letnika na Fakulteti za matematiko
in fiziko,

prof. dr. Dušan Šuput,

Martin Černič,

Medicinska fakulteta,

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer,
Naravoslovnotehniška fakulteta,

do 21. 5. 2014, študent četrtega letnika na Pravni
fakulteti,

Domen Dolšak,
od 22. 5. 2014, študent Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo.

izr. prof. dr. Janez Krek,
Pedagoška fakulteta,

Luka Kosec,

prof. dr. Janez Kranjc,
Pravna fakulteta,

do 30. 9. 2014, študent četrtega letnika na
Fakulteti za farmacijo,

prof. dr. Christian Gostečnik,

Janoš Ježovnik,

Teološka fakulteta,

(3)

prof. dr. Janez Hribar,

Jože Colarič,

predsednik,

predstavnik Vlade RS,

mag. Urban Krajcar,

mag. Samo Hribar Milič,

namestnik predsednika in predstavnik Vlade RS,

predstavnik Vlade RS,

prof. dr. Rajko Pirnat,

Franjo Bobinac,

predstavnik pedagoških delavcev,

predstavnik delodajalcev,

prof. dr. Janko Drnovšek,

Gašper Skalar Rogič,

predstavnik pedagoških delavcev,

predstavnik Študentskega sveta.

mag. Bernarda Golob Hribar,
predstavnik nepedagoških delavcev,

študent četrtega letnika na Filozofski fakulteti,

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš,
Veterinarska fakulteta,

Tanja Knific,
do 25. 9. 2014, absolventka Veterinarske fakultete,

doc. dr. Marija Zaletel,

Vida Špindler,

Zdravstvena fakulteta,

absolventka Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo,

Juš Veličković,
od 29. 1. 2014, študent četrtega letnika na
Fakulteti za šport,

Taja Železnik,
do 28. 1. 2014, študentka Biotehniške fakultete,

Aljaž Gaber,
absolvent Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo.

(3) Upravni odbor je organ upravljanja, ki odloča zlasti o zadevah gospodarske narave in skrbi za nemoteno
materialno poslovanje univerze.
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Študentski svet (4)

Juš Veličković, predsednik,
Fakulteta za šport,

Larisa Marjanovič (Simon Penšek),
Akademija za glasbo,

Sara Gorše (Matic Drakulić),
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,

Maša Vnuk (Aleksandra Tomc),
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,

Miha Rajh, Jan Kukovec,

Janja Dermol, Tjaša Jereb
(Luka Gal Pilko, Katja Perme),
Fakulteta za elektrotehniko,

Luka Kosec, Štefan Lukic
(Manca Glavan, Ajda Šolinc),
Fakulteta za farmacijo,

Domen Dolšak, Marko Lavrenčič
(Grega Šoič, Maja Mauko),
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,

Biotehniška fakulteta,

Vida Špindler, Blaž Komar
(Tomaž Vošner, Andrej Hoivik),

Ažbe Platiša, Jan Kužner,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Ekonomska fakulteta,

Valentin Tribušon Ovsenik,
Domen Dolšak,
Fakulteta za arhitekturo,

Klemen Mesarec, Žan Bokan
(Tilen Gorenšek, Martin Gwashavanhu),
Fakulteta za družbene vede,

Ivan Kukuljan, Miha Jejčič,
Fakulteta za matematiko in fiziko,

Darko Regojevič (Ivana Vitomir),
Fakulteta za pomorstvo in promet,

Matevž Černe, Ernest Beličič,

Nastja Grm,
Fakulteta za socialno delo,

Nejc Medved, Samo Trček,
Fakulteta za strojništvo,

Juš Veličkovič (Nina Legnar),
Fakulteta za šport,

Žiga Obolnar, Marko Živkovič,
Fakulteta za upravo,

Janoš Ježovnik, Kaja Hacin,
Filozofska fakulteta,

Klemen Trdin, Luka Žust
(Ana Savnik, Petra Hren),
Pravna fakulteta,

Anže Cunk, (Nina Ditmajer),
Teološka fakulteta,

Neva Lukša
(Kaja Blagotinšek, Nika Kosem),
Veterinarska fakulteta,

Jan Schweiger, Bojan Renuša,
Zdravstvena fakulteta.

Vid Jenko, Eva Vičič,
Medicinska fakulteta,

Boštjan Bratuša, Alen Šapek,
Naravoslovnotehniška fakulteta,

Alja Šumak, Živa Jakšić,
Pedagoška fakulteta,

Fakulteta za računalništvo in informatiko,
(4) Študentski svet univerze je organ študentov univerze. Študentski svet sestavljajo predsedniki in
podpredsedniki študentskih svetov članic univerze.

Dekani članic

prof. Andrej Grafenauer,

prof. dr. Igor Papič,

doc. dr. Lilijana Rihter,

izr. prof. dr. Janez Krek,

Akademija za glasbo,

Fakulteta za elektrotehniko,

Fakulteta za socialno delo,

Pedagoška fakulteta,

prof. Miran Zupanič,

prof. dr. Borut Božič,

prof. dr. Branko Širok,

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,

Fakulteta za farmacijo,

Fakulteta za strojništvo,

prof. dr. Peter Grilc, do 30. 9. 2014,
prof. dr. Miha Juhart, od 1. 10. 2014,

izr. prof. Boštjan Botas Kenda,

prof. dr. Matjaž Mikoš,

prof. dr. Milan Žvan,

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,

Fakulteta za šport,

prof. dr. Igor Potočnik, do 30. 9. 2014,
prof. dr. Davorin Gazvoda od 1. 10. 2014,

prof. dr. Matjaž Krajnc,

izr. prof. dr. Janez Stare,

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Fakulteta za upravo,

prof. dr. Anton Ramšak,

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,

Fakulteta za matematiko in fiziko,

Filozofska fakulteta,

Biotehniška fakulteta,

prof. dr. Metka Tekavčič,
Ekonomska fakulteta,

prof. mag. Peter Gabrijelčič,
Fakulteta za arhitekturo,

prof. dr. Bojko Bučar,

prof. dr. Elen Twrdy,

prof. dr. Dušan Šuput,

Fakulteta za pomorstvo in promet,

Medicinska fakulteta,

prof. dr. Nikolaj Zimic,

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer,

Fakulteta za računalništvo in informatiko,

Naravoslovnotehniška fakulteta,

Pravna fakulteta,

prof. dr. Christian Gostečnik,
Teološka fakulteta,

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš,
Veterinarska fakulteta,

doc. dr. Marija Zaletel,
Zdravstvena fakulteta.

Fakulteta za družbene vede,
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Spoštovani,
leto 2014 je na Univerzi v Ljubljani potekalo pod vtisom iskanja rešitev, kako
ob ponovnem zmanjšanju javnih sredstev za 1,26 odstotka (2.774.862 evrov)
ohraniti naše ključne dejavnosti neokrnjene in kako tudi v teh okoliščinah zagotavljati kakovost raziskovanja, izobraževanja in prenosa znanja na čim višji
ravni. Naša prizadevanja so kljub navedenim okoliščinam izkazala pomembne
rezultate.
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo in informatiko sta dobili
novi, moderni stavbi, Medicinska fakulteta nov objekt za Inštitut za biologijo celice in biokemijo,
Fakulteta za matematiko in fiziko dodatne prostore, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo pa
se je preselila v prostornejše najemne prostore.
V mednarodnih revijah Nature in Science smo uspeli objaviti kar pet znanstvenih člankov, pet najbolj
citiranih člankov avtorjev Univerze v Ljubljani je bilo do zaključka leta 2014 deležnih kar 1565 citatov.

NAGOVOR
REKTORJA

Z dobrim sodelovanjem na
univerzi in z okoljem si
utiramo pravo razvojno pot.
Ta nam omogoča, da delo
opravljamo s ponosom in v
korist študentov ter celotne
nacionalne in mednarodne
skupnosti.

Projekt Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL) je ponudil vrsto usposabljanj in posvetov za zaposlene
ter prispeval k oblikovanju in izboljšanju instrumentov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. V
okviru priprav na finančno perspektivo 2020 smo za namen vključitve v projekte pametne specializacije
pripravili zemljevid inovativnega znanja in se v teh prizadevanjih povezali z raziskovalnimi inštituti.
Izboljšujejo se kazalniki internacionalizacije naše dejavnosti, pri čemer je še posebej razveseljivo povečevanje števila mednarodnih raziskovalnih projektov, naši študenti pa so ponovno dosegali visoka
mesta na domačih in mednarodnih tekmovanjih.
Navedeni in številni drugi dosežki dokazujejo, da si z dobrim sodelovanjem na univerzi in z okoljem
utiramo pravo razvojno pot. Ta nam omogoča, da delo opravljamo s ponosom in v korist študentov ter
celotne nacionalne in mednarodne skupnosti.

prof. dr. Ivan Svetlik,
rektor

prof. dr. IVAN SVETLIK, rektor
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POROČILO
PREDSEDNIKA
UPRAVNEGA
ODBORA

POROČILO
PREDSEDNIKA
ŠTUDENTSKEGA
SVETA

Finančno poslovanje Univerze v Ljubljani se iz leta v leto zaostruje,
zato smo se v Upravnem odboru v preteklem letu prednostno
zavzemali za stabilnost financiranja za izvedbo študijskih
programov na vseh stopnjah študija in ohranjanje raziskovalnega
dela v obstoječem obsegu. Ob upoštevanju omejitev, ki so posledica
varčevalnih ukrepov, smo se znašli v položaju, ko smo s težavo zagotavljali kakovostno izvedbo študijskih programov in raziskovalnih projektov. V povezavi z omenjeno problematiko smo veliko
energije vložili tudi v izvedbo doktorskega študija. Navkljub slabim
finančnim razmeram smo poslovno leto na Univerzi v Ljubljani
zaključili uspešno.

