S POVEZOVANJEM
DO USPEHA

Poslovno poročilo rektorja

2015

Število vpisanih študentov v letu 2015
Prva stopnja 24799,5 (61 %)
Druga stopnja 14586 (36 %)
Tretja stopnja 1448 (3 %)

Število vpisanih študentov v letu 2015 po članicah
Akademija za glasbo

467

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

174

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

550

Biotehniška fakulteta

2934

Ekonomska fakulteta

4726

Fakulteta za arhitekturo

1141

Fakulteta za družbene vede

2429

Fakulteta za elektrotehniko

1521

Fakulteta za farmacijo

1345

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

947

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1456

Fakulteta za matematiko in fiziko

1195

Fakulteta za pomorstvo in promet

542

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za socialno delo
Fakulteta za strojništvo
Fakulteta za šport

1290
741
2026
922

Fakulteta za upravo

1277

Filozofska fakulteta

5116

Medicinska fakulteta

1938

Naravoslovnotehniška fakulteta

1351

Pedagoška fakulteta

2691

Pravna fakulteta

1452

Teološka fakulteta

392,5

Veterinarska fakulteta

419

Zdravstvena fakulteta

1791

Geografska porazdelitev tujih študentov v letu 2015
Afrika
Amerika
Azija in Oceanija
Jugovzhodna Evropa
Južna Evropa

9
42
223
1534
155

Srednja Evropa

74

Vzhodna Evropa

34

Zahodna in Severna Evropa

42

Število diplomantov v letu 2015
Prva stopnja 5381 (56 %)
Druga stopnja 3801 (39 %)
Tretja stopnja 504 (5 %)
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ORGANIZACIJSKA SHEMA
UNIVERZE V LJUBLJANI
Rektor
Dekani članic

Tajniki članic

Prodekani

Strokovne
službe članic

Prorektorji

Glavni tajnik

univerzitetna služba za pravne in kadrovske zadeve ter glavno pisarno
univerzitetna služba za investicije
univerzitetna finančno računovodska služba
univerzitetna služba za informatiko
arhivsko muzejska služba
visokošolska prijavno informacijska služba
univerzitetna služba za prvo in drugo stopnjo
univerzitetna služba za doktorski študij, doktorska šola
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Kabinet
rektorja

Univerzitetna
služba za
notranjo
revizijo

Pomočniki
rektorja

univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje
center za osebni in profesionalni razvoj študentov
univerzitetna služba za knjižnično dejavnost
univerzitetna služba za raziskave, razvoj in intelektualno lastnino
projektna pisarna
univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje
univerzitetna služba za evropske projekte
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Rektor (1)
prof. dr. Ivan Svetlik

Organi Univerze
v Ljubljani

(1) Rektor vodi, zastopa in predstavlja Univerzo. Njegovi posvetovalni telesi sta kolegij
rektorja in kolegij dekanov. Kolegij rektorja sestavljajo rektor prof. dr. Ivan Svetlik,
prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela prof. dr. Martin Čopič, prorektorica prorektorica za področje prenosa znanja prof. dr. Maja Makovec Brenčič (od 1.
10. 2013 do 12. 5. 2015) in prof. dr. Tanja Mihalič (od 13. 5. 2015), prorektor za
področje pedagoškega dela prof. dr. Goran Turk, prorektor za področje umetniškega
dela prof. dr. Matej Zupan, pomočnica rektorja za splošno pravno področje Alenka
Golobič, pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje mag. Jana Lutovac
Lah, glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek in predsednik Upravnega odbora
Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar. Kolegij dekanov sestavljajo rektor, prorektorji, dekani in predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani.
(2) Senat Univerze v Ljubljani 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 meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, Komisija 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 druge stopnje za študente,
Komisija za študente, Komisija za pritožbe kandidatov ob sprejemu na Univerzo,
Komisija za založništvo, Komisija za inovacije, Komisija za študente s posebnimi
potrebami, Komisija za obštudijske dejavnosti, Komisija za etična vprašanja.
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Senat (2)
prof. dr. Ivan Svetlik
predsednik

izr. prof. Marko Vatovec

prof. dr. Matjaž Mikoš

prof. Miran Zupanič

prof. dr. Matjaž Krajnc

prof. Tomaž Gubenšek

prof. dr. Peter Šemrl

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

prof. dr. Petar Pavešić

prof. dr. Davorin Gazvoda

prof. dr. Milan Batista

prof. dr. Metka Tekavčič

prof. dr. Elen Twrdy

prof. mag. Peter Gabrijelčič

prof. dr. Nikolaj Zimic

prof. dr. Bojko Bučar

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

prof. dr. Rado Bohinc

doc. dr. Liljana Rihter

prof. dr. Igor Papič

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

prof. dr. Borut Božič

izr. prof. dr. Jana Mali

Akademija za glasbo

do 27. 12. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

od 28. 12. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za arhitekturo

do 30. 9. 2015, Fakulteta za družbene vede

od 1. 10. 2015, Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

do 30. 9. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

od 1. 10. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

do 30. 9. 2015, Fakulteta za pomorstvo in promet

od 1. 10. 2015, Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za računalništvo in informatiko

do 1. 3. 2015, Fakulteta za socialno delo

od 1. 3. do 31. 5. 2015, Fakulteta za socialno delo

od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015, Fakulteta za socialno delo

od 1. 10. 2015, Fakulteta za socialno delo
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Člani študenti
prof. dr. Branko Širok

Juš Veličković

prof. dr. Milan Žvan

Ivan Kukuljan

izr. prof. dr. Janez Stare

Matej Drobnič

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Janoš Ježovnik

prof. dr. Dušan Šuput

Maja Hercog

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Vida Špindler

izr. prof. dr. Janez Krek

Aljaž Gaber

prof. dr. Janez Kranjc

Ana Belčič

prof. dr. Christian Gostečnik

Matevž Černe

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš

Miha Kavčič

doc. dr. Marija Zaletel

Jan Kukovec

doc. dr. Andrej Starc

Klemen Mesarec

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za šport

Fakulteta za upravo

Filozofska fakulteta

Medicinska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Veterinarska fakulteta

do 21. 12. 2015, Zdravstvena fakulteta

od 22. 12. 2015, Zdravstvena fakulteta
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do 20. 1. 2015, Fakulteta za šport

do 30. 9. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

od 13. 10. 2015, Fakulteta za strojništvo

do 30. 9. 2015, Filozofska fakulteta

od 13. 10. 2015, Pedagoška fakulteta

do 20 .1. 2015, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

do 20. 1. 2015, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

od 21. 1. 2015, Fakulteta za farmacijo

od 21. 1. 2015, Fakulteta za računalništvo in informatiko

od 21. 1. 2015, Fakulteta za strojništvo

od 21. 1. 2015, Biotehniška fakulteta

od 21. 1. 2015, Fakulteta za družbene vede

Upravni
odbor (3)

mag. Urban Krajcar

prof. dr. Janez Hribar

prof. dr. Janko Drnovšek

predsednik

namestnik predsednika in predstavnik Vlade Republike Slovenije

prof. dr. Rajko Pirnat
predstavnik pedagoških delavcev

predstavnik pedagoških delavcev

mag. Bernarda Golob Hribar
predstavnica nepedagoških delavcev

Jože Colarič

predstavnik Vlade Republike Slovenije

mag. Samo Hribar Milič
predstavnik Vlade Republike Slovenije

Franjo Bobinac

predstavnik delodajalcev

Miha Rajh

do 3. 12. 2015, predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

Jan Kukovec

od 20. 1. 2016, predstavnik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

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

do 15. 12. 2015, predsednik

Jan Kukovec

od 16. 12. 2016, predsednik

Tin Cugelj, Anita Kiralj
Akademija za glasbo

Dominik Vodopivec, Lina Akif
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Žiga Hančič, Gregor Humar

Janja Zdovc, Kristjan Runovc
Fakulteta za družbene vede

Matjaž Tome, Klemen Zalokar

(nadomestna člana Tilen Savnik, Miha Inocente)
Fakulteta za elektrotehniko

Anže Vasle, Maja Žugec
Fakulteta za farmacijo

Marko Lavrenčič, Klemen Lovenjak

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

(nadomestna člana Jernej Vozelj, Anja Judež)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Miha Rajh, Jan Kukovec

Andrej Hoivik, Ula Rozman

Biotehniška fakulteta

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Tilen Sovič, Jan Kralj

Marion Van Midden, Veno Mramor

(nadomestna člana Aleš Rožanc, Žan Tell)
Ekonomska fakulteta

Fakulteta za matematiko in fiziko

Sara Škarica, Žan Plevnik

Fakulteta za pomorstvo in promet

Fakulteta za arhitekturo
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Anita Mole, Marko Ramšak

Vasilije Simeunović – Djukić
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nika Stefanišin, Nejc Pulko

Tjaša Valič, Teja Polenšek

(nadomestna člana Žiga Šrami, Žan Turnšek)
Naravoslovnotehniška fakulteta

(nadomestna člana Matej Mlinarič, Dino Černivec)
Fakulteta za socialno delo

Živa Jakšić Ivačič, Tjaša Leskovšek

Matej Drobnič, Miha Kavčič

Matic Čad, Petra Werbole

Fakulteta za strojništvo

Klemen Krejač, Gregor Mišič
Fakulteta za šport

Pedagoška fakulteta

(nadomestna člana Rok Lampret, Tina Anželj)
Pravna fakulteta

Helena Cupin, Gašper Klančnik
Teološka fakulteta

Petra Krulc, Nuša Trefalt
Fakulteta za upravo

Neva Lukša, Jana Šauperl
Veterinarska fakulteta

Tomaž Krek, Matic Mahnič, Kaja Cvelbar
Filozofska fakulteta

Nik Prebil, Eva Globokar
Zdravstvena fakulteta

Petra Schara, Klemen Petek
Medicinska fakulteta

(4) Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze. Sestavljajo ga predsedniki in podpredsedniki študentskih
svetov članic Univerze.
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Dekani članic
prof. Andrej Grafenauer

prof. dr. Rado Bohinc

prof. Miran Zupanič

prof. dr. Igor Papič

prof. Tomaž Gubenšek

prof. dr. Borut Božič

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

prof. dr. Matjaž Mikoš

prof. dr. Davorin Gazvoda

prof. dr. Matjaž Krajnc

prof. dr. Metka Tekavčič

prof. dr. Anton Ramšak

prof. mag. Peter Gabrijelčič

prof. dr. Petar Pavešić

prof. dr. Bojko Bučar

prof. dr. Elen Twrdy

Akademija za glasbo

do 30. 9. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

od 1. 10. 2015, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Biotehniška fakulteta

Ekonomska fakulteta

Fakulteta za arhitekturo

do 30. 9. 2015, Fakulteta za družbene vede
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od 1. 10. 2015, Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za elektrotehniko