Študentski svet je v študijskem letu 2013/2014 s ponosom zastopal
študente Univerze v Ljubljani in ohranil dobre odnose z vodstvom
Univerze. Aktivno smo sodelovali pri sprejemanju pravnih aktov
Univerze in postopku sprejemanja novega zakona o visokem šolstvu.
V organe Univerze v Ljubljani smo izvolili predstavnike, ki so poleg
aktivnega zastopanja interesov študentov prispevali tudi pomemben
delež k razvoju Univerze. Med pomembnimi mejniki preteklega leta
je sprejetje novega poslovnika za delo Študentskega sveta Univerze
v Ljubljani, s katerim bomo prihodnjim generacijam študentskih
svetnikov omogočili lažje in še bolj organizirano delo.

prof. dr. Janez Hribar,

Juš Veličković,
predsednik Študentskega sveta

predsednik Upravnega odbora
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ODMEVI LETA 2014
Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, temveč navada.
(Aristotel)

Univerza v Ljubljani je s 23 fakultetami
in tremi umetniškimi akademijami
najstarejša in največja visokošolska ter
znanstveno raziskovalna ustanova v
Sloveniji, ustanovljena leta 1919(5). Na
Univerzi gojimo temeljno, aplikativno
in razvojno raziskovanje, dosegamo
odličnost in najvišjo kakovost ter
izpolnjujemo najvišja etična merila na
vseh področjih znanosti, umetnosti
in tehnike. Imamo največjo ponudbo
študijskih programov, ki segajo na
vsa disciplinarna področja, in več kot
polovico vseh slovenskih študentov.

V letu 2014 so Univerzo v Ljubljani zaznamovali številni dogodki in dosežki, tako na nacionalni
kot mednarodni ravni, kar nas nedvomno vodi v doseganje pomembnega cilja – do leta 2020
želimo postati prepoznavna, mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza, ki ustvarjalno
prispeva h kakovosti življenja.

Pet najbolj citiranih člankov avtorjev Univerze v Ljubljani je bilo do zaključka leta
2014 deležnih 1565 citatov. (vir: WOS)

(5) Na Univerzi v Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2014 zaposlenih 5644 oseb.
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Januar
Revija Nature je objavila članek z naslovom
Mozaični kvazikristali, avtorjev prof. dr.
Tomonarija Dotera in Tatsuya Oshiroa z Univerze
Kindai z Japonske ter prof. dr. Primoža Ziherla s
Fakultete za matematiko in fiziko in Inštituta Jožef
Stefan. Delo znotraj preprostega teoretičnega
modela pojasnjuje stabilnost nekaterih že opaženih
2D kvazikristalov in napoveduje več novih.
Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Na Fakulteti za družbene vede smo v okviru
centra za raziskovanje družbenega komuniciranja v sklopu COST akcije IS0906 organizirali
mednarodno konferenco Prihodnost raziskovanja občinstev. Tridnevne konference se je udeležilo
več kot sto petdeset raziskovalcev in strokovnjakov
s področja komuniciranja, medijev in novinarstva
iz 28 evropskih držav.

Prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru, in prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, ob
predaji predsedovanja RKRS.

Odvila se je prva redna seja Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedstvom Univerze v Ljubljani. Predsedovanje
za mandatno obdobje dveh let smo prevzeli od
Univerze v Mariboru, predali pa ga bomo Univerzi
na Primorskem.
Na Naravoslovnotehniški fakulteti smo organizirali
dvodnevni dogodek Okolju prijazno recikliranje izdelkov iz papirja: vrednotenje reciklabilnosti in priporočila, ki je potekal pod okriljem
evropskega projekta Eko(loški) krogotok papirja
EcoPaperLoop.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik
je sprejel najuspešnejše športnike študente
Univerze v Ljubljani z mednarodnih univerzitetnih tekmovanj v letu 2013. Naši študenti so
osvojili odličja v treh disciplinah: borilnem športu
sambo v kategoriji do šestdeset kilogramov na 27.
Poletni univerzijadi v Kazanu v Rusiji, drugo mesto
v nordijski kombinaciji ekipno na 26. Zimski
univerzijadi v Trentinu v Italiji in drugo mesto
v veslanju osmerca s krmarjem v Dubrovniku na
Hrvaškem.

V reviji Nature Materials so raziskovalci Fakultete
za matematiko in fiziko in Univerze v Koloradu
(ZDA) objavili članek Prepleteni koloidni vozli
in inducirani defekti v nematikih. Njihove
raziskave odpirajo nove možnosti za samosestavljanje topoloških superstruktur, za uporabo
v fotoniki in za modeliranje drugih fizikalnih
sistemov s podobnimi topološkimi značilnostmi.

Športniki Univerze v Ljubljani se vsako leto na
mednarodnih univerzitetnih tekmovanj odlični.

Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Februar
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Podelili smo Rektorjevo nagrado za naj inovacijo
Univerze v Ljubljani 2014. Prvo mesto je
pripadlo projektu Enolyse, ki je žirijo prepričal s
sistemom za nadzor fermentacije vina. Drugo
mesto je zasedel projekt Rotacijski generator hidro
dinamske kavitacije, ki predstavlja uporabo hidrodinamske kavitacije, s katero je moč odstraniti
zdravilne učinkovine iz odpadnih voda in uničiti
legionelo v pitni vodi. Tretje mesto je žirija dodelila
projektu Tehnologija disipativnih granuliranih
materialov, ki omogoča optimalno izkoriščanje
dušilnih lastnosti polimernih materialov in s tem
maksimalno znižanje vibracij in hrupa.

Raziskovalci s Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo doc. dr. Marko Novinec, prof. dr.
Matevž Korenč in prof. dr. Brigita Lenarčič so
v sodelovanju z raziskovalci Univerze v Zürichu
(Švica) in Kliničnega centra Univerze v Teksasu
(Dallas, ZDA) dosegli objavo članka v reviji
Nature Communications. Članek z naslovom
Nov alosteričen mehanizem v cistein peptidaze
katpsinu K, odkrit z računskimi metodami, predstavlja pomemben napredek na področju računalniško podprtega načrtovanja novih učinkovin v
medicinske in druge namene.

Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Na Biotehniški fakulteti smo organizirali zaključno
srečanje akcije COST UV4growth, na katerem je
sodelovalo 105 udeležencev iz 25 držav. COST
je tehnološko najstarejša in najširša evropska
medvladna mreža za sodelovanje pri raziskavah.
Na srečanju smo predstavili rezultate raziskav
članov UV4Growth in raziskovalnega področja v
celoti, s poudarkom na pozitivnih učinkih UVB
sevanja.

Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2014

Marec
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April
Rektorska konferenca Republike Slovenije
(RKRS) je v sodelovanju z Javnim zavodom
Center Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS) organizirala mednarodno konferenco
Študij danes, kakšen naj bo jutri. Namenjena je
bila zaposlenim in študentom vseh štirih univerz
v Sloveniji ter drugim interesnim skupinam
visokega šolstva, ki vidijo možnost v povezovanju
operacionaliziranih ciljev in institucionalnih ter
strukturnih sprememb.

Delegacijo Maxa Plancka je sprejela prorektorica
Univerze v Ljubljani prof. dr. Maja Makovec Brenčič.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet že od leta
1997 organiziramo Mednarodno posvetovanje o prometni znanosti (ICTS - International
Conference on Transport Science). Posvetovanja se redno udeležuje okrog sto udeležencev iz
deset in več držav. Da bi posvetovanje postalo
mednarodno še bolj odmevno, smo se združili s
Fakulteto za pomorstvo iz Splita in leta 2014 organizirali prvo skupno Mednarodno posvetovanje o pomorski znanosti (IMSC - International
Maritime Science Conference).

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli delegacijo
Maxa Plancka, med njimi tudi ugledna prof. dr.
Haralda Pleinerja in Haralda Engelhardta. Cilj
srečanja je bila identifikacija področij, na katerih
obstaja vzajemni interes za vzpostavitev sodelovanja in povezovanja v sklopu razpisa Widespread2014-1 Teaming programa Horizon 2020.
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Maj

Na dogodku Univerza gre na trg je sodelovalo več kot štirideset podjetij.

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je potekal dogodek
Univerza gre na trg (Elevator pitch festival).
V sklopu dogodka so potekali hitri zmenki z
delodajalci ter delavnici Poslovni bonton na zaposlitvenem razgovoru in Naj te trema ne ovira.
Cilj dogodka, ki je bil v javnosti odlično sprejet
že drugo leto zapored, je v pripravi študentov na
učinkovit vstop na trg dela.
Na Fakulteti za farmacijo smo gostili dvajseto
letno konferenco Evropskega združenja farmacevtskih fakultet (EAFP – European Association
of Faculties of Pharmacy). Konferenco je obiskalo
145 vodilnih oseb evropskih fakultet za farmacijo,
iz več kot trideset držav. Letna srečanja EAFP so
ključna za usmeritve izobraževanja v farmacevtski
stroki.
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Doc. dr. Andreja Gomboc, asist. dr. Drejc Kopač
in asist. dr. Jure Japelj s Fakultete za matematiko
in fiziko proučujejo izbruhe sevanja gama, ki
nastanejo ob smrti nekaterih masivnih zvezd.
Pri meritvah cirkularne polarizacije optičnega
zasija izbruha GRB 121024A so ugotovili,
da izmerjena vrednost postavlja na preizkušnjo
teoretične modele, ki potrebujejo znatno prevetritev. Članek o tem dosežku so objavili v reviji
Nature.

Študente in zaposlene je razveselilo odprtje novogradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) ter Fakultete za računalništvo
in informatiko (FRI). Posebna gostja je bila
evropska komisarka Máire Geoghegan-Quinn, ki
je prisotne pozdravila preko video nagovora.

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je potekala že druga
interdisciplinarna mednarodna znanstvena
konferenca mednarodnopravnega varstva
okolja, na kateri so udeleženci iskali predloge
okolju prijaznih rešitev ob upoštevanju stališč, ki
se oblikujejo na vseh kontinentih sveta.

Skenirajte QR kodo in si oglejte video odprtja fakultet
FKKT in FRI.

Na Fakulteti za socialno delo je potekal dogodek
Verižna reakcija, ki je povezal naše študente in
študente socialnega dela z Univerze v Utrechtu
(Nizozemska). Študenti so na dogodku iskali
priložnosti za raziskovanje, izobraževanje,
izmenjave in pripravništvo.

Na Fakulteti za arhitekturo je potekal znanstveni
posvet Pametni urbanizem z naslovom Učiti
trajnost. Konferenca z mednarodnim značajem
je združevala predvsem pedagoge z več evropskih
univerz. Na konferenci smo ovrednotili obstoječe
pedagoške prakse ter spodbudili preučevanje
alternativnih vizij in novih orodij za trajnostno
prihodnost.

Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Junij
Skupna neto površina objektov FKKT in FRI je
42.046 m2, od tega je 10.516 m2 parkirišč.
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Julij
Prof. dr. Bojan Vrtovec z Medicinske fakultete je
s sodelavci želel ugotoviti, ali zdravljenje s presaditvijo matičnih celic v srce izboljša dolgoročno
prognozo teh bolnikov. Rezultati so pri bolnikih,
ki so bili zdravljeni z matičnimi celicami, pokazali
pomembno izboljšanje delovanja srca in telesne
zmogljivosti. Prav tako je pri tej skupini prišlo do
pomembnega izboljšanja petletnega preživetja.

Poletna šola UNIKE na rektoratu Univerze v
Ljubljani

Gostili smo delegacijo tajvanskih tehniških
univerz pod okriljem Association of National
Universities of Science and Technology. Srečanje je
bilo namenjeno iskanju možnosti mednarodnega
sodelovanja tako na študijskih kot raziskovalnih
področjih.
Na rektoratu Univerze v Ljubljani in Pedagoški
fakulteti je potekala poletna šola UNIKE (Universities in the Knowledge Economy). Univerza v
Ljubljani je partnerica tega projekta, ki raziskuje
spreminjajočo se vlogo in pomen univerz v
rastočih ekonomijah in regijah znanja.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko
je potekala konferenca s področja varnosti v
oblaku za centralno in vzhodno Evropo (CSA
CEE Summit) pod okriljem globalnega združenja
Cloud Security Alliance (CSA). Cilj dogodka je bil
dvig varnostne ozaveščenosti s področja varnosti v
oblakih in izpostavitev nekaterih ključnih težav in
dosežkov s tega področja v preteklem letu.
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Opisana raziskava je prva na svetu preučila
dolgoročne vplive zdravljenja z matičnimi celicami
pri bolnikih s srčnim popuščanjem. Članek z
naslovom Zdravljenje srčnega popuščanja s
presaditvijo matičnih celic je objavila revija
Circulation, Cardiovascular interventions.
Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Univerza v Ljubljani se je ponovno uvrstila med
najboljše univerze na svetu po Šanghajski
lestvici. Na lestvici Academic Ranking of World
Universities (ARWU) je izboljšala svoj položaj v
skupini od 401. do 500. mesta, na področju objav
v uglednih mednarodnih revijah pa je uspešno
ohranila položaj med tristotimi najuspešnejšimi
univerzami na svetu.
Skenirajte QR kodo in si oglejte lestvico.
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Av g u s t

Dolgoročni strateški cilj Univerze v Ljubljani je ustvarjanje znanja.

Revija Science je objavila članek z naslovom
Prostorske karte medzvezdnega absorpcijskega
pasu pri 862 nanometrih doktorskega študenta
raziskovalca Janeza Kosa in prof. dr. Tomaža
Zwittra s Fakultete za matematiko in fiziko. Članek
obravnava sledi eksotičnih molekul v prostoru
med zvezdami in odpira nov pristop v raziskovanju.
Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Bakterije kažejo značilne oblike kooperativnega
vedenja, kamor spada tudi medcelično komuniciranje s pomočjo kemičnih signalov, poimenovano
zaznavanje kvoruma. Prof. dr. Ines Mandič-Mulec
z Biotehniške fakultete je s sodelavci prof. dr. Anno
Oslizlo, prof. dr. Polonco Štefanič in prof. dr.
Iztokom Dogšo raziskovala vpliv sinteze signala
na kooperativno sintezo antibiotika bakterije
Bacillus subtilis. Študija, o kateri so objavili
članek v reviji Proceedings of the National Academy
of Science of the Unated states of America, prinaša
nov pogled na medcelično signaliziranje in ponuja
razlago za evolucijsko stabilnost kooperacije med
bakterijami.

Molekula EpCAM je znana kot pomemben
tumorski označevalec, saj se na površini rakastih
celic pojavlja v precej večjih količinah kot na
normalnih celicah. Pomemben napredek na tem
področju predstavlja določena podrobna struktura
EpCAM, ki omogoča ciljanje točno določenih
regij na površini molekule in s tem načrtovanje
učinkovitejših dostavnih sistemov. To strukturo so
v reviji Nature v članku z naslovom Pojasnjena
zgradba tumorske označevalne molekule
Ep CAM predstavili raziskovalci s Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo prof. dr. Miha
Pavšič, doc. dr. Gregor Hunčar in prof. dr. Brigita
Lenarčič.

Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Z mednarodnim združenjem Societas Ethica in
Teološko fakulteto smo organizirali mednarodno
konferenco na temo Etika vojne in miru. V
letu 2014 je potekala stoletnica od začetka prve
svetovne vojne. Zadnja vojna na evropskih tleh je
potekala tudi na tleh nekdanje Jugoslavije, zato je
združenje svojo konferenco umestilo v Slovenijo.
Na konferenci je sodelovalo sedemdeset znanstvenikov z vsega sveta.

V letu 2014 smo
povečali aktivnosti za
promocijo raziskovalnega
dela Univerze v Ljubljani.

Skenirajte QR kodo in preberite članek.

Na Filozofski fakulteti smo organizirali
mednarodno konferenco Evropske zveze za
japonske študije (EAJS - European Association
for Japanese Studies), največje svetovne organizacije za japonologijo, ki v Evropi poteka vsaka
tri leta. Konference v Ljubljani se je udeležilo
rekordno število udeležencev z vsega sveta, 898
raziskovalcev iz 36 držav.
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Univerzo v Ljubljani je obiskal predsednik Rikkyo
Univerze z Japonske Tomoy Yoshiok. Srečanje, ki
so se ga udeležili tudi sodelavci obeh univerz, je
bilo namenjeno utrjevanju in širitvi obstoječega
sodelovanja med univerzama.
Na Kongresnem trgu pred rektoratom Univerze
v Ljubljani je potekal tradicionalni dogodek
Univerze v Ljubljani Pozdrav brucem, ki je
namenjen bodočim študentom, njihovim staršem,
prijateljem, znancem in tudi vsem študentom
Univerze v Ljubljani. Program dogodka smo
soustvarili s študenti in tako tudi na tem dogodku
pokazali, da s povezanostjo in sodelovanjem lahko
dosežemo najboljše rezultate.
Skenirajte QR kodo in si oglejte utrinke z dogodka.

Središče za socialno podjetništvo Univerze
v Ljubljani združuje univerzo in šest članic
Univerze v Ljubljani z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih
podpornih dejavnosti na področju socialnega
podjetništva. Univerza v Ljubljani je skupaj s
članicami: Biotehniško fakulteto, Ekonomsko
fakulteto, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto
za socialno delo, Fakulteto za upravo in Pedagoško
fakulteto s središčem vzpostavila razvojno-raziskovalno-aplikativni okvir, v katerem se povezujejo
raziskovalci, pedagogi in študentje z različnih
področij z gospodarstvom in nevladnim sektorjem
ter hkrati ponujajo možnost sodelovanja vsem, ki
jih ta tematika zanima.

Sunita Williams je
lastnica ženskega
rekorda za najdaljši
vesoljski polet, kot
tudi največjega števila
izhodov v odprto vesolje,
sedem.

Na Ekonomski fakulteti smo gostili 26. mednarodno konferenco združenja European Association
of Labor Economists (EALE). Na konferenci, na
kateri je bilo okoli 450 udeležencev z vsega sveta,
smo predstavili najnovejša znanstvena dognanja s
področij, ki jih pokriva ekonomika dela.

Oktober

Članice Univerze v Ljubljani so z izvirnimi predstavitvami študijskih programov poskušale čim bolj pritegniti
pozornost bodočih študentov.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik
je sprejel rektorico Univerze v Podgorici prof.
Radmilo Vojvodić. Skupaj s sodelavci sta se pogovarjala o možnostih razširitve obstoječega sodelovanja med obema univerzama. V prihodnje vidita
priložnost za povezovanje in dobro sodelovanje na
izbranih skupnih projektih in študijskih programih
ter večji izmenjavi študentov in učiteljev.

Mednarodno priznana astronavtka slovenskoindijskega rodu Sunita Williams je na Univerzi
v Ljubljani skozi predavanje spregovorila o svojih
izkušnjah v vesolju. Sunita Williams je v vesolju
preživela skupaj 322 dni na dveh misijah. Njen
čas bivanja v odprtem vesolju, petdeset ur in
štirideset minut, je šesti najdaljši čas bivanja v
odprtem vesolju ameriških astronavtov vseh časov.
Na Fakulteti za matematiko in fiziko smo organizirali simpozij Kvanten in klasičen kaos: Kaj
sledi? (Quantum and classical chaos: What comes
next?), na katerem so se srečali vodilni znanstveniki z različnih področij. Simpozij je postregel s
23 predavatelji iz Evrope, ZDA, Japonske in Nove
Zelandije.