Fakulteta za farmacijo

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

do 30. 9. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

od 1. 10. 2015, Fakulteta za matematiko in fiziko

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

doc. dr. Liljana Rihter

izr. prof. dr. Janez Krek

izr. prof. dr. Vesna Leskošek

prof. dr. Miha Juhart

prof. dr. Branko Širok

prof. dr. Christian Gostečnik

prof. dr. Milan Žvan

prof. dr. Andrej Kirbiš

izr. prof. dr. Janez Stare

doc. dr. Marija Zaletel

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

doc. dr. Andrej Starc

Fakulteta za računalništvo in informatiko

do 30. 9. 2015, Fakulteta za socialno delo

od 1. 10. 2015, Fakulteta za socialno delo

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za šport

Fakulteta za upravo

Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Pedagoška fakulteta

Pravna fakulteta

Teološka fakulteta

Veterinarska fakulteta

do 31. 12. 2015, Zdravstvena fakulteta

od 1. 1. 2016, Zdravstvena fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput
Medicinska fakulteta
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NAGOVOR REKTORJA
Spoštovani,
v letu 2015 na Univerzi v Ljubljani beležimo vidne rezultate
v smeri večje povezanosti z mednarodnim prostorom
in zagotavljanja kakovosti. Ukrepi, kot so osveščanje
študentov in zaposlenih o pomenu internacionalizacije,
pomoč študentom pri mobilnosti, odstranjevanje ovir
za vključevanje tujih študentov in osebja, mednarodne
evalvacije in akreditacije, vzpostavljanje strateških partnerstev z uglednimi tujimi univerzami, aktivna udeležba
na mednarodnih sejmih, vzpostavitev mreže v tujem
akademskem okolju delujočih diplomantov, so prinesli
13-odstotno porast števila tujih rednih študentov glede
na leto 2014, okrepljeno izmenjavo tujih študentov s 14odstotnim porastom glede na leto 2014 in 54-odstotno
porast izmenjave osebja s tujimi akademskimi ustanovami.
Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju in izvajanju raziskovalnih projektov, financiranih iz evropskih in drugih
tujih virov. Z 38 odobrenimi projekti programa Obzorja
2020 se Univerza v Ljubljani uvršča na prvo mesto v državi
in v sam vrh univerz med novimi članicami Evropske unije.
Projekt Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL), ki se je v
letu 2015 zaključil, je odločilno prispeval k vzpostavitvi
delujočega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti
na Univerzi. Sklenili smo krog načrtovanja in poročanja,
znanje in izkušnje krožijo s pomočjo posvetovalnih obiskov,
seminarji za usposabljanje zaposlenih so polno zasedeni.
Posodobili in računalniško podprli smo študentsko anketo,
okrepili obštudijsko dejavnost, študente usposabljali prek
kariernih centrov in spremljali kariere naših diplomantov.
Razširili smo različne oblike tutorstva in poskrbeli za
nove oblike preprečevanja plagiatorstva. Posodabljali in
reakreditirali smo študijske programe, sprejeli orodja in
priporočila za spremljanje zadovoljstva zaposlenih in v
pedagoški proces uvajali nove didaktične pristope, med
katerimi je tudi vpeljava e-učilnice.
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Dejavni smo bili tudi pri prenosu znanja, kjer smo izvedli
pregled znanja z razvojnim potencialom, vzpostavili nove
povezave med raziskovalnimi skupinami na Univerzi
in z okoljem ter izpeljali priprave za prijave projektov iz
programa pametne specializacije. Skupaj z dvaindvajsetimi organizacijami smo ustanovili Slovensko inovacijsko
stičišče, ki je v letu 2016 začelo delovati kot povezovalec in
vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski
in poslovni sferi.
Dosežki Univerze v Ljubljani so ponovno odmevali v
mednarodni javnosti. Med njimi so odkritje povezave med
virusom Zika in deformacijo možganov novorojencev,
razvoj novega antibiotika proti odpornim bakterijam,
zmaga študentov strojništva v tekmovanju brezpilotnih
letal v ZDA in zmaga študentov prava na tekmovanju
Združenih narodov v New Yorku.
Leto 2015 smo zaključili v prepričanju, da je javno financiranje visokega šolstva in raziskovanja doseglo dno in da
se bodo izboljšave na podlagi posodobljene zakonodaje v
prihodnjih letih nadaljevale. Le tako bomo lahko uspešno
reševali in preprečevali za Univerzo in širšo družbo odprta
vprašanja. Med našimi prioritetnimi cilji v prihodnjem letu
na tem področju sta povečanje števila doktorskih študentov
in števila znanstvenih objav.
Odličnost je naše vodilo. Vzdržujemo in nadgrajujemo jo
na vseh področjih delovanja in vedno bolj potrebnega medsebojnega in mednarodnega sodelovanja. Pri tem trdno
verjamemo, da naši koraki vodijo k uspehom.

prof. dr. Ivan Svetlik
rektor

Odličnost je naše vodilo. Vzdržujemo in nadgrajujemo jo na vseh področjih
delovanja in vedno bolj potrebnega medsebojnega in mednarodnega sodelovanja.
Pri tem trdno verjamemo, da naši koraki vodijo k uspehom. Ni naključje, da se
Univerza v Ljubljani uvršča na prvo mesto v državi in v sam vrh univerz med
novimi članicami Evropske unije.
prof. dr. IVAN SVETLIK, rektor
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POROČILO PREDSEDNIKA
UPRAVNEGA ODBORA UNIVERZE
V LJUBLJANI
V preteklem obdobju je Upravni odbor Univerze v Ljubljani v veliki meri obravnaval odprta vprašanja za razvoj Univerze
v Ljubljani in družbe. Razprave so bile usmerjene v reševanje omejevanja razvojnega potenciala Univerze. Zakonsko
predpisane omejitve zaposlovanja onemogočajo kakovostno delo na pedagoškem, kot tudi na raziskovalnem in strokovnem
področju. Samo kakovosten študij omogoča boljšo prepoznavnost in mednarodno primerljivost diplomantov. Neurejen
sistem financiranja doktorskega študija ob hkratnem zmanjševanju sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS) v letu 2015 za dva odstotka onemogoča povezovanje z razvojnimi centri v gospodarstvu. S
stagnacijo raziskovalnega dela posredno šibimo tudi pedagoško učinkovitost in mednarodno primerljivost. Nestabilno
financiranje se je odrazilo v izvedbah programov na vseh stopnjah študija. Raziskovalno delo in z njim povezani stroški
so ohromili razvojni potencial raziskovalcev v vseh znanstvenih disciplinah. Vzpodbudna pa je vendarle delitev dodatnih
sredstev najuspešnejšim raziskovalcem oziroma članicam Univerze, kot dodatni steber financiranja. V preteklem letu smo
bili intenzivno vključeni tudi v reševanje prostorske problematike Univerze z obnovami in načrtovanimi novogradnjami.
Investicijski cikel tako v nove prostore kot v opremo zmanjšuje razvojni potencial, saj na večini članic ne moremo zagotoviti
nadomeščanja iztrošene in odpisane opreme. Poslovno leto smo na Univerzi v Ljubljani ob skrbnem poslovanju članic
zaključili uspešno.

prof. dr. Janez Hribar
predsednik upravnega odbora
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Miha Rajh

predsednik študentskega sveta

POROČILO PREDSEDNIKA
ŠTUDENTSKEGA SVETA
UNIVERZE V LJUBLJANI
V Študentskem svetu Univerze v Ljubljani smo se v letu 2015 soočali z osnovnimi nalogami, določenimi s Statutom
Univerze v Ljubljani, in številnimi vplivi državne politike na visoko šolstvo. V začetku mandata smo tako sodelovali pri
oblikovanju novega predloga Zakona o Visokem šolstvu, ki ni stopil v veljavo. Med drugim tudi zato, ker smo v bran
študentskim pravicam stopili skupaj s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani,
Študentskim svetom Univerze v Mariboru in Študentskim svetom Univerze na Primorskem.
Glede na sam potek sprejemanja novega Statuta Univerze v Ljubljani smo podali več kritik. Sprejem tega pomembnega
dokumenta bo terjal še veliko usklajevanj, zato smo v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani pripravili tehtne argumente.
Zavzemamo se proti izenačevanju rednega in izrednega študija, uveljavljanju splošnega upravnega postopka v primerih
pritožb in ostalih tovrstnih postopkov ter nižanju števila izpitnih rokov. Priča smo bili tudi spremembam Navodil za
urejanje programske vsebine na Univerzi in pri sprejetju dokumenta aktivno sodelovali.
Skozi vse leto smo spremljali delo in delovanje Univerze, se vključevali v skupne projekte ter vzpostavili korektno sodelovanje, kar je osnovna in pomembna podlaga za nadaljevanje konstruktivnega dela Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
tudi v letu 2016.

21

O D M EV I
LETA 2015
Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do leta 2020 prepoznana, mednarodno
odprta in odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala h kakovosti
življenja. Tej viziji sledimo z optimizmom in zanosom, zato aktivnostim
internacionalizacije Univerze posvečamo vedno več pozornosti.
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Prejemniki listin za mlade visokošolske učitelje in
sodelavce Univerze v Ljubljani v letu 2015
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Poslanstvo
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
podpiramo temeljno, aplikativno in razvojno
raziskovanje, dosegamo odličnost in najvišjo
kakovost ter izpolnjujemo najvišja etična merila
na vseh področjih znanosti, umetnosti in tehnike.
Spodbujamo interdisciplinarni in multidisciplinarni študij, izmenjujemo dosežke na področju
znanosti in umetnosti z drugimi univerzami
in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami. Na
ta način prispevamo svoj delež v slovensko in
svetovno zakladnico znanja ter iz nje prenašamo
znanje med študente in druge uporabnike.
(5)

Na Univerzi v Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 5.747 oseb.

Z leve proti desni: prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič, glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek, prorektor prof. dr. Martin Čopič, predsednik
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, rektor prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor prof. Matej Zupan in prorektor prof. dr. Goran Turk
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Vizija

Vrednote

Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do
leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in
odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno
prispevala h kakovosti življenja. Tej viziji sledimo
z optimizmom in zanosom, zato aktivnostim internacionalizacije Univerze posvečamo vedno več
pozornosti.

Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev,
raziskovalcev, študentov in drugih sodelavcev
ter si prizadevamo za uveljavitev doma in
v svetu. Svoje delovanje utemeljujemo na
akademski odličnosti in svobodi ustvarjalnosti,
avtonomiji v odnosu do države, političnih
strank, korporacij in verskih skupnosti,
humanizmu in človekovih pravic ter etičnega
in odgovornega odnosa do sveta.

V letu 2015 smo na Univerzi v Ljubljani zabeležili
odmevne domače ter mednarodne dogodke in
dosežke, kar dokazuje, da se aktivno vključujemo v družbeni prostor in izkazujemo uspešno
delovanje, tako doma kot v svetu.
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Januar

Razširjenost vrst velikih zveri v Evropi leta 2011: rjavi medved (levo zgoraj),
evrazijski ris (desno zgoraj), volk (levo spodaj) in rosomah (desno spodaj).
S temno modro barvo so označena območja stalne prisotnosti velikih zveri, s svetlo
modro barvo območja občasne prisotnosti.
Z rumenimi črtami so označene meje posameznih populacij.
Vir: Chapron et al. 2014

Ugledna italijanska strokovna revija Domus je že tretje leto
zapored Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze
v Ljubljani uvrstila med top sto evropskih šol na področju
arhitekture in oblikovanja. Na seznam se je uvrstila kot
edina slovenska ustanova.
Sodelavci Inštituta Jožef Stefan in Fakultete za matematiko
in fiziko Univerze v Ljubljani so v reviji Nature Physics
objavili članek Svetlobni nadzor nad topološkim nabojem
v nematskih tekočih kristalih, ki opisuje eksperimente, v
katerih z močno lasersko svetlobo ustvarijo in stabilizirajo
par topoloških defektov v tekočem kristalu.
V reviji Science so raziskovalci z Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani objavili članek Vrnitev velikih zveri v
sodobno, gosto poseljeno Evropo. Z raziskavo so pokazali,
da kar na tretjini ozemlja Evrope živi vsaj ena vrsta velikih
zveri. Z modelom sobivanja s človekom je velike zveri
mogoče ohranjati tudi v gozdno-kulturni krajini, celo v
tako gosto poseljenem območju, kot je Evropa, so ugotovili
raziskovalci.
Sodelavci s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani
so na področju magnetokaloričnega hlajenja sodelovali pri
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razvoju štirih od šestdesetih obstoječih prototipnih naprav.
Na področju elektrokaloričnih naprav so izdelali tretji
tovrstni prototip na svetu, v izdelavi je tudi četrti prototip z
implementacijo najnovejših dognanj. Na podlagi povabila
prestižnega založnika je skupina svoje rezultate dela kot
prva na svetu predstavila v znanstveni monografiji Magnetocaloric Energy Conversion: From Theory to Application
in s tem dodatno potrdila svojo vodstveno vlogo v svetu.
Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
smo konec januarja organizirali posvet o čezmejnem
sodelovanju (Deans, Rectors, and Business Directors in the
eRegion Meeting on the Cross-border Joint EU Projects
Opportunities in the Area of Transport and Logistics),
na katerem so sodelovali rektorji in dekani slovenskih,
italijanskih, avstrijskih in hrvaških univerz, veleposlaniki
Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Slovaške in Češke,
profesorji ter predstavniki gospodarstva. Cilj posveta je bil
priprava aktualnih tematik za prijavo na evropske razpise in
pospešitev sodelovanja med zainteresiranimi.