September
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Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik
in predsednik Tehniške univerze Berlin prof. dr.
Christian Thomsen sta podpisala memorandum o
sodelovanju med univerzama na področjih raziskav
in izmenjav učiteljev, raziskovalcev ter študentov,
oblikovanja skupnih programov ter na področju
razvoja znanstvenih gradiv in organizacije znanstvenih srečanj.
Na Univerzi v Ljubljani sta se sestala rektor
Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in
rektor Univerze v Beogradu prof. Vladimir
Bumbaširević in se seznanila z delovanjem obeh
univerz na področju izobraževalnega procesa.

V okviru Erasmus Mundus projekta Basileus je
od leta 2008 v Beograd odšlo skupno štirideset
učiteljev in študentov Univerze v Ljubljani, z
Univerze v Beogradu pa jih je k nam prišlo 31.
Po nekajletnem uspešnem sodelovanju na področju
poučevanja slovenskega jezika na Beijing Foreign
Studies University (BFSU) na Kitajskem smo v
Pekingu podpisali memorandum o sodelovanju
med Univerzo v Ljubljani in BFSU, ki zajema
sodelovanje na področju izobraževanja, izmenjav
študentov in profesorjev, raziskovalnih projektov
ter izmenjav raziskovalnih in študijskih gradiv.

Univerza v Ljubljani in
Univerza v Beogradu sta
sporazum o sodelovanju
podpisali že leta 2006,
zato sta rektorja
govorila predvsem o
možnostih, kako bi
univerzi sodelovanje še
okrepili.

Predsednik Tehniške univerze Berlin prof. dr. Christian Thomsen in rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan
Svetlik sta se ob podpisu memoranduma razveselila nadaljnjega sodelovanja med univerzama.

Na Fakulteti za elektrotehniko smo organizirali
znanstveni sestanek Elektroporacija v biologiji,
biotehnologiji in medicini, edinstveno srečanje v
svetovnem merilu, na katerem se zberejo pionirji
genske elektrotransfekcije, elektrokemoterapije in
drugi najvidnejši raziskovalci na področju elektroporacije. Na srečanju so si raziskovalci izmenjali
najnovejša dognanja in ponudili znanja prihajajočim raziskovalcem ter uporabnikom na elektroporaciji temelječih terapijah in tehnologijah.

Na Veterinarski fakulteti smo z Veterinarsko
zbornico organizirali peti Slovenski veterinarski
kongres, največje strokovno in znanstveno srečanje
slovenskih veterinarjev. Ker je leta 2014 minilo
petdeset let od ustanovitve Virološkega laboratorija na Veterinarski fakulteti, so bile osrednja tema
kongresa virusne bolezni domačih živali. Kongresa
se je udeležilo več kot štiristo udeležencev iz
Slovenije in tujine ter 13 uglednih profesorjev iz
različnih evropskih držav.

November
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December
Umetniške akademije Univerze v Ljubljani so
premierno uprizorile opero ameriškega skladatelja Larryja Coryella Vojna in mir. Mednarodni
projekt se je odvil v Sloveniji, na Slovaškem in
Hrvaškem, oblikovali pa so ga študenti Akademije
za glasbo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Akademije za gledališče, radio, film,
in televizijo ter Fakultete za računalništvo in
informatiko. S premierno izvedbo opere Vojna
in mir je Univerza v Ljubljani obeležila stoto
obletnico začetka prve svetovne vojne, Akademija
za glasbo pa 75. obletnico delovanja.

Skenirajte QR kodo za več informacij o operi Vojna in
mir.
Veseli in nasmejani prejemniki svečanih listin za najboljši študijski uspeh Univerze v Ljubljani

Teden Univerze, ki ga vsako leto obeležimo prvi
teden decembra, smo namenili predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v
Ljubljani, podelitvi nagrad in priznanj študentom
za njihov študijski uspeh in udejstvovanje na
področju obštudijskih dejavnosti ter podelitvi
naziva redni in zaslužni profesor. Na osrednjem
dogodku, slavnostni seji senata, smo podelili
najvišja priznanja; častni doktor, plakete ‘Pro
Universitate labacensi’, zlate plakete za zasluge pri
razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja Univerze v Ljubljani in za
krepitev njenega ugleda ter svečane listine mladim
visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne
pedagoške in raziskovalne dosežke. V letu 2014 je
bil Teden Univerze še posebej slavnostno obarvan,
saj je Univerza v Ljubljani praznovala 95 let.

40

Skenirajte QR kodo za več informacij in video posnetke
Tedna Univerze.

Univerza v Ljubljani je prejela nagrado StudyPortals za zadovoljstvo mednarodnih študentov
v letu 2014. Nagrada je rezultat analiz več tisoč
ocen mednarodnih študentov, ki svoje zadovoljstvo s študijem ocenjujejo prek portala STeXX.eu,
največje baze mednarodnih izkušenj študentov na
svetu.

Mednarodno konferenco Youth sport smo
na Fakulteti za šport organizirali že sedmič.
Udeleženci so bili priča rezultatom raziskav in
novim dognanjem ter implementaciji le-teh v
prakso. Konferenca je omogočila povezovanje
in navezovanje novih znanstvenih stikov ter
združevanje mednarodnega znanja raziskovalcev. Udeležili so se je raziskovalci iz dvanajstih
evropskih držav in ZDA.

Avtorji izbranih raziskovalnih dosežkov v Tednu Univerze s predmeti, ki jih
spominjajo na njihov uspeh.

Državno proslavo ob dnevu samostojnosti in
enotnosti Republike Slovenije so prvič organizirale akademije Univerze v Ljubljani; Akademija
za glasbo, Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje ter Akademija za gledališče, radio,
film in televizijo. Odzivi javnosti so bili odlični.
Državna proslava v organizaciji akademij Univerze
v Ljubljani je bila po mnenju javnosti najboljša v
zgodovini samostojne Slovenije.
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Pregled odmevov
od januarja do maja 2015

Dogodek ob petdesetletnici uvajanja organizirane in vodene športne vzgoje na
Univerzi v Ljubljani
Uspeh študentov Univerze v Ljubljani na 27. Zimski univerzijadi
Projekt Slowolf izbran izmed trinajstih najboljših LIFE projektov
Univerza v Ljubljani postala strateški partner novega podjetniškega pospeševalnika
Acceleration Business City (ABC)
Sprejem športnikov študentov Univerze v Ljubljani, udeležencev drugih Evropskih
univerzitetnih športnih iger
Organizacija mednarodnega dogodka Falling walls Lab
Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2015
Razvoj antibiotika nove generacije, učinkovitega proti multirezistentnim bakterijam
Organizacija tradicionalnega festivala Univerza gre na trg
Podelitev desettisočega naziva doktor znanosti
Podelitev priznanj za pomembna umetniška dela
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PREDANI ZNANJU
Ni dovolj samo vedeti, znanje je treba tudi uporabljati.
(Johann Wolfgang von Goethe)

IZOBRAŽEVANJE
Na Univerzi v Ljubljani do leta 2020 na področju izobraževalne dejavnosti
zasledujemo tri dolgoročne strateške cilje: nekoliko zmanjšati število študentov,
povečati število diplomantov za tretjino in povečati kakovost diplom ter zmanjšati razdrobljenost programov. Zaključili smo analizo študijskih programov, ki
bo podlaga za metodologijo spreminjanja akreditiranih in sprejemanje novih
študijskih programov.

Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov dodiplomskega študija
v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in specialistov in več kot osemedeset odstotkov
doktorjev znanosti (vir: baza SI-STAT).
V študijskem letu 2014/2015 je na redne študijske programe vseh treh stopenj vpisano 39.144 študentov,
izredno 3.777 študentov, skupaj pa 42.921,5 študentov. Na Univerzo v Ljubljani se je v letu 2014
vpisalo 25.707 žensk, kar predstavlja šestdeset odstotkov vseh vpisanih študentov. Študij na Univerzi v
Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini
magistrov in specialistov in več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti (vir: baza SI-STAT).
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Število vpisanih študentov v študijske programe vseh treh stopenj od 2010/2011 do 2014/2015 (6)

V tujem jeziku izvajamo
17 študijskih programov in
ponujamo 444 predmetov,
kar ustvarja priložnosti za
krepitev internacionalizacije.
POLONCA MIKLAVC VALENČIČ,
pomočnica glavne tajnice v
univerzitetni službi za prvo in drugo
stopnjo

Prva in druga stopnja
Na Univerzi v Ljubljani imamo akreditirane študijske programe
prve in druge stopnje na vseh področjih International standard
Classification of education (ISCED), izvajamo pa tudi interdisciplinarne in skupne programe s partnerskimi institucijami doma
in v tujini. V tujem jeziku izvajamo 17 študijskih programov in
ponujamo 444 predmetov, kar ustvarja priložnosti za krepitev internacionalizacije. Programi so raznoliki in odprti za izbirne vsebine.
Učenje in poučevanje sta skozi študij skupen projekt učiteljev in
študentov, v katerega se aktivno vključujejo strokovnjaki iz prakse
in tuji strokovnjaki ter vanje prinašajo vsebine najnovejših odkritij
raziskav z različnih področij.
V naslednjem letu bomo identificirali polja razvoja programov
in institucionalne podpore za njihovo izvajanje ter racionalizacije
vodenja postopkov in dokumentacije.

(6) Na Univerzi v Ljubljani izvajamo en skupni program z Univerzo v Mariboru – pri evidenci študentov zato
vsaka univerza upošteva polovico teh študentov.

46

47

Tretja stopnja
V letu 2014 je bilo v tretjestopenjske študijske programe vpisanih 321 študen-

Doktorski študij je vedno bolj vpet v mednarodni prostor. V
preteklem letu smo za doktorske študente zabeležili približno
dvajset odstotkov več sklenjenih pogodb o somentorstvu s tujimi
univerzami in raziskovalnimi inštituti.

tov manj kot v letu 2013. Za generaciji študentov, vpisanih v študijskem letu
2013/2014 in 2014/2015, ni bilo zagotovljenih sredstev za sofinanciranje oziroma štipendiranje doktorskega študija. Edini sistemski vir ostaja financiranje
mladih raziskovalcev. Vendar je število na novo vključenih v letu 2014 padlo na
62 v primerjavi z letom 2011, ko je bilo na Univerzo v Ljubljani na novo vključenih 106 mladih raziskovalcev.

MARJANA SLOBODNIK,
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za doktorski študij

ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV NA TRETJI STOPNJI
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Doktorski študij je vedno bolj vpet v mednarodni
prostor. V preteklem letu smo za doktorske
študente zabeležili približno dvajset odstotkov
več sklenjenih pogodb o somentorstvu s tujimi
univerzami in raziskovalnimi inštituti.

V ta namen smo organizirali mednarodni posvet
na temo mentorstva na doktorskem študiju.

Na področju doktorskega študija v prihodnje
predvidevamo še intenzivnejše interdisciplinarno
povezovanje znotraj Univerze in navzven, predvsem
Preteklo leto smo namenili pripravam za po- z vodilnimi raziskovalnimi inštituti v Sloveniji, ter
daljševanje akreditacij doktorskih študijskih še intenzivnejšo vpetost v mednarodno okolje.
programov, kar smo izkoristili za uvedbo nekaterih
dodatnih kriterijev za zagotavljanje raziskovalne
odličnosti mentorjev in nosilcev predmetov.
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Internacionalizacija v izobraževalni
dejavnosti

IZMENJAVA ŠTUDENTOV
Število vseh študentov na izmenjavi po študijskih letih od leta 2010 do 2014 na vseh treh stopnjah

V letu 2014 smo sprejeli Strategijo internacionalizacije Univerze v Ljubljani,
ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj Univerze, saj krepi zmogljivost in
kakovost sodelovanja s sosednjimi in drugimi evropskimi državami ter drža-
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vami tretjega sveta. V študijskem letu 2014/2015 se je na Univerzo v Ljubljani
vpisalo 1908 tujih študentov, kar je za 13 več kot leto prej.
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ŠTEVILO VPISANIH TUJIH ŠTUDENTOV
Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2014
Naši v tujini

25745,5

804
prva stopnja

13898

825
druga stopnja

1413

236

Tujci pri nas

število vpisanih študentov s
slovenskim državljanstvom

število tujih vpisanih
študentov

tretja stopnja

Preteklo leto smo aktivnosti usmerjali k večanju deleža študentov, učiteljev in strokovnih delavcev na
izmenjavi ter večanju obsega sodelovanja v obstoječih združenjih, kot so EUA, UNICA, IRUN in
UTRECHT, in drugih partnerskih institucijah. Krepili smo obstoječa sodelovanja z visokošolskimi
institucijami v Evropi in izven nje ter nadaljevali prizadevanja za oblikovanje strateških partnerstev z
odličnimi univerzami v regiji in izven Evrope.
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2013/14

V letu 2015 aktivnosti usmerjamo v realizacijo strateških ciljev internacionalizacije in izvajanje
akcijskega načrta. Naš cilj je do leta 2020 povečati število programov in poletnih šol v tujem
jeziku za polovico, mobilnost študentov za eno tretjino in delež tujih učiteljev za polovico.

Naš cilj je povečati ponudbo izobraževalnih
programov v tujih jezikih, mobilnost
študentov in delež tujih učiteljev.
KATJA CERJAK,
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za
mednarodno sodelovanje
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V letu 2014 smo pridobili 96
mednarodnih projektov, ki so
trajali dlje kot eno leto, in 27
mednarodnih projektov, ki
so trajali manj kot eno leto.
Skupno smo sodelovali v 437
različnih tekočih evropskih
projektih.
mag.
STAŠKA MRAK JAMNIK,
pomočnica glavne tajnice v
univerzitetni službi za evropske
projekte

Na področju raziskovanja želimo spodbujati nastajanje velikih interdisciplinarnih raziskovalnih skupin, ki
bodo imele zadostno koncentracijo kadrov znanja,
opreme in sredstev za pridobivanje in koordinacijo
velikih mednarodnih projektov ter za enakopravno
sodelovanje v njih. Usmerjeni smo v povečanje števila
in vrednosti domačih ter mednarodnih projektov in
števila objav ter citiranosti za četrtino. Osredotočamo
se na mednarodne raziskovalne dejavnosti, povečujemo mobilnost raziskovalcev in delež tujih raziskovalcev.

RAZISKOVANJE

Na Univerzi v Ljubljani imamo pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) registriranih 3446 raziskovalcev. V letu 2014 imamo objavljenih 2045 člankov v revijah z
indeksom citiranja po WoS (Web of Science). To nas na svetovnih
lestvicah univerz uvršča med tristo najboljših univerz po številu
objav. V zadnjih desetih letih je bilo pod avtorstvom raziskovalcev
Univerze v Ljubljani objavljenih 16.188 člankov. V tem obdobju
so bili citirani sto petdeset tisočkrat, kar je nad mednarodnim
povprečjem.
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Raziskovalni projekti
V letu 2014 smo na področju raziskovanja sodelovali pri 156 raziskovalnih
programih, 79 aplikativnih projektih, 219 temeljnih projektih, 49 ciljno raziskovalnih programih in 12 znanstvenih sestankih, ki jih financira Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Skozi projekte smo usposabljali
410 mladih raziskovalcev, od tega štirideset mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Na Univerzi v Ljubljani smo usposabljali 16 podoktorskih raziskovalcev s podoktorskim projektom na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije in 25 podoktorskih raziskovalcev, ki jih ne financira Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

V letu 2014 smo pridobili 96 mednarodnih projektov, ki so trajali dlje kot eno leto, in 27 mednarodnih projektov, ki so trajali manj kot eno leto. Skupno smo sodelovali v 437 različnih tekočih
evropskih projektih, od tega pri 97 projektih 7OP ter Obzorje 2020 in 295 projektih drugih evropskih programov.

ŠTEVILO EU PROJEKTOV
Število tekočih projektov po letih
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Na Univerzi v Ljubljani smo v letu 2014 sodelovali s 111 tujimi raziskovalci, v tujino pa je na
izmenjavo odšlo 49 raziskovalcev Univerze v Ljubljani, ki so sodelovali v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem procesu.

PRENOS ZNANJA
Pomembni vlogi univerz v družbi sta prenos in
uporaba znanja v okolje. Na tem področju smo se

Prijava izumov in patentov

zavezali, da bomo do leta 2020 za tretjino povečali
število in vrednost projektov za gospodarstvo
in javni sektor, podvojili število udeležencev v
programih vseživljenjskega učenja ter krepili
dejavnosti kariernega centra in s tem spodbujali
sodelovanje z delodajalci, organizacijami in klubi
diplomantov.

Sodelovanje z gospodarstvom
V letu 2014 smo z gospodarstvom izvedli 648 projektov. V novo
pridobljenem projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja smo
z 22 članicami v sodelovanju s partnerskimi podjetji in študenti
izvedli 108 projektov, od tega 94 interdisciplinarnih. Gostili smo
604 strokovnjake iz (ne)gospodarstva in 451 visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oziroma raziskovalcev iz domačih raziskovalnih zavodov,
ki so sodelovali pri pedagoškem procesu.
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V letu 2014 smo z
gospodarstvom izvedli
648 projektov. V novo
pridobljenem projektu Po
kreativni poti do praktičnega
znanja smo z 22 članicami
v sodelovanju s partnerskimi
podjetji in študenti izvedli
108 projektov, od tega 94
interdisciplinarnih.
prof. dr.
MAJA MAKOVEC BRENČIČ,
prorektorica za področje prenosa znanja

Pri upravljanju z intelektualno lastnino smo se v letu 2014 ukvarjali
s postopkom prevzemanja in zaščite službenih izumov ter pripravili
nov pravilnik in procesno shemo za zaščito industrijske lastnine.
Registrirali smo deset službenih izumov; pet patentih prijav v
Sloveniji, dve patentni prijavi v Veliki Britaniji in tri PCT prijave. V
Sloveniji je bilo podeljenih 17 patentov, en je bil podeljen v tujini.

Organizacijske oblike za
prenos znanja v prakso
Na področju prenosa znanja smo začeli povezovati vse obstoječe
elemente eko-inovacijskega sistema in na ta način spodbudili povezovanje lastnih razvojno inovacijskih enot. Ustanovili smo interdisciplinarni konzorcij članic Središče za socialno podjetništvo in
začeli vzpostavljati Slovensko stičišče inovacij. Nadgrajevali smo tudi
vsebinsko povezovanje ter razvoj vrednostnih verig in mrež znanja
za namen pametne specializacije, tako z nacionalnimi inštituti kot
drugimi univerzami.