Februar

Dr. Jukka Viitanen s prorektorico prof. dr. Majo Makovec Brenčič

Obeležili smo petdeset let od začetka uvajanja organizirane in vodene športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani.
Ob svečanem dogodku smo izdali publikacijo 50 let
Športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani 1963–2013, podelili
smo tudi priznanja za prispevek k razvoju in umeščanju
športne vzgoje, dolgoletno pedagoško delo ter publicistično dejavnost na področju univerzitetnega športa.
Revija Angewandte Chemie je objavila članek z naslovom
Tetraciklinski antibiotik nove generacije učinkovit proti
večkratno odpornim bakterijam sodelavcev z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Z novejšimi postopki
biosinteznega inženirstva so razvili nov tetraciklinski
antibiotik karboksiamido-kelokardin, ki ga odlikuje nov
način delovanja in odlična aktivnost tudi proti številnim
večkratno odpornim patogenom, ki povzročajo bolnišnične
okužbe.

načrtovanja, razvoja ter upravljanja regijskih inovacijskih
sistemov in stičišč dr. Jukka Viitanena s Finske. Dr.
Viitanen je priznan strokovnjak na področju razvoja
inovacijskih sistemov z izkušnjami v visokotehnoloških
panogah azijsko-pacifiške regije.
Projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa
populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (kratko ime
SloWolf ) je bil izmed 61 projektov s področja narave
oziroma nanjo vezane komunikacije izbran kot eden od 13
najboljših LIFE projektov, ki jih vsako leto izberejo države
članice skupaj z Evropsko komisijo. Projekt smo izvajali
skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije in Društvom
Dinaricum. Cilj projekta SloWolf je bil dolgoročno
ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in
življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega
sobivanja z ljudmi.

Na Univerzi v Ljubljani smo skupaj z Nacionalnim
inštitutom za biologijo gostili strokovnjaka na področju
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Marec

Zavezniki ob slavnostnem podpisu Listine o strateškem partnerstvu ABC pospeševalnika. Z leve proti desni: Dejan Roljič, direktor ABC TIM, Jože Mermal, predsednik uprave
BTC, prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani, in Julij Božič, izvršni direktor IBM Slovenija

V Ljubljani je zaživel nov podjetniški pospeševalnik
Acceleration Business City (ABC). Namenjen je start-up
podjetjem z že izdelanim izdelkom. Pospeševalnik ABC
so ustanovila podjetja BTC, Xlab, AmCham Slovenija
in ABC TIM, strateška partnerja sta IBM Slovenija in
Univerza v Ljubljani. Namen pospeševalnika je vsako
leto izvesti dva trimesečna programa, po zaključku pa
ekipam ponuditi priložnost, da še tri mesece s pomočjo
pospeševalnika vzpostavljajo stike z različnimi partnerji
po vsem svetu.
Na Univerzi v Ljubljani smo prvič gostili in organizirali
mednarodni dogodek Falling Walls Lab. Navdihujoč,
interdisciplinaren dogodek je študentom, raziskovalcem, strokovnjakom in podjetnikom do 35. leta starosti

28

ponudil možnost predstavitve prebojne ideje, raziskovalnega dela, inovativnega projekta ali poslovnega modela.
Komisija je izmed 13 finalnih idej izbrala tri najboljše.
Zmagala je Karin Ljubič z idejo Breaking the Wall of Data
Storage, ki omogoča neizmerne količinske možnosti shranjevanja podatkov, brezplačno reproduciranje podatkov in
obstojnost na tisoče let, saj so podatki shranjeni v živi
rastlini in njenih semenih.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel
študente športnike, ki so se v letu 2014 udeležili drugih
Evropskih univerzitetnih športnih iger. Univerzo v
Ljubljani so študenti zastopali v treh športnih disciplinah:
nogometu, namiznem tenisu in tenisu. Rektor je posebno
pohvalo namenil študentki Fakultete za šport Univerze v
Ljubljani Toji Černe, ki je na Svetovnem univerzitetnem
prvenstvu v lokostrelstvu v letu 2014, v disciplini sestavljeni lok, osvojila bronasto medaljo.

Odlični športniki Univerze v Ljubljani

V sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem
(LUI) smo podelili Rektorjeve nagrade za naj inovacijo
Univerze v Ljubljani. Nagrado za najboljšo inovacijo je
prejel projekt z naslovom Tiskarska barva za ireverzibilne
temperaturne indikatorje z nizko temperaturo aktivacije 1.
Drugo mesto je zasedla inovacija LACEnano2, tretje mesto
pa projekt iTreeAssay3. Avtorji vseh treh zmagovalnih
inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in
denarno nagrado iz Rektorjevega sklada.
Zmagovalka prebojne ideje Breaking the Wall of Data Storage Karin Ljubič

Novost predlagane serije ireverzibilnih temperaturnih indikatorjev, ki kažejo termično zgodovino izdelkov, je inovativna kombinacija aktivnega materiala, tehnologije mikrokapsuliranja in tiska.
Glavni prednosti indikatorja sta sprememba, vidna s prostimi očmi, ki za delovanje ne potrebuje vira energije, in možnost izdelave temperaturnih indikatorjev v tankih in fleksibilnih formah, značilnih
za pametne nalepke.

1

LACEnano rešuje težave tetoverjev; od bolečin v rokah do dodatnega dela s čiščenjem in servisiranjem orodja za tetoviranje. Tetoviranje z orodjem LACEnano je manj boleče tudi za tetovirance.
Tehnološka inovacija združuje tehnologije, uporabljene v drugih branžah, kar prinaša optimizacijo delovanja, kakovosti in proizvodne cene.

2

Inovacija predstavlja hiter, enostaven in učinkovit način zaznavanja notranjih anomalij v deblih stoječih dreves, ki drevesa značilno kakovostno in ekonomsko razvrednotijo. Temelji na analizi prehoda
ultrazvočnega signala pri prehodu skozi deblo, pri čemer drevesa ne poškoduje. Metoda omogoča opazno povišanje prihodkov pri gospodarjenju z gozdovi, saj lahko pravočasno ločimo zdrava od nezdravih
dreves in s tem povečamo donose.

3
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Ekipa študentov Fakultete za strojništvo Univerze v
Ljubljani je zmagala na tekmovanju v gradnji daljinsko
vodenih letal Design/Build/Fly, ki je potekalo v ZDA.
Študenti Univerze v Ljubljani so zmagali v konkurenci 84
ekip z univerz z vsega sveta.
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila uspešno
reakreditirana za naslednje petletno obdobje s strani
uveljavljenega mednarodnega združenja AACSB International (The Association to Advance Collegiate Schools
of Business). AACSB akreditacija temelji na zavezanosti
k doseganju visoke kakovosti in nenehnemu napredku v
poslovnem izobraževanju.
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V Ljubljani je potekala peta Evropska konferenca raziskovanja v socialnem delu v organizaciji Fakultete za
socialno delo Univerze v Ljubljani. Dogodek je obiskalo
več kot 450 raziskovalk in raziskovalcev z vsega sveta. Na
konferenci je 360 prispevkov osvetlilo različne perspektive
osebnih in družbenih vidikov življenja ljudi v času, zaznamovanem z odmikom od socialne države, kar temeljito
posega v vsakdanje življenje ljudi ter redefinira profesionalno delo socialnih delavk in delavcev.
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Rektor Univerze v Ljubljani je podelil že desettisoči naziv doktor
znanosti, ki ga je prejela doktorica znanosti Katarina Polajnar
Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Maj

Podelili smo že desettisoči naziv doktor znanosti, ki ga
je za doktorsko delo z naslovom Vloga socialnih dejavnikov
pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega
vedenja prejela doktorica znanosti Katarina Polajnar
Horvat s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Prva
doktorandka Univerze v Ljubljani je bila Ana Mayer z iste
fakultete, ki je leta 1920 doktorirala s področja kemije.
V Sloveniji se največ doktorjev znanosti ponaša prav z
doktorsko listino Univerze v Ljubljani, vse več doktoratov
pa Univerza podeli tudi študentom iz tujine.
Revija Proceedings of the National Academy of Sciences je
objavila članek z naslovom Stabilnost raztopin globularnih
proteinov raziskovalcev s Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Predlagali so model
raztopine, kjer so sile med molekulami proteina kratkosežne
in usmerjene. Model napove tvorbo verig in gruč ter pravilno
opiše eksperimentalno določen fazni diagram za soobstoj
dveh tekočih faz v primeru raztopine lizocima.

Rektor prof. dr. Ivan Svetlik je ob sprejemu kitajske delegacije direktorju Inštituta za
razvoj podeželja prof. Zhangu Haixiangu v dar izročil ilustracijo Matije Medveda,
študenta Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.
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Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel
delegacijo Yunnan Agricultural University s Kitajske.
Dogovorili smo se za sodelovanje na področju izmenjav
učiteljev in študentov ter skupnih programov in podpisali
Memorandum o sodelovanju.

Univerza v Ljubljani je v okviru projekta Karierni center
Univerze v Ljubljani – stičišče perspektivnih kadrov in
dobrih delodajalcev organizirala festival Univerza gre na
trg, ki je potekal na Kongresnem trgu pred rektoratom. Na
festivalu so se študenti predstavili več kot petdesetim predstavnikom delodajalcev na mestnih avtobusih, posebej za to
priložnost parkiranih na trgu pred rektoratom. Predstavitev
zaposlitvenega razgovora z delodajalci sta simbolično
izvedla rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in
župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.
Prof. Tang Tao je na Univerzi v Ljubljani predaval o razvoju kitajskih železnic v
zadnjem desetletju.

Sebek z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanom Svetlikom in županom
Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem po predstavitvi zaposlitvenega
razgovorra, ki je potekal na enem od mestnih avtavtobusov

Na Univerzi v Ljubljani je predaval prof. Tang Tao z
Beijing Jiaotong University. Govoril je o prikazu razvoja
kitajskih železnic v zadnjih desetih letih in izzivih varnosti
pri upravljanju železniške infrastrukture na Kitajskem. Specializiran je za področje nadzora in varnosti železniškega
prometa na Kitajskem in hkrati strokovnjak s področja
visoke tehnologije in Razvojnega programa 863 na
področju modernega transportnega sistema.

Na rektoratu Univerze v Ljubljani se je odvila ustanovna skupščina Slovenskega inovacijskega stičišča, na kateri je bilo
23 soustanoviteljev. Ti so sprejeli pogodbo o ustanovitvi, izvolili člane sveta, sprejeli program dela in letni finančni načrt.
V programu dela so se soustanovitelji zavezali predvsem za to, da bodo pripravili konkretne razvojne projekte partnerjev
oziroma oblikovali verige vrednosti, prav tako pa tudi za sodelovanje pri pripravi dolgoročnih programov države. Temeljni
cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti slovensko mednarodno konkurenčnost.

Predstavniki Slovenskega inovacijskega stičišča
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Junij

Z leve proti desni: dekan Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani prof. Andrej Grafenauer, predsednik uprave in generalni direktor družbe Krka Jože Colarič, rektor Univerze
v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik in pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak

Svečano smo predali denarno donacijo v vrednosti 12.700
evrov Univerzi v Banja Luki. Predana denarna sredstva
smo zaposleni na Univerzi v Ljubljani zbrali za zaposlene
in študente Univerze v Banja Luki, ki so jih maja 2014
prizadele močne poplave. Zaradi solidarnega in humanega
dejanja zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je šest študentov
in šest zaposlenih z Univerze v Banja Luki, ki so bili v
omenjenih poplavah najhuje prizadeti, prejelo dragocena
sredstva za sanacijo poplavljenih hiš in stanovanj.
V Palači Kazina je potekala inavguracija klavirja Steinway
& Sons, ki ga je Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani
donirala družba Krka. Akademija za glasbo se že vrsto let
sooča z zahtevnimi izzivi pri posodabljanju in izpopolnje-
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vanju glasbene opreme, katere glavnino predstavljajo prav
glasbeni instrumenti. Kako v novih prostorih zveni nova
pridobitev, je s klavirskim koncertom ob zaključku dogodka
preizkusila zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani in
svetovno priznana pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak.
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo gostili
udeležence 13. konference s področja mednarodnih
financ – INFINITI. Konferenco soorganiziramo v sodelovanju s Trinity College z Irske in Monash University iz
Avstralije. Osrednje vprašanje konference je bilo ‘International Financial Integration – Is there a New Normal?’
(Mednarodna finančna integracija – ali smo v razmerah
novega ‘normalnega’?).