Na področju prenosa znanja
smo začeli povezovati vse
obstoječe elemente ekoinovacijskega sistema in na ta
način spodbudili povezovanje
lastnih razvojno inovacijskih
enot.
dr.
MARIJAN LEBAN,
pomočnik glavne tajnice v univerzitetni
službi za raziskave, razvoj in
intelektualno lastnino
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Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)
Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in vsem, ki si to želijo postati,
omogočamo preizkusiti svoje ideje v gospodarstvu. Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve,
ki bo predstavljala najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet. Do konca leta 2014
je LUI podprl 126 start-up podjetij. Kar 95 odstotkov podjetij, ki so se vključili v LUI, še vedno
poslovno deluje, 42 odstotkov inkubiranih podjetij LUI in alumnov pa je že prisotnih na tujih trgih.
V potencial novonastalih podjetij LUI verjamejo domači in tuji investitorji, saj v novonastala podjetja
vlagajo sredstva kljub gospodarski krizi.

Inovacijsko razvojni inštitut (IRI)
Inovacijsko razvojni inštitut (IRI) smo na Univerzi v Ljubljani ustanovili skupaj z desetimi tehnološko
naprednimi in uspešnimi slovenskimi podjetji kot nepridobitni zavod pod javnim nadzorom. Njegov
namen je pospeševati ustvarjanje, prenos, širjenje in uporabo znanja oziroma spodbujati integracijo
inovacijskega trikotnika (raziskave-izobraževanje-inovacije) s prenosom rezultatov raziskav v prakso in
njihovim tržnim izkoriščanjem.
V letu 2014 smo na IRI uspešno zaključil pilotni projekt EURL3A, projekt Evropske unije za vzpostavljanje boljšega sodelovanja med univerzami, raziskovalnimi institucijami in podjetji, ter projekt EnergyVillab, projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Italije s področja učinkovite rabe energije. Vse
bolj nastopamo tudi kot vsebinski prijavitelj projektov. Za izvajanje projekta v okviru razpisa Zavezništvo znanja smo prejeli priznanje za uspešno povezovanja poslovnega in akademskega okolja TARAS
ter nagrado za najboljšo prakso pri oblikovanju novih zelenih delovnih mest Umanotera. Rezultati
projekta TRAP-EE (izobraževanje hišnih tehnikov/skrbnikov stavb), pri katerem je IRI nosilec ideje in
koordinator, so uspešno potrjeni tako v slovenskem kot mednarodnem okolju.
Pripravili smo tako imenovani energetski koncept Univerze v Ljubljani, ki je osnova za nadaljnje
dejavnosti energetske prenove stavb Univerze. Na tem področju IRI deluje kot integralni energetski
menedžer za izvajanje vseh dejavnosti varčevanja z energijo: od izobraževanja ključnih ljudi, uvajanja
mehkih ukrepov, vzpostavitve sistema energetskega knjigovodstva do energetskega menedžmenta.
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Karierni centri
V letu 2014 smo s kariernimi
centri okrepili podporo
študentom pri načrtovanju
mobilnosti v tujino, na več
članicah smo izvedli karierne
sejme in dogodke, na katerih
smo študente informirali o
podjetniški poti ter programih
mobilnosti v tujini,
organizirali karierne tabore
in dneve odprtih vrat.
MAJA DIZDAREVIĆ,
koordinatorka kariernih centrov

Povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci, opolnomočenje
študentov s posebnimi znanji in kompetencami, ki jih podpirajo pri
iskanju zaposlitev, je naloga kariernih centrov Univerze v Ljubljani,
s katerimi smo v preteklem letu vzpostavili nove oblike sodelovanja s podjetji in institucijami ter pospešili podjetniško ozaveščanje
študentov in diplomantov.
Aktivnosti kariernih centrov so namenjene vsem študentom
Univerze v Ljubljani, storitve pa so za študente brezplačne. V letu
2014 smo v kariernih centrih okrepili podporo študentom pri načrtovanju mobilnosti v tujino, na več članicah smo izvedli karierne
sejme in dogodke, na katerih so študente informirali o podjetniški
poti, organizirali karierne tabore in dneve odprtih vrat. Festival
Univerza gre na trg smo uspešno organizirali že drugo leto zapored.
V letu 2014 se ga je udeležilo več kot sto petdeset študentov in
diplomantov Univerze v Ljubljani ter več kot šestdeset izkušenih
strokovnjakov iz 47 podjetij. Prvič smo organizirali dogodek
Povežimo se za prihodnost, na katerem smo na enem mestu zbrali
predstavnike delodajalcev, študentov in članic. Poleg tedenskih
elektronskih novic smo začeli izdajati E-mesečnik, ki ga na svoj
elektronski naslov prejme več kot trideset tisoč študentov.
Večina dejavnosti kariernih centrov je že vse od leta 2010 projektno
(so)financiranih iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Z uspešno pridobljenimi sredstvi na
novih razpisih bomo aktivnosti kariernih centrov razširili tudi med
populacijo bodočih študentov in diplomantov.
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Oddaja pisnih zaključnih
del študija v elektronski
obliki, preverjanje podobnosti
njihove vsebine in dostopnost
na svetovnem spletu prek
Repozitorija Univeze v
Ljubljani bodo povečali
kakovost ter vidnost del.

KAKOVOST
Projekt Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL),
v katerem so sodelovale vse članice Univerze v
Ljubljani, nas je povezal na vseh ravneh delovanja
in omogočil številne izmenjave dobrih praks. V
procesu celovite revizije in razvoja sistema zagotavljanja kakovosti so različne skupine univerzitetne
akademske in strokovne skupnosti sodelovale pri
pregledu in analizi različnih področij delovanja
in kakovosti Univerze. Pripravili smo predloge
smernic in orodij mehanizmov za dvig kakovosti
na vseh področjih Univerze.
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Organizirali smo različne oblike usposabljanj,
izvedli posvetovalne obiske na članicah in tako
spodbudili medsebojno podporo pri uresničevanju
ciljev. S pripravo in potrditvijo zunanjih izbirnih
predmetov smo spodbudili izmenjavo študentov
med članicami, ob tem pa nudili močnejšo
podporo celotnemu nacionalnemu družbenemu
okolju in širšo ter prepoznavnejšo vključenost v
globalni prostor. Tudi v prihodnje bomo podpirali
članice pri razvoju in izboljšavah z vzpostavljanjem ustreznega okolja za komunikacijo, učenje,
sodelovanje, ustvarjalnost in iniciativnost znotraj
univerze, z lokalnim ter širšim družbenim okoljem.

dr.
MOJCA KOTAR,
pomočnica glavne tajnice v
univerzitetni službi za knjižnično
dejavnost

KNJIŽNIČNA
DEJAVNOST
Najpomembnejša aktivnost na področju knjižnične
dejavnosti v letu 2014 je bila vzpostavitev Repozitorija Univerze v Ljubljani. Ta bo povečal vidnost in
odmevnost rezultatov raziskav raziskovalcev Univerze in omogočil izpolnjevanje določil pogodb o
sofinanciranju. Oddaja pisnih zaključnih del študija
v elektronski obliki, preverjanje podobnosti njihove
vsebine in dostopnost na svetovnem spletu prek Repozitorija bodo povečali kakovost ter vidnost del.
Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost je v
letu 2014 sodelovala v evropskem projektu OpenAIREplus (7.OP) in novosti prenašala v slovenski
prostor kot nacionalna kontaktna točka za odprti
dostop (National Open Acess Desk) ter na nacionalnem informacijskem portalu za odprti dostop
openaccess.si.
V prihodnjem letu načrtujemo pripraviti določila glede oddaje
objav raziskovalcev Univerze v Ljubljani v Repozitorij, nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev univerzitetne knjižnice kot notranje
enote Univerze in postopno vzpostavljanje skupnega izvajanja del
ter storitev.
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ŠPORT IN OBŠTUDIJSKE
DEJAVNOSTI

V študijskem letu 2013/2014
smo skupno izvedli 96
športnih programov, ki se
jih je udeležilo 11.344
študentov.
KATJA CERAR,
vodja centra za univerzitetni šport

62

V okviru centra za univerzitetni šport vsako leto razpišemo
kreditno ovrednotene športne predmete, celoletne športno
rekreativne programe, sezonske športno rekreativne programe in
športne počitnice. Ti programi se med seboj razlikujejo po obsegu,
standardih in namenu ter omogočajo široko vključenost populacije
študentov. Pomemben segment delovanja je tudi ustvarjanje boljših
pogojev za študij študentov športnikov. V ta namen smo v letu 2014
sklenili sporazum o sodelovanju na področju tekmovalnega športa
študentov med Univerzo v Ljubljani in Športno zvezo Univerze v
Ljubljani. V študijskem letu 2013/2014 smo skupno izvedli 96
športnih programov, ki se jih je udeležilo 11.344 študentov.
Izdali smo e-knjigo Pregled obštudijskih dejavnosti na Univerzi
v Ljubljani 2013/2014, ki predstavlja obštudijske aktivnosti in
dosežke študentov. Sprejeli smo tudi nov Pravilnik o obštudijski
dejavnosti na Univerzi v Ljubljani, katerega namen je spodbuditi
članice k večji izbirnosti in priznavanju zunanjih izbirnih vsebin,
študentom pa omogočiti, da tudi v prihodnje razvijajo kompetence
in veščine ter si s tem krepijo možnosti kariernega razvoja in lažjega
umeščanja na trg dela.
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UMETNOST
S Svetom za umetnost Univerze v Ljubljani, ki smo ga v začetku
leta 2014 preoblikovali iz Galerijskega sveta Univerze v Ljubljani,
sledimo poslanstvu predstavljanja kulturnih dogodkov in dosežkov
s področja umetnosti. Bogatimo širšo akademsko skupnost,
spodbujamo nove oblike predstavitve umetniških del, krepimo
okolje za sodelovanje izvajalcev umetniških in drugih študijskih
programov preko okroglih miz ter spodbujamo sodelovanje z
domačimi in tujimi umetniki.
V letu 2014 smo organizirali slikarske, kiparske in restavratorske
razstave študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
ter predstavili njihove oddelke. Akademija za gledališče, radio, film
in televizijo je poskrbela za projekcije filmov in gledališke predstave,
Akademija za glasbo pa za koncerte in svetovno premiero jazzovske
opere ameriškega skladatelja in kitarista Larrya Coryella Vojna in
mir. Sodelovanje vseh treh akademij in združenih pevskih zborov več
članic Univerze, ki je štel štiristo pevcev, pa je doseglo svoj vrhunec
s pripravo in izvedbo državne proslave ob dnevu samostojnosti in
enotnosti Republike Slovenije, ki je potekala v Cankarjevem domu
v Ljubljani.
Akademski pevski zbor Tone Tomšič združuje študente Univerze
v Ljubljani, ki sta jim skupni velika ljubezen do petja in želja po
vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Zbor, ki bo prihodnje leto
obeležil devetdeseto obletnico delovanja, je v letu 2014 izvedel deset
celovečernih koncertov v Sloveniji in pet v tujini ter osvojil prvo
mesto na državnem zborovskem tekmovanju Naša pesem, kjer je
bil nagrajen tudi takratni dirigent zbora Sebastjan Vrhovnik. V letu
2014 je pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija izšla zgoščenka s
skladbami še živečih slovenskih skladateljev Večni čas v hip ujet.
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V prihodnje bomo podpirali interdisciplinarno sodelovanje v umetnosti, nadaljevanje aktivnosti
za vpis polja umetnosti v register znanstveno-raziskovalnih področij Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, vplivali na možnost prijave projektov ter intenzivneje vključevali
študente in profesorje v znanstveno-raziskovalno in umetniško delo.