Člani SMUL z rektorjem Univerze v Ljubljani
prof. dr. Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL
prof. dr. Zlatkom Skrbišem (v sredini prve vrste),
prorektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr. Martinom
Čopičem (prva vrsta skrajno levo) in prorektorico
Univerze v Ljubljani prof. dr. Tanjo Mihalič (prva
vrsta skrajno desno)

Julij

Prof. dr. Tomaž Čater in asist. Ivan Župič z Ekonomske
fakultete Univerze v Ljubljani sta v članku Bibliometrične
metode v managementu in organizaciji v reviji Organizational Research Methods analizirala uporabo bibliometričnih
metod v znanstvenih delih, objavljenih v revijah s področja
managementa in organizacije. Namen članka je bil ustvariti
referenco in priporočila za raziskovalce, ki nameravajo
uporabiti bibliometrične metode v pregledih literature na
področju managementa in organizacije.
Nobelovemu nagrajencu profesorju Siru Richardu J. Robertsu
smo svečano podelili častni doktorat Univerze v Ljubljani
za uspešno sodelovanje z Medicinsko fakulteto Univerze v
Ljubljani na področju molekularne medicine in biotehnologije. Slavnostni dogodek je obogatil s predavanjem o gensko
spremenjeni hrani in njej neutemeljenem nasprotovanju.
Raziskovalca as. dr. Marinka Žitnik in prof. dr. Blaž Zupan
s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v
Ljubljani sta razvila računski pristop za sklepanje v pestrem
podatkovnem okolju, ki temelji na sočasnem zlivanju podatkovnih matrik, odstranjevanju šuma in iskanju podatkovnih
vzorcev. Članek Podatkovno rudarjenje z zlivanjem
mnogoterih podatkovnih virov je bil objavljen v reviji IEEE
Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence.
Skupina MOL, vodilna mednarodna naftna in plinska
družba, je že devetič zaporedoma razpisala mednarodno
spletno študentsko tekmovanje Freshhh, na katerem

študenti, ki jih zanimajo resnični izzivi naftne in plinske
industrije, sodelujejo v tričlanskih ekipah. Izmed 2.210 ekip
iz sedemdesetih držav se je prvič v zgodovini tekmovanja
med najboljših pet ekip uvrstila tudi ekipa študentov s
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v
Ljubljani. Na tekmovanju so osvojili tretje mesto.
Na rektoratu Univerze v Ljubljani se je odvil ustanovni
sestanek Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),
na katerem so člani sprejeli ustanovno listino in izvolili
vodstvo za obdobje dveh let. SMUL povezuje ugledne znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo
v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju izven
Slovenije. Nastala je kot ena od dejavnosti za dvigovanje
kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega
sodelovanja ter ugleda Univerze v Ljubljani. Prisotni člani
SMUL so izvolili svojega predsednika prof. dr. Zlatka
Skrbiša z Univerze Monash v Avstraliji.

Častni doktor Univerze
v Ljubljani profesor Sir
Richard J. Roberts
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Shematski prikaz metode za pripravo čistega vodikovega trioksida

Prof. dr. Tatjana Avšič Županc in dr. Miša Korva z
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sta v reviji
Nature objavili raziskavo Časovna in prostorska genetska
analiza virusa Ebola med epidemijo v zahodni Afriki, ki
razkriva epidemiološko in evolucijsko zgodovino epidemije
od marca 2014 do januarja 2015. Ugotovili sta, da genetske
spremembe v virusu skozi čas potekajo počasneje, kot sta
predvidevali, in da so mutacije v virusnem glikoproteinu
relativno majhne.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani smo
organizirali evropski kongres mednarodnega združenja
European Cytoskeleton Forum. Kongresa se je udeležilo
trideset vabljenih predavateljev iz Evrope, ZDA, Kanade,
Singapurja in okoli sto delegatov z vsega sveta. Poseben
poudarek konference je bil na molekularnih osnovah
nevrodegenerativnih in rakavih sprememb, dednih bolezni
kože ter povezavi s citoskeletnimi proteini in njihovi vlogi
pri razvoju bolezni.

Dr. Gregor Strle in prof. dr. Janez Cerkovnik s Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani
sta prejela posebno pohvalo urednika revije Angewandte
Chemie za prispevek Enostavna in učinkovita priprava
čistega vodikovega trioksida (HOOOH), ki je bil uvrščen
v najvišjo kategorijo Hot Paper. Enostavna in učinkovita
metoda priprave čistih raztopin vodikovega trioksida, ki sta
jo razvila raziskovalca, predstavlja velik napredek na tem
področju.

Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
smo s Slovenskim rudarskim društvom inženirjev in
tehnikov organizirali 16. znanstveno posvetovanje z
mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki –
GzO’15 Urbano rudarjenje. Na konferenci smo predstavili novosti, aktualne projekte, trenutne aktivnosti,
strategije in rezultate raziskav na področju gospodarjenja z
odpadki in ravnanja z okoljem.
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September

Raziskovalni skupini z Medicinske fakultete in Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani

Raziskovalna skupina z Medicinske fakultete Univerze v
Ljubljani je v vodilni reviji na področju kardiologije Journal
of American College of Cardiology kot prva na svetu objavila
rezultate raziskave o učinkovitosti programa populacijskega presejalnega testiranja otrok za povišan holesterol pri
odkrivanju bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo. Kar 57
odstotkom otrok, ki so bili napoteni v ambulanto za povišan
holesterol v krvi, so na genskem nivoju potrdili diagnozo
družinske hiperholesterolemije. Zgodnje odkrivanje in
zdravljenje te bolezni je izredno pomembno za zmanjšanje
tveganja za razvoj prezgodnjih bolezni srca in ožilja.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze
v Ljubljani smo gostili prestižno mednarodno konferenco
ISSEP (International Conference on Informatics in Schools:
Situation, Evaluation and perspectives) in konferenco za
slovenske učitelje Vzgoja in izobraževanje v informacijski
družbi (VIVID), ki sta ponudili poglobljene razprave in
uspešne mednarodne primere poučevanja računalništva in
informatike. Namen obeh konferenc je mlade usposobiti

za kreatorje informacijsko-komunikacijskih tehnologij.
Konferenci, ki se ju je udeležilo preko dvesto domačih in tujih
raziskovalcev ter praktikov s področja poučevanja računalništva, sta potekali v okviru multikonference Informacijska
družba.
Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
smo organizirali prvi svetovni kongres o elektroporaciji
v biologiji in medicini ter na temo hrane in okoljskih
tehnologij, na katerem so se predstavili raziskovalci iz
42 držav. Častni pokrovitelj kongresa je bil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor.
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo
organizirali mednarodno znanstveno konferenco o
inženirskih vibracijah – ICoEV 2015 (International
Conference on Engineering Vibration), ki se je je udeležilo
dvesto udeležencev iz 31 držav z vsega sveta. Na konferenci
je potekala vsestranska razprava o novostih na področju
inženirskih vibracij, s poudarkom na nelinearnih nihanjih.
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Oktober

Bruci Univerze v Ljubljani so preplavili Kongresni trg.

Organizirali smo slavnostno akademijo ob sedemdeseti
obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in
oblikovanje Univerze v Ljubljani. V okviru dogodka smo
nekdanjim dekanom Akademije podelili posebna priznanja
v zahvalo za vodenje akademije. Ob tej priložnosti smo
odprli tudi razstavo Zakladi likovne zbirke, ki je bila več
mesecev na ogled v prostorih rektorata Univerze v Ljubljani.
Nova generacija brucev Univerze v Ljubljani je v okviru
tradicionalne prireditve Pozdrav brucem 2015 slovesno
vstopila v študijsko leto 2015/2016. Pred sedežem Univerze
se je odvijal pester družabni program z atraktivnimi
predstavitvami vseh 26 fakultet in akademij Univerze v
Ljubljani.

Skenirajte QR kodo in si oglejte video.
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Univerza v Ljubljani se je uspešno predstavila na tradicionalnem Sejmu štipendij in visokega šolstva v Zagrebu in
na Reki ter na osmem ZVONCE – Sejmu izobraževanja
v Beogradu. Z vedno pogostejšo udeležbo na sejmih izobraževanja na Univerzi v Ljubljani krepimo mednarodno
sodelovanje in akademsko mobilnost.

Na Univerzi v Ljubljani smo sprejeli delegacijo z belgijske
Katoliške univerze Leuven. V času obiska se je prorektor
prof. dr. Danny Pieters s Katoliške univerze Leuven
srečal s predstavniki vodstva in raziskovalci z različnih
fakultet Univerze v Ljubljani; med drugim si je ogledal
tudi najnovejši zgradbi Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani. Obisk se je zaključil s podpisom
Memoranduma o strateškem partnerstvu med univerzama.
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju z Mrežo za aplikativno antropologijo Evropske zveze
socialnih antropologov, Znanstvenoraziskovalnim centrom
Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU),
Univerzo VU Amsterdam, Univerzitetnim kampusom
CIELS Padova, Slovenskim etnološkim in antropološkim
združenjem KULA in Univerzo v Delawaru organizirali
tretji mednarodni simpozij Zakaj svet potrebuje antropologe? Simpozija, na katerem so udeleženci ugotavljali,
zakaj pri reševanju žgočih svetovnih problemov, kot so
podnebne spremembe, politični nemiri in hiter razvoj
tehnologij, nujno potrebujemo antropologijo, se je
udeležilo 450 udeležencev iz 25 držav.

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani je potekal
drugi modul meduniverzitetnega evropskega podiplomskega izobraževanja Non-clinical pharmaceutical and
early clinical development. Izobraževanje je potekalo v
okviru harmoniziranega programa Pharma train, ki izvaja
zanesljive standarde za visokokakovostno podiplomsko
izobraževanje ter usposabljanje v razvoju zdravil in v
katerem sodeluje deset evropskih univerz. V programu se
je zvrstilo dvajset predavanj domačih in tujih profesorjev
ter predavateljev iz vrst evropskih regulatornih organov in
farmacevtske industrije.
Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani smo sodelovali pri organizaciji mednarodne
konference Cloud-Assisted Services, CLASS 2015 (Na
oblak podprte storitve, CLASS 2015). Na kateri smo se
osredotočali na tematiko pametnih mest in skupnosti,
industrije 4.0 in trajnostnega razvoja.
Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali
mednarodno znanstveno konferenco Resnica in sočutje.
Na konferenci je sodelovalo 18 predavateljev iz Slovenije,
Madžarske, Poljske in Rusije. Glavna tema konference je
bilo iskanje in spoznavanje pravih vprašanj in odgovorov o
resnici in sočutju ter iskanju načinov, kako ju udejanjati v
svetu z ozirom na dogajanje med drugo svetovno vojno ter
v letih po njej.

Prorektor univerze KU Leuven prof. dr. Danny Pieters in rektor Univerze v Ljubljani
prof. dr. Ivan Svetlik ob podpisu Memoranduma o strateškem partnerstvu med
univerzama

November
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December

Predstavniki zmagovalne ekipe Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani za nagrado Netko (od leve proti desni): Blaž Rat, Jure Ahtik, Aljaž Podlogar in Matjaž Uršič
Foto: Mediaspeed

Spletna stran Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v
Ljubljani je prejela strokovno priznanje Netko, ki ga vsako
leto najboljšim spletnim projektom v državi podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. Priznanje je prejela v kategoriji
Digitalni nastop državne in javne uprave. Spletna stran je
nastala kot rezultat projekta Internacionalizacija Univerze
v Ljubljani.
Podiplomska študenta Fakultete za strojništvo Univerze
v Ljubljani Jaka Pribošek in Matija Brumat sta v močni
mednarodni konkurenci na tekmovanju Texas Instruments Innovation Challenge – Europe Design Contest,
ki ga vsako leto organizira korporacija Texas Instruments,
osvojila prvo mesto. Gre za eno največjih tekmovanj na
področju analogne elektronike in vgrajenih procesorskih
sistemov v svetovnem merilu. Na njem je sodelovalo 320
ekip 187 evropskih univerz, skupno pa preko devetsto
študentov.
Podiplomska študenta Univerze v Ljubljani sta v nagrajeni nalogi pod mentorstvom
prof. dr. Janeza Diacija razvila piezoelektrično deformabilno zrcalo, namenjeno
preciznemu vodenju laserskega snopa.
Foto: Texas Instruments Innovation Challenge (Twitter account: @AroundTI)
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Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti v letu 2015

Teden Univerze, ki ga vsako leto obeležimo v začetku
decembra, ko Univerza v Ljubljani praznuje obletnico
delovanja, smo najprej namenili predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani. Na
osrednjem dogodku, slavnostni seji senata, smo podelili
najvišja priznanja; častni doktor1, častni senator2, plakate
Pro Universitate Labacensi3, zlate plakete ter svečane
listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem.

1

Študentom smo podelili Prešernove nagrade, priznanja za
študijski uspeh in udejstvovanje na področju obštudijskih
dejavnosti. Podelili smo tudi nazive zaslužni profesor
Univerze v Ljubljani, ki jih prejmejo upokojeni učitelji
Univerze za pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali
umetniške panoge ter za predano opravljanje pedagoškega
in mentorskega dela.

Prof. dr. Bengt Winblad je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju raziskav starostnih demenc in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani.

Prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak je prejela naziv častna senatorka Univerze v Ljubljani za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu Univerze in za dolgoletno izjemno umetniško in pedagoško
delo na področju pianistike.
Znanstveni svetnik dr. Justin Teissie je prejel naziv častni senator Univerze v Ljubljani za dolgoletno sodelovanje pri vzgoji podiplomskih študentov, za podporo raziskovalnemu delu ter krepitvi
prepoznavnosti Univerze v Ljubljani.
Prof. dr. Franz Leberl je prejel naziv častni senator Univerze v Ljubljani za izjemno zavezanost univerzalni akademski odličnosti in pomemben prispevek k dvigu kakovosti dela Fakultete za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

2

Plakete Pro Universitate Labacensi na Univerzi v Ljubljani podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevajo k razvoju materialnih možnosti Univerze
ali k usposabljanju njenih sodelavcev. V letu 2015 so plaketo Pro Universitate Labacensi pejeli: Krka, d. d., Novo mesto, Pahernikova ustanova, Skupina Brdo (Mihaela Bauman Podojsteršek, zaslužni
prof. dr. Bojan Majes, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, Janez Topovšek in prof. dr. Nikolaj Zimic).

3
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Častni doktor Univerze v Ljubljani prof. Bengt Winblad

Prejemniki plaket Pro Universitate Labacensi
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Častni senatorji Univerze v Ljubljani: prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak (v sredini), znanstveni svetnik dr. Justin Teissie (desno) in prof. dr. Franz Leberl (levo)

Prejemniki nazivov Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani
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PREGLED ODMEVOV OD
JANUARJA DO MAJA 2016

Univerza v Ljubljani sprejeta v frankofonsko univerzitetno agencijo
Slovensko inovacijsko stičišče začne z delovanjem
Sodelavci z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani prvi dokazali povezavo med virusom
Zika in možgansko okvaro ploda
Slavnostni podpis prodajne pogodbe za nakup zemljišča Kazina za potrebe Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani
Sklenjen Sporazum o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Gradcu
Sklenjen Sporazum o sodelovanju med Univerzo v Ljubljani in Kyungpook univerzo v Koreji
Predstavitev Univerze v Ljubljani na sejmih izobraževanja EDUfair v Beogradu in Days of
Education and Career v Skopju
Sprejem športnikov študentov Univerze v Ljubljani, udeležencev tretjih Evropskih
univerzitetnih športnih iger
Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2016
Študenti Univerze v Ljubljani začeli projekt izdelave avtonomne jadrnice, ki bo prva na svetu
preplula Atlantik
Sprejem ‘Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven
Univerze v Ljubljani’
Evropski raziskovalni svet prof. dr. Tomažu Prosenu s Fakultete za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta
Zmaga študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v velikem finalu svetovnega
tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije
Organizacija tradicionalnega festivala Univerza gre na trg
Podelitev priznanj za pomembna umetniška dela
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PREDANI
ZNANJU
Skladno z vrednotami in s strategijo razvoja na Univerzi v Ljubljani nenehno
skrbimo za kakovost raziskovanja in izobraževanja, izboljšujemo prenos znanja
v prakso, zagotavljamo ustvarjalne razmere za delo in študij in povečujemo
internacionalizacijo.
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Avtorji najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze
v Ljubljani v letu 2015 z Ekonomske fakultete, Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani
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IZOBRAŽEVANJE
V študijskem letu 2015/2016 se je na redne študijske
programe vseh treh stopenj vpisalo 37.500,5 in izredno
3.333 študentov. Skupaj se je v lanskem letu na Univerzo v
Ljubljani vpisalo 40.833,5 študentov, kar je za 2.088 (pet
odstotkov) manj kot v študijskem letu 2014/2015. Med
študenti je 24.331 žensk, kar predstavlja šestdeset odstotkov
vseh vpisanih študentov. Študij na Univerzi v Ljubljani
zaključi več kot polovica študentov dodiplomskega študija
v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in več kot
osemdeset odstotkov doktorjev znanosti.
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Število vpisanih študentov v letu 2015/2016 kaže, da
uspešno sledimo strategiji zmanjševanja števila študentov,
katerega cilj je izvedba kakovostnejšega študija.
Zmanjšanje števila študentov je tudi posledica demografskega upada, kar bo predvidoma trajalo še nadaljnjih
pet let.

Za dosego še
kakovostnejšega študija
na Univerzi v Ljubljani
bomo v prihodnje bolje
strukturirali študijske
programe, s spodbujanjem
sprotnega dela in pogoji
za napredovanje v višji
letnik bomo skrajšali čas
študija.
prof. dr. Goran Turk
prorektor za področje
pedagoškega dela

ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV

52,634

48,821.5

45,607

42,921.5

40,833.5

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

Število vpisanih študentov v
študijske programe vseh treh
stopenj od leta 2011 do 20161

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

1

49

Internacionalizacija
v izobraževalni dejavnosti
Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna
univerza v širši regiji, povečujemo obseg vključenosti v
mednarodne raziskovalne projekte in količino z njimi
pridobljenih sredstev. V obdobju od leta 2012 do leta 2020
bomo za tretjino povečali število študentov na izmenjavi ter
za četrtino število tujih študentov ter število tujih učiteljev
in raziskovalcev.
V letu 2015 smo zaključili projekt Internacionalizacija
Univerze v Ljubljani, v okviru katerega smo pridobili pet
tujih visokošolskih učiteljev, izvedli 140 gostovanj tujih
strokovnjakov, 19 mednarodnih delavnic za študente in 11
mednarodnih delavnic za visokošolske učitelje in sodelavce.
Na Univerzi v Ljubljani imamo redno zaposlenih 79 tujih
državljanov, od teh trideset učiteljev. V študijskem procesu
je pri enem ali vsaj delu predmeta sodelovalo 637 tujih
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, kar je za 176 (38
odstotkov) več kot v letu 2014.
V okviru izmenjalnih programov je v tujino na izmenjavo
odšlo 429 visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani, kar
je za 151 (54 odstotkov) več kot v letu 2014. Praktično
usposabljanje v tujini je v letu 2015 opravilo 419 študentov,
kar je za 122 (41 odstotkov) več študentov kot v 2014.
Na izmenjavo z namenom študija je v tujino odšlo 1.325

študentov in prišlo 1.813 študentov iz tujine. Uspešno smo
se prijavili na projekt Erasmus+ mobilnost s partnerskimi
institucijami izven Evrope.
Začeli smo oblikovati mrežo univerz, s katerimi želimo
dolgoročno, vsestransko in poglobljeno sodelovati.
Praviloma z njimi sklenemo sporazume o strateškem
sodelovanju. V letu 2015 smo podpisali Sporazum o
strateškem sodelovanju s Katoliško univerzo Leuven, s
katero že uresničujemo več projektov, skladno s sprejetim
akcijskim načrtom. Podobno sodelovanje v evropskem
prostoru poteka s Karl Franzes univerzo v Grazu, Tehnično
univerzo Berlin in Univerzo v Trstu. Vzpostavili smo
platformo dolgoročnega sodelovanja na področju doktorskega študija z univerzami bivše države, še posebej z
Univerzo v Beogradu, Univerzo v Zagrebu in Univerzo v
Novem sadu. Drugo regionalno področje, na katerega smo
usmerjeni na Univerzi v Ljubljani, je Jugovzhodna Azija. Tu
smo vzpostavili dolgoročno sodelovanje s KNU univerzo iz
Daeguja v Južni Koreji.
Z namenom pridobivanja tujih študentov smo študij na
Univerzi v Ljubljani predstavili na visokošolskih sejmih na
Balkanu ter na EAIE konferenci. Predstavitve Univerze v
Ljubljani na sejmih in konferencah so predvidene tudi v
letu 2016.

Začeli smo oblikovati mrežo uglednih univerz,
s katerimi želimo dolgoročno, vsestransko in
poglobljeno sodelovati. Praviloma z njimi sklenemo
sporazume o strateškem sodelovanju.
Katja Cerjak,
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za mednarodno sodelovanje
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Število VPISANIH TUJIH študentov
Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2015
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Kakovost
Skladno z vrednotami in strategijo razvoja na Univerzi v Ljubljani nenehno
skrbimo za kakovost raziskovanja in izobraževanja, izboljšujemo prenos znanja
v prakso, zagotavljamo ustvarjalne razmere za delo in študij in povečujemo
internacionalizacijo. S projektom Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL), ki se je
po treh letih zaključil v juniju 2015, smo na Univerzi celovito nadgradili sistem
kakovosti. Za razvoj kulture kakovosti smo uporabljali participativne pristope
vodenja, ki vključujejo posameznike in spreminjajo organizacijsko kulturo,
posledično tudi na ravni institucije. Vpliv projekta KUL na razvijanje kulture
kakovosti smo zaznali s povečanim številom predlogov ukrepov v poročilih
članic Univerze za področje kakovosti ter vodenja in upravljanja.
Načrtno vzpostavljamo prostore sodelovanja, ozaveščanja in kreativnega ustvarjanja v smeri izboljšav področja kakovosti tudi po zaključenem projektu KUL.
Izvedli smo razpis za nadaljnja tri leta posvetovalnih obiskov, izvajamo usposabljanja za boljše sodelovanje za vse zaposlene in za uporabo sodobnih metod
učenja in poučevanja. Z aktivnostmi projekta KUL, predvsem pa s splošnimi
usposabljanji in posvetovalnimi obiski, smo na Univerzi v Ljubljani pridobili
neprecenljivo mrežo posameznikov, s katerimi bomo prihodnje lažje sodelovali
pri razvijanju področja kakovosti.
Pristope, ki smo jih uporabili in razvijali v projektu KUL, smo uspešno
mednarodno predstavili na Evropskem forumu za zagotavljanje kakovosti v
Londonu ter jih uspešno uporabili in predstavili tudi v okviru Tempus projekta
EUREQA, ki je namenjen razvoju sistemov in kulture kakovosti na univerzah
Jugovzhodnega Balkana.

52

Številne pobude za nadgradnjo kakovosti večina članic Univerze v Ljubljani
pridobiva z intenzivnim udejstvovanjem v mednarodnih evalvacijah in akreditacijah.
Na Univerzi v nadgradnji sistema kakovosti redno spremljamo prebojne ideje tujih
visokošolskih institucij ter hkrati v evropski prostor in širše razširjamo znanja in ideje,
ki jih uspešno razvijamo sami.
Petra Pongrac
vodja službe za spremljanje kakovosti, analize in poročanje
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Prva in druga stopnja
Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2015/2016 vpisalo 24.765,5
študentov, kar je 1.784 (sedem odstotkov) manj kot leto prej, na programe druge
stopnje pa 14.586 študentov, kar je 265 (dva odstotka) več kot v študijskem letu
2014/2015.
V pripravi so novi interdisciplinarni programi druge stopnje, s katerimi želimo
tudi pri študiju odpirati meje med strokami in disciplinami. Članice Univerze v
Ljubljani tako vse intenzivneje sodelujejo tudi pri izvedbi študijskih programov.
Povabila k vpisu v študijske programe smo v letu 2015 pripravili za vse tri stopnje
hkrati in kandidatom s tujimi listinami omogočili enostavnejši postopek prijave,
ki je tesneje povezan s priznanjem tuje izobrazbe za vpis na Univerzo v Ljubljani.
Vedno več študijskih vsebin ponujamo s pomočjo IT tehnologij, kar omogoča
interaktivnost in študij na daljavo. Hkrati širimo promocijo študija na Univerzi,
kar olajšuje izbiro in povečuje motiviranost za študij.
V študijskem letu 2015/2016 imamo v načrtu 23 programov v tujem jeziku na
prvi in drugi stopnji študija.

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.
Polonca Miklavc Valenčič
pomočnica glavne tajnice v
univerzitetni službi za prvo in drugo
stopnjo
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Tretja stopnja
Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2015/2016 vpisanih 1448 študentov,
kar je za 201 študenta (12 odstotkov) manj kot v letu prej. Eden izmed vzrokov
za manjši vpis na doktorski študij je neurejen sistem (so)financiranja doktorskega študija v Sloveniji. Za generacijo študentov, vpisanih v študijskih letih
2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016, ni bilo zagotovljenih sredstev za (so)
financiranje oziroma štipendiranje doktorskega študija, razen v okviru razpisa
za mlade raziskovalce.
V letu 2015 smo oblikovali strategijo promocije doktorskega študija in sprejeli
program aktivnosti Doktorske šole, predvsem na področju mednarodnega
sodelovanja. Okrepili smo aktivnosti povezovanja s partnerji v Sloveniji in tujini,
sklepali dogovore z raziskovalnimi inštituti ter vstopili v Regionalno platformo
Jugozahodnega Balkana (Regional Platform for Benchmarking and Cooperation
in Higher Education and Research). V okviru platforme smo oblikovali skupne
standarde kakovosti doktorskega študija in načrtovali skupni študijski program
Energija.
Nadaljevali smo sodelovanje v Združenju evropskih univerz na področju
doktorskega študija (Europaen University Association-Council for Doctoral
Education) in okrepili sodelovanje z Univerzo v Gradcu s pripravo skupnega
doktorskega seminarja za leto 2016.