Sodelovanje vseh treh
akademij in združenih
pevskih zborov več članic
Univerze v Ljubljani, ki je
štel štiristo pevcev, je doseglo
svoj vrhunec s pripravo in
izvedbo državne proslave
ob dnevu samostojnosti in
enotnosti Republike Slovenije.
prof.
MATEJ ZUPAN,
prorektor za področje umetniškega dela

SKRB ZA PRIHODNOST
Pravi odnos je malenkost, ki pripelje do velikih sprememb.
(Winston Churchill)

Ustvarjalne razmere za delo in študij
Na Univerzi v Ljubljani skrb za trajnostni razvoj vključujemo v naše vsakodnevno delo. Z različnimi aktivnostmi prispevamo h gospodarskemu in družbenemu
razvoju, v katerega vključujemo tudi socialne in okoljske vidike. Dejavni smo
na področjih, ki so posebnega družbenega pomena, saj kakovostno izobražujemo, ustvarjamo novo znanje, ga prenašamo, sodelujemo z uporabniki znanja
in na ta način prispevamo h kulturnemu, socialnemu in ekonomskemu razvoju
družbe. Takšno vlogo želimo še utrditi.

Univerza je v svojem poslanstvu lahko uspešna le, če na njej delujejo in študirajo visoko motivirani,
zavzeti in pripadni učitelji, raziskovalci, strokovni delavci in študenti. Zato na Univerzi v Ljubljani
skrbimo za ustvarjalne delovne in študijske razmere, ki poleg spodbujanja zavzetega dela ter študija
študentom in zaposlenim omogočajo kakovostno delovno in študijsko življenje.
V okviru projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL) smo v letu 2014 pripravili orodja in smernice
za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in izvedli testno anketiranje zaposlenih na rektoratu, Ekonomski
fakulteti in Fakulteti za upravo. Organizirali smo številna izobraževanja za razvijanje komunikacijskih
in sodelovalnih kompetenc zaposlenih, uvajali posvetovalne obiske članic Univerze z namenom razvoja
kakovosti, uporabljali participativne metode dela pri razvijanju in nadgrajevanju mehanizmov/orodij
kakovosti ter izpeljali usposabljanja, ki pedagoškim sodelavcem omogočajo na študenta osredotočen
študijski proces.
Med pomembne projekte za študente nedvomno sodi Informacijsko opismenjevanje študentov na
Fakulteti za upravo, v okviru katerega nudimo različne oblike brezplačnih izobraževalnih tečajev, individualno tutorstvo za informacijske vire, tečaje, vključene v študijski program posameznega predmeta,
ter individualne tečaje za tuje študente in gostujoče predavatelje.

Dejavni smo na področjih,
ki so posebnega družbenega
pomena, saj kakovostno
izobražujemo, ustvarjamo
novo znanje, ga prenašamo,
sodelujemo z uporabniki
znanja in na ta način
prispevamo h kulturnemu,
socialnemu in ekonomskemu
razvoju družbe.
prof. dr.
GORAN TURK,
prorektor za področje pedagoškega dela
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Na več članicah Univerze v Ljubljani imamo vzpostavljene alumni klube, preko katerih vzpostavljamo
in razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo (ne)gospodarstvo.

Interno komuniciranje
V letu 2014 smo pozornost namenili predvsem krepitvi internega komuniciranja s tedenskimi kolegiji
rektorja, mesečnimi kolegiji dekanov, rednimi srečanji s predstavniki Študentskega sveta Univerze
v Ljubljani, vzpostavitvijo rednih mesečnih kolegijev sodelavcev za odnose z javnostmi, večjim
poudarkom na dogodku ob odprtju študijskega leta Pozdrav brucem in dogodkih v Tednu Univerze,
ko smo podelili najvišja univerzitetna priznanja in nazive, prvič pa smo v javnosti izpostavili tudi
najodmevnejše raziskovalne dosežke leta naših sodelavcev.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko smo s selitvijo v nove prostore na enem mestu združili vse
zaposlene te članice, kar je okrepilo željo po tem, da se sodelavci med seboj dobro spoznajo. V ta namen
smo vpeljali redno tedensko druženje FRI piškot, na katerem sodelavci fakultete predstavljajo svoja
raziskovalna dela, čemur sledi neformalno druženje.
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Odnosi z mediji

Uporaba znanja

Sožitje z okoljem

Na področju aktualnih tem in dogodkov Univerze
v Ljubljani redno sodelujemo s slovenskimi mediji,
ki pokrivajo visoko šolstvo, znanost in kulturo.
V letu 2014 je imela v teh medijih največ objav
Univerza v Ljubljani (4044), sledijo ji Fakulteta
za družbene vede (1187), Ekonomska fakulteta
(1143) in Filozofska fakulteta (1102). Ostale
članice so dosegle pod tisoč objav.

Družbeno odgovornost na Univerzi v Ljubljani
udejanjamo tudi s prenosom ustvarjenega znanja
v prakso. To dosegamo z razvojno raziskovalnim
in strokovnim delom, zaposlovanjem naših diplomantov v drugih organizacijah, spodbujanjem
podjetništva, svetovalnim delom, vključevanjem
strokovnjakov iz gospodarstva v izobraževalno in
raziskovalno delo ter s programi vseživljenjskega
učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.

Z vizijo na področju trajnostnega ravnanja z
energijo želimo postati referenčni primer za stavbe
javnega sektorja. To se nanaša tako na energetsko
učinkovitost kot tudi na rabo lokalno razpoložljivih
obnovljivih virov in kakovostno notranje okolje.
Na ta način bodo stavbe Univerze v Ljubljani med
najbolj učinkovitimi znotraj javnega stavbnega
fonda, saj bomo že pred letom 2020 presegali EU
in nacionalne cilje na področju varčne rabe energije
v stavbah. Z energetsko strategijo se bomo lahko
identificirali po vseh članicah Univerze v Ljubljani,
področje energetike pa je tudi opredeljeno kot eno
izmed naših ključnih področij, kamor se načrtno
usmerjata aplikativno raziskovanje in komercializacija rezultatov raziskav.

Ker se zavedamo pomena uporabnosti znanja in
sposobnosti pridobivanja lastnih finančnih virov,
razvijamo tudi tržno dejavnost, zato se na Univerzi
v Ljubljani tesno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in tujimi podjetji, med našimi partnerji
so multinacionalke in najuspešnejša domača
podjetja.
Na željo partnerskega podjetja so se študenti
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
osredotočili na predelavo igralnih avtomatov in
tekstilnih izdelkov za ponovno uporabo z novo
funkcijo.
Na javni razpis za sofinanciranje projektov Po
kreativni poti do praktičnega znanja smo na
Fakulteti za upravo prijavili tri projekte, in sicer:
Nadgradnja uporabniške izkušnje in ponudbe
kulturnih dogodkov za mobilno aplikacijo Yugo,
Šolska spletna kuhinja ter Raziskava in analiza
poslovnih priložnosti družbe Hermiona, d. o.
o., v javnem sektorju. S temi projekti študentom
omogočamo razvoj kompetenc, pridobivanje
praktičnega znanja in krepitev sodelovanja s
podjetji.
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Na Fakulteti za matematiko in fiziko del temeljnih
raziskav, ki so osnova za tehnološki napredek
družbe, posvečamo čistim energijam in razvoju
materiala za pogone na vodik. Ta se lahko neškodljivo spušča v okolje. Opravljamo tudi raziskave
na področju novih materialov, ki ne vsebujejo
strupenih elementov.
Na Fakulteti za strojništvo smo na področju
naravnega okolja aktivnosti usmerjali v razvoj
procesa utekočinjanja lesa, pri katerem zaradi
reakcij z določenimi kemijskimi spojinami pride
do razgradnje lesnih komponent, zmanjšanje
izpustov škodljivih snovi pri njihovem zgorevanju
in v razvoj turbin za pridobivanje energije iz
vodotokov brez njihove zajezitve, kar pride v
poštev zlasti pri plovnih vodotokih.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo k
varovanju naravnega okolja in virov prispevamo
z intenzivnim sodelovanjem z gospodarstvom
pri razvoju gradbenih proizvodov iz naprednih
materialov (toplotno-izolacijski sklopi za Fibran
Nord, d. o. o.) ali sekundarnih surovin, na
primer iz odpadne embalaže (Raziskovalni vavčer
- CEP, d. o. o.).
Na Pedagoški fakulteti smo pristopili k programu
Ekošole, ki povezuje vzgojno-izobraževalne
ustanove s prizadevanji izvajati okoljsko vzgojo in
izobraževanje z namenom spodbujanja in večanja
udejanjanja trajnostnega razvoja med mladimi.
Tako smo na področju porabe električne energije
uvedli sistem beleženja porabe energije, vzpostavili
sistem rednega vzdrževanja vodovodnega sistema
in naprav, omogočili brezplačno izposojo koles za
zaposlene in se pridružili projektu Dan slovenske
hrane z organizacijo tradicionalnega slovenskega zajtrka za zaposlene in študente. V okolici
fakultete smo postavili gnezdilnice za ptice, ki z
didaktičnimi prilagoditvami omogočajo spremljanje razvoja ptičjega zaroda.
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Odgovornost do družbe
Na Univerzi v Ljubljani se aktivno vključujemo v različne humanitarne akcije. Ena izmed večjih
je bila ob poplavah, ki so prizadele območje Srbije, Bosne in Hercegovine. Za poplavljena območja
smo skupaj s študenti organizirali zbiranje oblačil ter hrane za ljudi in živali, pomagali pa smo tudi
z denarnimi prispevki. Na prošnjo Univerze v Banja Luki, da pomagamo njihovim zaposlenim in
študentom, ki so utrpeli posledice poplav, smo zaposlene na Univerzi v Ljubljani pozvali k donaciji in
zbrali 12.700 evrov.
V letu 2014 smo zasnovali Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL), ki združuje predvsem s
Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti v akademskem, raziskovalnem
in razvojnem okolju v tujini. SMUL je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti študijskih
programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in ugleda naše univerze. V letu 2015 bomo organizirali ustanovno sejo članov iz Srbije, Češke, Italije, Madžarke, Avstrije, Združenega kraljestva,
Združenih držav Amerike in Avstralije. Izvolili bomo vodstvo mreže, sprejeli ustanovno listino ter
določili program dela in aktivnosti.

V letu 2014 smo zasnovali
Svetovno mrežo Univerze
v Ljubljani (SMUL), ki
združuje predvsem s Slovenijo
povezane znanstvenike,
profesorje in druge ugledne
osebnosti v akademskem,
raziskovalnem in razvojnem
okolju v tujini.
mag.
JANA LUTOVAC LAH,
pomočnica rektorja za organizacijo in
komuniciranje.

Na Pravni fakulteti študentom omogočamo sodelovanje v svetovalnici Pravna klinika za begunce in tujce. Namen svetovalnice je
pospešiti izobraževanje študentov prava in njihov interes za tovrstna
pravna področja ter v strokovni javnosti dvigniti raven zavesti o
obstoju begunske problematike in prava tujcev.
Na Zdravstveni fakulteti smo tudi v letu 2014 organizirali v ravnotežje usmerjeno vadbo za starejše, namenjeno zmanjševanju
dejavnikov tveganja za padce in povečanju mobilnosti v domačem,
mestnem in ruralnem okolju. Študenti fakultete ob tem izpopolnjujejo svoje strokovno znanje ter utrjujejo medpoklicno in medgeneracijsko sodelovanje.
V letu 2014 smo na Fakulteti za računalništvo in informatiko organizirali Jesensko šolo za otroke iz socialno ogroženih družin,
z zbranimi donacijami pa kupili računalnike, na katerih so se
udeleženci v času jesenskih šolskih počitnic učili programirati.
Računalnike so otroci prejeli v trajno last.
Na Fakulteti za elektrotehniko vsako leto namenjamo odsluženo, a
še delujočo računalniško opremo šolam, ki jo potrebujejo. Posebno
skrb namenjamo gibalno oviranim študentom in zaposlenim, za kar
smo prejeli tudi mednarodni certifikat invalidom prijazna hiša.
Na Fakulteti za farmacijo vsako leto organiziramo Božični bazar, na
katerem s prodajo slaščic, voščilnic in daril zbrani denar podarimo
tistim, ki ga potrebujejo.
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UNIVERZA V ŠTEVILKAH
Nič ni trajnega, razen sprememb. (Heraklit)

Poslovanje

14.114.431 €

8.424.686 €

96.553 €

11.412.977 €

V letu 2014 smo imeli na Univerzi v Ljubljani za tri odstotke (3.723.637 evrov)
več skupnih prihodkov kot v letu 2013. Povečanje je predvsem posledica novo

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Javna agencija Republike

18.134.062 €

Trg
28.313.067 €

pridobljenih tržnih projektov. Proračunski prihodki se kljub izvajanju novih

169.901.831 €

bolonjskih programov in dodatnega letnika od leta 2010 zmanjšujejo za sedem

Druga ministrstva

35.173.122 €

odstotkov.

Cenik storitev Univerze v Ljubljani : sredstva od prodaje blaga in storitev iz

Drugi viri

39.118.970 €

2010337,21

Struktura prihodkov glede na vir

2011338,55
2012312,16
2013320,97
2014324,69
Skupni prihodki (denarni tok) v milijonih evrov

V letu 2014 smo
imeli na Univerzi v
Ljubljani za tri odstotke
(3.723.637 evrov) več
skupnih prihodkov kot
v letu 2013. Povečanje
je predvsem posledica
novo pridobljenih tržnih
projektov.

V strukturi prihodkov imajo sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje
pedagoške dejavnosti najvišji delež (52 odstotkov), sledijo sredstva Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (12 odstotkov), na tretjem mestu pa je tržna dejavnost z 11 odstotki.
Največji vpliv na višino odhodkov v letu 2014 so imeli naslednji dejavniki: povečanje investicijskih
vlaganj na eni strani in izvajanje ukrepov varčevalne politike vlade ter izvajanje ukrepov sanacijskih
programov nekaterih članic na drugi strani. Zaradi investicijskih vlaganj so se odhodki v letu 2014 glede
na leto 2013 zvišali za odstotek. Odhodki za zaposlene (plače, prejemki in prispevki) so se v primerjavi z
letom 2013 minimalno povečali (0,55 odstotka), izključno zaradi zakonskih obveznosti do zaposlenih,
saj smo sicer v letu 2014 morali upoštevati zmanjšanje števila zaposlenih za odstotek. Odhodki za blago
in storitve so se glede na leto 2013 znižali še za pet odstotkov, kar je posledica izvajanja varčevalnih
ukrepov in sanacijskih programov Univerze.

MIHAELA BAUMAN
PODOJSTERŠEK,
glavna tajnica
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Zadnja tri leta poslovanja Univerze zaznamujejo veliki investicijski projekti, financirani iz sredstev evropskega kohezijskega sklada. Ti projekti so novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteta za računalništvo
in informatiko, rekonstrukcija in novogradnja Medicinske fakultete ter energetska sanacija Filozofske in Ekonomske fakultete. V letu 2014 smo kupili del

2010340,39
2011334,18
2012319,39

Leto 2010

Leto 2011

Leto 2013

50 %
30 %

Leto 2014

Celotni investicijski odhodki

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Sredstva iz lastnih virov

Prejeta sredstva evropskega kohezijskega sklada

Pozitiven rezultat izkazujemo pri vseh dejavnostih, razen pri rednem študiju prve in druge stopnje.
Izkazani presežek prihodkov nad odhodki, v višini 7.494.263 evrov iz tržnih dejavnosti, članice
namenjajo predvsem zagotavljanju bodočih investicij.

2013321,14
2014324,45
Skupni odhodki (denarni tok) v milijonih evrov
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20 %

30 %

53 %
Leto 2012

17 %

22 %

56 %

22 %

70 %
30 %

Zaradi visoke stopnje odpisanosti opreme in hkrati zmanjševanja proračunskih sredstev za obnovo
opreme moramo vsako leto za te namene zagotavljati precejšen del sredstev, pridobljenih s prodajo
blaga in storitev na trgu. Ta delež v celotnih investicijskih odhodkih predstavlja trideset odstotkov.
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33 %

Investicijski odhodki v letu 2014 predstavljajo 15 odstotkov vseh odhodkov in so se glede na preteklo
leto povečali za 11 odstotkov.

67 %

objekta za Fakulteto za matematiko in fiziko.

79

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 241 85 00
Telefaks: +386 1 241 85 60
E-naslov: rektorat@uni-lj.si
Splet: www.uni-lj.si

Članice Univerze v Ljubljani:
Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,
Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za pomorstvo in promet, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta
za socialno delo, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za šport, Fakulteta za upravo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta, Pravna fakulteta, Teološka fakulteta, Veterinarska fakulteta, Zdravstvena fakulteta

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Glavni in odgovorni urednik: prof. dr. Ivan Svetlik
Zbrala in uredila: Darja Lisjak
Ostali sodelujoči: Petra Pongrac, Nevenka Drganc, Milojka
Posavec Tršan, Andreja Pavlin, Petra Zabukovec, Slavko
Dolinšek, Kristina Rihter, Neja Žitnik in drugi sodelavci s
članic Univerze v Ljubljani.
Jezikovni pregled in lektura: JNA, d. o. o.
Oblikovanje: Komunikat
Fotografije: Željko Stevanić, IFP, d. o. o.

Tisk: Kubelj, d. o. o.
Naklada: 150
Ljubljana, 2015
Znak ISSN 1855-6752