V letu 2015 smo na
Univerzi v Ljubljani
podelili že desettisoči
doktorat znanosti,
okrepili sodelovanje s
partnerji v Sloveniji
in tujini, sklenili nove
dogovore o sodelovanju z
raziskovalnimi inštituti,
aktivno delovali v
združenju evropskih
univerz na področju
doktorskega študija ter
vstopili v Regionalno
platformo Jugozahodnega
Balkana.
prof. dr. Aleksandra
Kanjuo Mrčela
predstojnica Doktorske šole

Uspešno smo zaključili aktivnosti v postopku za podaljšanje akreditacij vseh
doktorskih študijskih programov, ki jim akreditacija poteče konec študijskega
leta 2015/2016. Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS)
smo jih posredovali v odločanje za sedemletno podaljšanje.
Na področju doktorskega študija si v prihodnje prizadevamo za še intenzivnejše
interdisciplinarno povezovanje znotraj Univerze v Ljubljani in z vodilnimi raziskovalnimi inštituti v Sloveniji. Tudi zato je v pripravi prenovljeni doktorski
študijski program Materiali, v katerega bomo vključili vse večje domače raziskovalne inštitute s tega področja.
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RAZISKOVANJE

S spodbujanjem
odlične znanosti,
interdisciplinarnih
raziskav in sodelovanja
z drugimi domačimi in
tujimi univerzami ter
raziskovalnimi ustanovami
prispevamo svoj delež
v svetovno in slovensko
zakladnico znanja.
Prenašamo ga na študente
in širšo skupnost.
prof. dr. Martin Čopič
prorektor za področje
znanstveno-raziskovalnega dela

V letu 2015 smo se v veliki meri posvečali razvoju karier raziskovalcev, krepitvi
in promociji Doktorske šole ter raziskovalnih dosežkov. Tesneje smo sodelovali
z raziskovalnimi inštituti, se še intenzivneje usmerili v pridobivanje evropskih
in drugih raziskovalnih projektov ter okrepili sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih skupinah.
Na Univerzi v Ljubljani imamo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
(ARRS) registriranih 3.946 raziskovalcev. Sodelujejo v 288 raziskovalnih
skupinah, kar Univerzo v Ljubljani postavlja na vrh slovenskih raziskovalnih
organizacij.
V letu 2015 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS (Web of Science)
objavljene 2.404 članke, kar je 123 člankov manj kot v letu 2014. Glede na
število registriranih raziskovalcev Univerze v Ljubljani je število doseženih objav
v letu 2015 še vedno zelo dobro. Kljub temu lahko govorimo o negativnem
trendu, ki se je začel izražati zaradi zmanjševanja financiranja raziskovalne
dejavnosti.
Na področju raziskovanja smo v letu 2015 sodelovali pri 196 raziskovalnih
programih, petdesetih aplikativnih projektih, 147 temeljnih projektih, 38 ciljno
raziskovalnih programih in devetih znanstvenih projektih, ki jih financira
ARRS. Skozi omenjene projekte smo usposabljali 331 mladih raziskovalcev, 16
podoktorskih raziskovalcev s podoktorskim projektom na ARRS in 14 podoktorskih raziskovalcev, ki jih ne financira ARRS.
S ciljem večjega mednarodnega povezovanja je na Univerzi v Ljubljani sodelovalo
171 tujih raziskovalcev, kar je za šestdeset več kot leto prej (54 odstotkov). Na
izmenjavo v tujino je odšlo 72 naših raziskovalcev, ki so sodelovali v izobraževalnem in znanstveno raziskovalnem procesu, kar je za 23 več kot v letu 2014
(46 odstotkov).
V preteklem letu smo na Univerzi v Ljubljani raziskovalnim in razvojnim
projektom ter programom namenili dobrih 55,26 milijonov evrov, kar je za 1,26
milijona evra več kot v letu 2014. K temu je bistveno pripomoglo naše sodelovanje
v evropskih in mednarodnih projektih, saj se je črpanje razvojnih sredstev na
evropskih in mednarodnih projektih povečalo za dobra dva milijona evra.
Univerza v Ljubljani je v letu 2015 z 38 odobrenimi projekti programa Obzorje
2020 ostala najuspešnejša raziskovalna organizacija iz novih držav članic
Evropske unije (EU13) in glede pridobljenih finančnih sredstev tudi najus-
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pešnejša organizacija v Sloveniji. Število vseh evropskih
projektov, ki smo jih v letu 2015 izvajali na Univerzi v
Ljubljani, se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo

na 402 projekta. Zmanjšano število kaže predvsem na
dejstvo, da že dve leti v Sloveniji ni bilo razpisov evropskih
strukturnih skladov.

ŠTEVILO EU PROJEKTOV
Število tekočih projektov po letih
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Število tekočih projektov po letih

Po uspešno izvedeni interni evalvaciji akcijskega načrta
Strategije Univerze v Ljubljani za razvoj karier raziskovalcev nam je Evropska komisija odobrila nadaljnjo uporabo
logotipa Excellence in Research. Tako Univerza v Ljubljani
nadaljuje z uvajanjem ukrepov za zagotavljanje odprtega
zaposlovanja pedagogov in raziskovalcev in izboljševanja
ugodnega okolja za njihov karierni razvoj.

Na Univerzi tudi v bodoče načrtujemo izboljševanje raziskovalne odličnosti in še večjo vpetost v evropske in druge
mednarodne raziskovalne projekte. Še prav posebej želimo
pridobiti tuje izkušene raziskovalce prek finančne sheme
Marie Curie Individualne štipendije in povečati uspešnost
prijav raziskovalcev na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta.

K internacionalizaciji Univerze v Ljubljani na
področju raziskovalnega dela bistveno prispevajo
raziskovalci, ki se vključujejo v odlične evropske
in mednarodne raziskovalne konzorcije.
mag. Staška Mrak Jamnik
pomočnica glavne tajnice v univerzitetni službi za evropske projekte
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PRENOS ZNANJA
Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva soustvarjamo na vseh
področjih, ki jih znanstveno, raziskovalno in strokovno razvijamo na Univerzi
v Ljubljani. Namen tovrstnega povezovanja je učinkovit in aktualen prenos
znanj in storitev v gospodarstvo in širšo družbo. To dosegamo z razvojno-raziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem svojih diplomantov v drugih
organizacijah, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno delo, s programi
vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
Z gospodarstvom smo v letu 2015 izvedli 674 projektov, katerih letna vrednost
presega devet milijonov evrov, 244 projektov je bilo daljših od enega leta, 430
krajših od enega leta, osemdeset projektov smo izvedli v partnerstvu, 594
projektov je bilo naročenih.
Gostili smo 607 strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva ter 473 visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev z domačih raziskovalnih
zavodov, ki so sodelovali pri pedagoškem procesu. Na drugih raziskovalnih
zavodih v Sloveniji je sodelovalo 312 visokošolskih učiteljev in sodelavcev
oziroma raziskovalcev Univerze v Ljubljani.
Na Univerzi v Ljubljani si v sodelovanju z drugimi univerzami, raziskovalnimi
organizacijami ter Vlado Republike Slovenije prizadevamo za ustanovitev nacionalnega konzorcija za prenos znanja, ki bi izboljšal učinkovitost prenosa z
univerzitetnih in raziskovalnih laboratorijev v aplikacije in komercializacijo.

58

Strateške usmeritve na
področju prenosa znanja
dosegamo s krepitvijo,
povezovanjem in z
razvojem organizacijskih
enot za prenos znanja,
razvojem novih oblik
prenosa znanja,
organizacijo dogodkov
za pospeševanje dobrih
praks prenosa znanja
ter razvojem programov
vseživljenjskega
izobraževanja.
prof. dr. Tanja Mihalič
prorektorica za področje
prenosa znanja

Organizacijske oblike za prenos znanja
v prakso
V letu 2015 smo ustanovili Slovensko inovacijsko stičišče, ki je v letu 2016 začelo
delovati kot povezovalec in vzpodbujevalec razvojno-raziskovalnih timov v akademski
in poslovni sferi. Ustanovili smo tudi Svetovno mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL),
s katero združujemo predvsem s Slovenijo povezane znanstvenike, profesorje in druge
ugledne osebnosti, ki delujejo v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju
v tujini. Pri projektu Po kreativni poti do praktičnega znanja smo iskali kreativne
in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih izzivov podjetij. Nadaljevali smo s
tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo, s katero raziskovalce in
študente že šesto leto uspešno povezujemo s svetom podjetništva, in prvič organizirali
mednarodni dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih
raziskovalni del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih.
Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij članic
Univerze Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga ustanovili z namenom
razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in drugih podpornih dejavnosti
na tem področju. Vsako leto bolj krepimo tudi dejavnosti kariernih centrov in s
tem spodbujamo sodelovanje z delodajalci, organizacijami in s klubi diplomantov.

Osebni in profesionalni razvoj študentov
Okrepili smo sodelovanje s kariernimi centri nekaterih evropskih univerz in
tako nadgradili storitve Skype kariernih svetovanj za študente naše univerze,
ki jih zanimajo karierne priložnosti v Franciji, na Madžarskem, v Nemčiji, na
Poljskem, v Španiji in Veliki Britaniji. Tekom projekta smo razvili in organizirali izobraževalne in druge dogodke, namenjene pove- zovanju študentov in
delodajalcev. Dogodki so med študenti, delodajalci in širšo javnostjo postali
prepoznavni in dobro obiskani. To so dogodki Izzivi v tujini, karierni sejmi,
hitri zmenki z delodajalci, Univerza gre na trg, 3P: Pripravljeni na podjetniško
pot, dnevi odprtih vrat kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Karierni tabor,
Nabildaj se s kompetencami, Povezovanje z gazelami in delavnice Simulacija
zaposlitvenega razgovora v sodelovanju z Oddelkom psihologije Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani.
Skladno s Pravilnikom o obštudijskih dejavnostih na Univerzi v Ljubljani smo
potrdili 35 učnih načrtov obštudijske športne dejavnosti, ki veljajo za obdobje
naslednjih sedmih let. Sprejeti Pravilnik je članice Univerze spodbudil, da poleg
športnih programov kreditno ovrednotijo tudi druge obštudijske dejavnosti. Med
prvimi so Pravna svetovalnica za begunce in tujce Pravne fakultete Univerze v
Ljubljani, Projektno in izkustveno učenje Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani in Tutorstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Globalizacija omogoča
in zahteva nenehno
prilagajanje ter sledenje
spremembam. Na te
spremembe študente
pripravljamo že v času
študija. Razvijamo in
nadgrajujemo ponudbo
storitev, v okviru katerih
lahko razvijajo mehke
in druge kompetence, se
povezujejo in vključujejo
v mednarodno okolje ter
interaktivno sodelujejo
s tujimi študenti in
kariernimi svetovalci.
Maja Dizdarević
vodja centra za osebni
in profesionalni razvoj študentov
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Športna dejavnost na Univerzi v Ljubljani je v letu 2015 zajemala različne sklope programov, ki se med seboj razlikujejo
po obsegu, kakovosti, standardih in namenu. Ponudba je obsegala programe centra za obštudijsko dejavnost (nekdanjega
centra za univerzitetni šport), izbirne predmete nekaterih članic Univerze v Ljubljani ter programe tekmovalnega športa,
ki potekajo pod okriljem Športne zveze Univerze v Ljubljani (ŠZUL) in Slovenske univerzitetne športne zveze (SUSA).
V tekočem študijskem letu je študentom na voljo več sezonskih športno-rekreativnih programov, kot so alpsko smučanje,
športno-rekreativna vadba, tek v naravi in bejzbol, razpisali pa smo tudi športne počitnice, ki jih z vsakim letom obišče
več študentov.

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.
V letu 2015 smo izvedli preko sedemdeset delavnic za nosilce podjetniških idej in mlade podjetnike, v okviru natečaja
Rektorjeva nagrada za naj inovacijo podprli 32 inovativnih idej, organizirali svetovanja in start-up vikende za študente,
sodelovali pri projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja in mednarodnem projektu Demola, ki združuje univerze,
podjetja, študente, mlade diplomante in dijake.
Nadaljevali smo s partnerskim sodelovanjem z različnimi organizacijami in do konca leta 2015 podprli 135 start-up
podjetij. Kar 95 odstotkov podjetij, ki so se vključili v LUI, še vedno poslovno deluje, 42 odstotkov inkubiranih podjetij
LUI in alumnov je že prisotnih na tujih trgih.

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-izobraževanjeinovacije) s prenosom rezultatov raziskav v prakso in njihovim tržnim izkoriščanjem.
Najpomembnejše aktivnosti IRI so bile v letu 2015 usmerjene na področje energetske prenove stavb Univerze v Ljubljani.
Vzpostavili smo centralni informacijski sistem, v katerega smo vključili vse članice Univerze. Centralni informacijski
sistem je podlaga za sprotno zajemanje podatkov o rabi energije in je trenutno edini tako obširni sistem energetskega
knjigovodstva v Slovenji. V IRI s članicami Univerze sodelujemo tudi pri pripravi tehnične dokumentacije za energetsko
prenovo stavb in jim svetujemo glede ukrepov varčevanja z energijo.
V letu 2015 smo uspešno končali projekt TRAP-EE (izobraževanje hišnih tehnikov/skrbnikov stavb) in začeli s koordinacijo
novega projekta CompoHub. Ključni cilj novega projekta je razvoj izobraževalnega programa in spletne izobraževalne
platforme za razvoj kompetenc delavcev na področju kompozitnih tehnologij.
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Prijava izumov in patentov
Na področju intelektualne lastnine smo izvedli postopke prevzemanja in zaščite
službenih izumov. Prenovili smo Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske
lastnine na Univerzi v Ljubljani, ki v postopek prevzemanja izumov vključuje
še članice Univerze, kjer so izumitelji zaposleni. Pravilnik, ki smo ga sprejeli
v letu 2016, zajema tudi nezaščiteno tehnično znanje, ki omogoča trženje
zainteresiranim uporabnikom.

Smisel prenosa znanja
z Univerze v Ljubljani
v gospodarstvo je
usmerjenost v slovensko
in mednarodno okolje,
zato v okviru strateških
partnerstev s tujimi
univerzami navezujemo
in krepimo sodelovanja
tudi na področju prenosa
tehnologij.

V letu 2015 smo prejeli 12 prijav novih službenih izumov, vloženih je bilo šest
novih patentnih prijav v Republiki Sloveniji in dve novi evropski prijavi. Za
patentne prijave, vložene v preteklih letih, je bilo Univerzi v letu 2015 podeljenih
sedem slovenskih patentov.

dr. Marijan Leban
pomočnik glavne tajnice v
univerzitetni službi za raziskave,
razvoj in intelektualno lastnino
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UMETNOST
S Svetom za umetnost 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 s
tujimi umetniki.
V letu 2015 smo organizirali okrogle mize na temo umetnosti in izpeljali prvo
Mednarodno poletno šolo kulturnega managementa v sodelovanju z Ekonomsko
fakulteto Univerze v Ljubljani ter vsemi pomembnimi kulturnimi ustanovami v
Ljubljani, kot so Cankarjev dom, Festival Ljubljana, Slovenska filharmonija in
Narodna galerija. Posebno pozornost smo namenili odprtju celoletne razstave
ob sedemdesetletnici Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v
Ljubljani z do takrat še nerazstavljenimi eksponati.
Nadaljevali smo s predstavitvami oddelkov in študentov Akademije za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (kiparstvo, konservatorstvo in
unikatno oblikovanje). Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
Univerze v Ljubljani smo poleg gledaliških predstav izvedli tudi projekcije
filmov v številnih kinematografih po Sloveniji. Akademija za glasbo Univerze
v Ljubljani se je poleg mnogih nastopov predstavila tudi v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma s kitajskim dirigentom En Shaom in violončelistom
Sebastjanom Bertonceljnem.
Zelo aktivni smo tudi na področju zborovskega petja. Akademski pevski zbor
Tone Tomšič, ki bo v letu 2016 praznoval devetdeseto obletnico delovanja,
združuje študente Univerze v Ljubljani. V ta namen pripravlja posebno jubilejno
sezono različnih dogodkov in gala koncert.
Naš cilj za prihodnost je čim prejšnja uveljavitev študija umetnosti na tretji
stopnji, ki celotni vertikali izobraževanja še manjka. Nadaljevali bomo z
aktivnostmi za vpis polja umetnosti v register znanstveno-raziskovalnih področij
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in na
področju umetnosti še naprej delovali interdisciplinarno.
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Prizadevamo si, da umetniške dosežke in presežke s pomočjo partnerskih kulturnih
centrov predstavimo v mednarodnem prostoru, kjer si marsikatere umetniške stvaritve
svoje mesto tudi zaslužijo.
prof. Matej Zupan
prorektor za področje
umetniškega dela
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Zaključna dela študija in
objave raziskovalcev bodo
prek Repozitorija Univerze
v Ljubljani dostopni
vsakomur z dostopom do
svetovnega spleta. S tem bo
intelektualna produkcija
Univerze v še večji meri
vključena v svetovno
zakladnico znanja, na
kateri bo temeljil njen
nadaljnji razvoj.
dr. Mojca Kotar
pomočnica glavne tajnice
v univerzitetni službi
za knjižnično dejavnost

KNJIŽNIČNA
DEJAVNOST
V letu 2015 smo na Univerzi v Ljubljani sprejeli posodobljen krovni Pravilnik
o splošnih pogojih poslovanja knjižnic Univerze in za osem članic Univerze
v Ljubljani izvajali skupno javno naročilo za nabavo tujih znanstvenih in
strokovnih revij v obdobju od leta 2015 do leta 2017. Za dostop do elektronskih informacijskih virov najpomembnejših mednarodnih založnikov smo tudi v
preteklem letu sodelovali v devetih slovenskih konzorcijih. Sprejeli smo Pravilnik
o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebine pisnega zaključnega
dela študija, si zagotovili orodja za preverjanje podobnosti vsebin (TurnitIn) in
začeli uporabljati Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) za zbiranje, hranjenje
in dajanje elektronskih pisnih zaključnih del.
V okviru evropskega projekta OpenAIRE2020 (Obzorje 2020) smo na Univerzi
v Ljubljani novosti prenašali v slovenski prostor kot nacionalna kontaktna
točka za odprti dostop (National Open Acess Desk) v okviru RUL, na nacionalnem informacijskem portalu za odprti dostop openaccess.si in v okviru delovne
skupine za odprti dostop Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Na Univerzi v Ljubljani postopno prehajamo v okolje odprtega dostopa do
recenziranih znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov. Raziskovalni
dosežki naše univerze bodo dostopni večjemu številu uporabnikov, pričakujemo večjo odmevnost in citiranost del. Odprti dostop je del odprte znanosti,
katere razvoj poteka na evropski ravni, zato bomo na Univerzi v Ljubljani lahko
ustrezno sledili razvoju okolja odprte znanosti.
V letu 2016 načrtujemo pripravo določil za oddajo objav raziskovalcev Univerze
v RUL, nadaljevanje aktivnosti za vzpostavitev univerzitetne knjižnice kot
notranje enote Univerze in postopno vzpostavljanje skupnega izvajanja del ter
storitev.
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SKRB ZA

PRIHODNOST
Na Univerzi v Ljubljani skrb za trajnostni razvoj vključujemo v naše vsakodnevno
delo. Z različnimi aktivnostmi prispevamo h gospodarskemu in k družbenemu
razvoju, v katerega vključujemo tudi socialne in okoljske vidike.
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Prešernovi nagrajenci Univerze
v Ljubljani v letu 2015
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Ustvarjalne razmere za delo in študij
Univerza je v svojem poslanstvu lahko uspešna le, če ima visoko motivirane,
odlične učitelje, raziskovalce, strokovne delavce in študente. 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. Redno organiziramo poletne šole z
različnih disciplinarnih področij, vzpostavljene imamo alumni klube, preko
katerih vzpostavljamo in razvijamo sodelovanje z diplomanti in spodbujamo
(ne)gospodarstvo.
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.
Odmeven dogodek v letu 2015 je bilo slovesno odprtje visokotehnološkega
razvojno-raziskovalnega centra Renishaw Tehnični inženiring na Fakulteti
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in je plod dolgoletnega uspešnega
sodelovanja fakultete z vodilnim svetovnim inženirskim podjetjem Renishaw iz
Anglije. Center bo skrbel za načrtovanje, razvoj in dobavo integriranih vezij ter
senzorskih tehnologij za skupino Renishaw. K sodelovanju in zaposlitvi bodo
povabljeni tudi diplomanti Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
V okviru projekta Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti
smo na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani sodelovali s podjetjem
Comsensus. Projekt smo izvedli v okviru razpisa Po kreativni poti do praktičnega
znanja. Sofinanciral ga je Evropski socialni sklad v okviru Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani sodelujemo
z različnimi podjetji in z njimi že več let za študente pripravljamo različne izzive.
Svetovno znano podjetje Zemanta je v sodelovanju s fakulteto v letu 2015
ponovno pripravilo tekmovanje za najboljšo programersko rešitev, katerega
zmagovalci so prejeli tudi možnost opravljanja plačane poletne prakse v tem
podjetju. Mednarodno podjetje Comtrade je četrtič zapored študentom na
podlagi reševanja izzivov omogočilo tudi pridobitev kreditnih točk in možnost
za pridobitev dodatnega znanja.
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Strateško usmeritev
internacionalizacije
Univerze v Ljubljani
seveda podpiramo tudi na
področju komuniciranja.
Zato bomo v prihodnje
načrtovano oziroma
ciljano komunicirali z
različnimi javnostmi
tudi v tujini. V prvi
polovici leta 2016 smo na
tak način prvič osvajali
bodoče študente iz tujine,
izdali pa smo tudi bilten
Univeristy of Ljubljana
Echo (Odmev Univerze v
Ljubljani), namenjen tuji
akademski javnosti.
mag. Jana Lutovac Lah
pomočnica rektorja za organizacijo
in komuniciranje ter vodja
kabineta rektorja

Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo z
namenom ugotavljanja in izboljševanja zadovoljstva
študentov s predmeti in z njihovimi izvajalci začeli s
kampanjo Vaše mnenje šteje. Študente smo spodbujali
k oddaji mnenj in jim preko komunikacijske kampanje
sporočali, kakšne so bile njihove želje ter kaj smo na podlagi
njihovih mnenj spremenili. Komunikacija je potekala tako
v slovenskem kot angleškem jeziku.

rezultate na mednarodnih regatah. Na ta način krepimo
kolektivni in športni duh, pripadnost fakulteti ter skrbimo
za njeno prepoznavnost.
Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo uvedli
tutorsko učilnico v sistemu Moodle. V tem odprtokodnem
sistemu za postavitev spletnih učilnic so vsem zainteresiranim
dostopni pogosta vprašanja in odgovori. Tutorska pomoč je
zato lahko učinkovitejša.

Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
smo odprli Kreativno učilnico FE – KUFE, ki je nov
večnamenski prostor, namenjen dijakom in študentom.
V njej se odvijajo različne delavnice, predavanja, tečaji in
druga tematska druženja. V novi kreativni učilnici so ob
koncu leta 2015 že nastajali kreativni elektronski novoletni
okraski. V avli fakultete smo s preselitvijo računalniške
učilnice pridobili tudi kakovostno 'dnevno sobo', kjer se
pretežno družijo študentje in zaposleni, v njej pa potekajo
tudi družabni dogodki.

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zadovoljstvu in zdravju zaposlenih v letu 2015 posvetili
več pozornosti. Med drugim smo začeli izvajati športno
vadbo in spodbujati hojo po fakultetnih stopnicah.
Organizirali smo športne aktivnosti v okviru Dekanjinega
dne, predavanja na temo zdrave prehrane in gibanja,
postavili intranetno stran na temo promocije zdravja ter
izvedli usposabljanja zaposlenih za varnost in zdravje pri
delu ter požarno varnost.

Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
vsestransko in tudi finančno podpiramo obštudijsko udejstvovanje študentov, kjer predvsem moška in
ženska veslaška ekipa ter ekipa jadralcev dosegajo vrhunske

Na rektoratu Univerze smo uredili kotiček za samopostrežno pripravo hrane zaposlenih, kar omogoča prijetnejši
odmor med delovnim časom. Enkrat tedensko za zaposlene
organiziramo tudi športno rekreacijo.
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Interno komuniciranje

Odnosi z mediji

V letu 2015 smo v okviru internega komuniciranje nadaljevali s tedenskimi kolegiji rektorja, mesečnimi kolegiji
dekanov, rednimi kolegiji glavnega tajnika in kolegiji
tajnikov članic, srečanji s predstavniki Študentskega
sveta Univerze v Ljubljani in rednimi mesečnimi kolegiji
sodelavcev za odnose z javnostmi.

Na področju odnosov z mediji smo na Univerzi v Ljubljani
prvič izmerili medijsko pojavnost Univerze in njenih
članic v slovenskih medijih. Univerza v Ljubljani se je v
medijih pojavila 2.587-krat. Naklonjenost objav je v več
kot sedemdesetih odstotkih objav nevtralna, sicer pa smo
v prvi polovici leta zasledili 15 odstotkov nenaklonjenih
objav, medtem ko se je ta odstotek znižal na pet odstotkov
v drugi polovici leta. V drugi polovici leta se je zvišala tudi
naklonjenost poročanja, in sicer s 14 na 23 odstotkov.

Tudi v letu 2015 smo posebno pozornost namenili
študentom in organizirali dogodek Pozdrav brucem. Vanj
so bili prvič aktivno vključeni tudi tuji študenti Univerze v
Ljubljani. V Tednu Univerze smo tudi v letu 2015 podelili
najvišja univerzitetna priznanja in nazive, se na rektorjevem
sprejemu poklonili najuspešnejšim športnikom študentom
Univerze v Ljubljani, srečali smo se z nekdanjimi rektorskimi
ekipami. Izdajati smo začeli interne novice za vse zaposlene
in jih poimenovali e-Univerzitetnik.
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Sožitje z okoljem
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.
Okoljske cilje tesno povezujemo s številnimi dejavnostmi
za zmanjševanje porabe energije in z omejevanjem emisij
v okolje. V letu 2015 smo na Fakulteti za družbene vede
Univerze v Ljubljani zaključili projekt energetske racionalizacije z namenom varčne rabe energije in pridobili
energetsko izkaznico stavbe.
Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani že
vrsto let ekološko odstranjujemo odpadke. Vse odpadke
ločujemo, številne recikliramo in za vse dobimo mesečna
potrdila o ekološkem odstranjevanju odpadkov. Odpadni
pisarniški papir odkupimo in znesek obračunamo pri storitvi
odvoza odpadkov, kar predstavlja precejšnji prihranek na
letni ravni. Pri čiščenju poslovnih in sanitarnih prostorov
uporabljamo izključno ekološka čistila.

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo od leta
2014 vključeni tudi v program Ekošola. Program povezuje
vzgojno-izobraževalne ustanove, ki si prizadevajo dosegati
cilje okoljske vzgoje in izobraževanja z namenom udejanjanja
trajnostnega razvoja med mladimi. V okoljskem programu, ki
ga izvajamo, sodelujemo zaposleni in študenti. V letu 2015 je
bil poudarek na doseganju boljše ozaveščenosti študentov in
zaposlenih o pomenu trajnostnega ravnanja z razpoložljivimi
viri, zmanjševanju in preprečevanju nastajanja odpadkov ter
usposabljanju študentov in bodočih učiteljev za poučevanje
trajnostnih vsebin.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v
Ljubljani je začela delovati polnilna postaja za električna
vozila, ki jo je prispevalo podjetje Schneider Electronic
Slovenija. Z njeno postavitvijo bomo tudi na fakulteti
zagotovili nujno infrastrukturo za razvoj električne
mobilnosti. Električna vozila bodo na postaji lahko
napolnili tako zaposleni kot tudi študenti in obiskovalci
fakultete.
Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je na pobudo
študentov stekla akcija ureditve eko otočka za druženje v
parku fakultete. Študenti so s pomočjo zaposlenih ustvarili
prijeten prostor s klopcami in z mizo, namenjen druženju
tako študentov kot tudi vseh zaposlenih na fakulteti.
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Odgovornost do družbe
Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo skozi različne projekte in
dogodke, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze v Ljubljani. V
letu 2015 smo organizirali ustanovno sejo članov Svetovne mreže Univerze v
Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za dvigovanje kakovosti
študijskih programov, utrjevanje mednarodnega sodelovanja in ugleda naše
univerze. Delovati je začelo Slovensko inovacijsko stičišče, katerega temeljni
cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in dvigniti našo
mednarodno konkurenčnost. V letu 2015 smo največkrat pomagali tudi v humanitarnih akcijah v povezavi z evropsko migrantsko krizo.
Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo podprli več
humanitarnih akcij, ki jih organizirajo bodisi študentska društva ali druga
interesna združenja. V decembru smo zbirali šolske potrebščine in knjige ter
sredstva od prodaje voščilnic in peciva namenili akciji Narišimo nasmeh na
obrazih otrok, ki jo je organiziralo Društvo Kameleon Slovenija. Organizirali
smo tudi tradicionalni dobrodelni koncert in izkupiček v celoti namenili
humanitarni organizaciji Rdeči noski.
V Laboratoriju za robotiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
gibalno ovirani študent fakultete sodeluje v ekipi Team Avalanche v okviru
mednarodnega tekmovanja Cybathlon, ki ustvarja prototip invalidskega
vozička na elektromotorni pogon, s katerim želijo gibalno oviranim osebam
omogočiti premagovanje ovir v urbanem okolju – tudi hojo po stopnicah.
Od konca septembra 2015 je po 23 letih znova odprta slovenistika na Filozofski
fakulteti Univerze v Sarajevu, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa smo
ponovno odprli lektorat slovenščine, katerega delovanje je pred leti prekinila
vojna v Bosni in Hercegovini. Lektorat slovenščine v Sarajevu je velikega pomena
zaradi krepitve akademskih povezav, skupnih projektov, sodelovanja v kulturi in
gospodarstvu ter tamkajšnje slovenske skupnosti.
Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju s Študentsko
organizacijo in Študentskim svetom prvič izvedli dogodek Uprava gre v pravo
smer. Dogodek smo organizirali z namenom razvijanja idej za izboljšanje
delovanja javne uprave.
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V času intenzivnejših migrantskih tokov so Rdeči križ Slovenije in področni
koordinatorji k sodelovanju pri oskrbi migrantov/beguncev v zbirnih centrih
povabili Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. V aktivnosti v zbirnih
centrih so se vključili tako zaposleni kot študenti fakultete. Vzporedno je na
fakulteti potekala akcija zbiranja rabljenih oblačil in obutve.
Na Zdravstveni fakulteti smo v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v
Ljubljani pripravili tudi znanstveni posvet na temo Migracije in zdravstvo.
Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi znanj in izkušenj na področju zdravstvene obravnave beguncev in migrantov v Sloveniji ter predstavitvi dobrih
praks. Odmevna humanitarna akcija Zbiranje pomoči za begunce je potekala še
na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposleni in študenti
so za begunce zbirali odeje, oblačila, obutev, hrano, higienske in kozmetične
pripomočke ter igrače.
Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani deluje Pravna svetovalnica za
begunce in tujce. Njen namen je v strokovni javnosti dvigniti raven zavesti
o obstoju begunske problematike in prava tujcev ter pospešiti izobraževanje
študentov prava in njihov interes za ta posebna pravna področja.
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UNIVERZA

V ŠTEVILKAH
Na Univerzi v Ljubljani smo leto 2015 zaključili pozitivno tudi v poslovnem pogledu.
Velik izziv v prihodnjem letu ostaja skrb za posodabljanje opreme, obvladovanje
stroškov in likvidnosti ter zagotavljanje sredstev za kakovostno izvajanje programov.
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Prejemniki svečanih listin za najboljše
študijske dosežke Univerze v Ljubljani v
letu 2015
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POSLOVANJE
Celotni prihodki Univerze v Ljubljani so v letu 2015 znašali 289,755.884 evra, kar v primerjavi s preteklim letom predstavlja upad prihodkov za 1,8 odstotka. V največji meri je padec prihodkov posledica nižjih sredstev za pedagoško in
raziskovalno dejavnost, tako iz prororačunskih kot neproračunskih virov, ter upada prihodkov iz tržnih virov na nekaterih
članicah. Upad prihodkov je deloma nadomestila rast prihodkov iz sredstev evropskega proračuna.

SKUPNI PRIHODKI V MILIJONIH EVROV
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SKUPNI ODHODKI V MILIJONIH EVROV
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282,44
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Nižjim prihodkom smo se na Univerzi prilagodili predvsem z ukrepi obvladovanja stroškov. Celotni odhodki leta 2015
so znašali 282,443.321 evra, to je 1,7 odstotka manj kot leto prej. Najbolj, za 3,1 odstotka, so se znižali stroški dela, ki v
strukturi predstavljajo največji del stroškov, kar 66 odstotkov. Univerza je tako leto 2015 zaključila s pozitivnim izidom
v višini 6,838.035 evrov, od tega je bilo 49,3 odstotka presežka ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti na trgu. Presežek
smo v večji meri namenili za investicije v opremo ter opravljanje in razvoj dejavnosti (81,9 odstotkov). Preostali del je ostal
nerazporejen.
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STRUKTURA PRIHODKOV GLEDE NA VIR PO NAČELU DENARNEGA TOKA
34,693,582 €

6,300,123 €

15,093,625 €
11,020,229 €
13,517,520 €
8,843,625 €
32,293 €

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti …
Trg
Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

38,353,247 €

Cenik storitev univerze v Ljubljani: sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja javne službe
166,303,682 €

Druga ministrstva
Drugi viri
Ostala sredstva iz proračuna Evropske unije: 7. in 8. okvirni
program, Cmepius in drugi projekti iz proračuna Evropske unije
Občinski proračunski viri

Posledica nižjih sredstev je zniževanje materialnih standardov pri opravljanju osnovne dejavnosti ter stalen trend povečevanja stopnje odpisanosti opreme. Kljub večjim investicijskim projektom v zadnjih štirih letih, kot so novogradnja Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, rekonstrukcija in
novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, energetska sanacija Filozofske in Ekonomske fakultete Univerze
v Ljubljani, se le-ta stalno povečuje in je v letu 2015 znašala kar 86 odstotkov (84 odstotkov v letu 2014). Za investicije v
nepremičnine in opremo smo v letu 2015 namenili 18,748.853 evrov (50,216.516 evrov v letu 2014), od tega za opremo
13,389.577 evrov, kar je 36,8 odstotka manj kot leta 2014.

Na področju delovanja kadrovskega sistema smo v letu
2015 posebno pozornost namenili pripravi dokumentacije
za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo
izboljšal poslovanje v smeri varnosti, točnosti podatkov,
učinkovitosti priprave poročil in načrtov.
Mihaela Bauman Podojsteršek
glavna tajnica
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Celotni investicijski odhodki

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

Sredstva iz lastnih virov

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Na Univerzi v Ljubljani smo leto 2015 zaključili pozitivno
tudi v poslovnem pogledu. Velik izziv v prihodnjem letu
ostaja skrb za posodabljanje opreme, obvladovanje stroškov
in likvidnosti ter zagotavljanje sredstev za kakovostno
izvajanje programov.

Kadrovski sistem
Na področju delovanja kadrovskega sistema smo v letu
2015 posebno pozornost namenili pripravi dokumentacije
za vzpostavitev sodobnega informacijskega sistema, ki bo
izboljšal poslovanje v smeri varnosti, točnosti podatkov,
učinkovitosti priprave poročil in načrtov.
V formalne oblike izobraževanja je
vključenih 469, v neformalne oblike
Oblike neformalnih izobraževanj so
konference, poletne šole, strokovni
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bilo v letu 2015
1.507 zaposlenih.
predvsem različne
tečaji, seminarji,

simpoziji. Na sobotnem letu je bilo v preteklem letu 22
učiteljev (11 učiteljev v letu 2014).
Dolgoletna potreba po usposabljanjih pedagoških in
nepedagoških delavcev se je odražala v visokih udeležbah in
čakalnih vrstah za usposabljanja, ki so se odvijala v okviru
projekta Kakovost Univerze v Ljubljani (KUL). Kljub
temu da se je projekt zaključil, na Univerzi nadaljujemo s
skupnimi, podobnimi usposabljanji. V drugi polovici leta
2015 smo izvedli že pet enodnevnih delavnic obrnjenega
učenja, dve delavnici veščin javnega nastopanja v angleškem
jeziku, delavnico veščin javnega nastopanja v slovenskem
jeziku, delavnico ocenjevanja za kakovosten študij in
delavnico skupinskega dela za aktivnejši študij.
Pripravljamo še več tovrstnih delavnic, med drugim
tudi delavnico za podporo strateškemu načrtovanju in
delovanju, saj je vse več članic Univerze izrazilo potrebo po
teh znanjih.
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Virus Zika pod presevnim elektronskim mikroskopom
Slovenski znanstveniki Univerze v Ljubljani so prvi dokazali povezavo med virusom
Zika in možgansko okvaro ploda.
Avtorji: Marko Kolenc, Mateja Poljšak-Prijatelj, Katarina Resman Rus, Miša Korva,
Miroslav Petrovec in Tatjana Avšič Županc z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

