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Število vpisanih študentov v letu 2016 po članicah

%

število

Akademija za glasbo

1.14 %

459

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

0.46 %

184

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

1.36 %

546

Biotehniška fakulteta

7.32 %

2937

Ekonomska fakulteta

11.78 %

4723

Fakulteta za arhitekturo

2.85 %

1142

Fakulteta za družbene vede

5.78 %

2317

Fakulteta za elektrotehniko

3.84 %

1541

Fakulteta za farmacijo

3.38 %

1355

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

2.08 %

833

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

3.65 %

1464

Fakulteta za matematiko in fiziko

3.00 %

1205

Fakulteta za pomorstvo in promet

1.44 %

577

Fakulteta za računalništvo in informatiko

3.24 %

1299

Fakulteta za socialno delo

1.62 %

650

Fakulteta za strojništvo

4.66 %

1871

Fakulteta za šport

2.37 %

950

Fakulteta za upravo

2.87 %

1150

Filozofska fakulteta

12.64 %

5068

Medicinska fakulteta

4.91 %

1969

Naravoslovnotehniška fakulteta

3.31 %

1329

Pedagoška fakulteta

6.73 %

2698

Pravna fakulteta

3.51 %

1406

Teološka fakulteta

0.89 %

357

Veterinarska fakulteta

0.98 %

394

Zdravstvena fakulteta

4.20 %

1686

število vpisanih
študentov v letu 2016

Prva stopnja 24032 

(60 %)

Druga stopnja 14556 

(36 %)

Tretja stopnja 1522 

24032

(4 %)

14556

1522

Geografska
porazdelitev tujih
študentov v letu 2016
%
2,1 %
1,4 %
2,9 %
0,5 %
7,6 %
73,1 %
10,2 %
1,7 %
0,5 %

število diplomantov
v letu 2016

Prva stopnja 5064 

(61 %)

Druga stopnja 2892 

(35 %)

Tretja stopnja 362 

5064

(4 %)

2892

362

diplomanti
predbolonjskih
študijskih
programov
Dodiplomski 6829 

(76 %)

Podiplomski 2143 

(24 %)

2143

6829

KAZALO VSEBIN

ORGANIZACIJSKA SHEMA UNIVERZE V LJUBLJANI 

organi univerze v ljubljani

8

10

rektor12
Senat Univerze v Ljubljani 

12

Upravni odbor Univerze v Ljubljani 

14

Študentski svet Univerze v Ljubljani

15

Dekani članic Univerze v Ljubljani

17

Nagovor rektorja 

18

Poročilo predsednika upravnega odbora

20

Poročilo predsednika študentskega sveta

20

POSLANSTVO, VREDNOTE, VIZIJA

22

ODMEVI LETA 2016 

24

JANUAR-DECEMBER 2016

26

Pregled odmevov od januarja do maja 2017

47

PREDANI ZNANJU 

48

IZOBRAŽEVANJE50
KAKOVOST54
RAZISKOVANJE58
PRENOS ZNANJA

61

UMETNOST66
KNJIŽNIČNA DEJAVNOST

SKRB ZA PRIHODNOST 

68

70

USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ

72

KOMUNICIRANJE IN ORGANIZACIJA

74

SOŽITJE Z OKOLJEM

75

ODGOVORNOST DO DRUŽBE

76

UNIVERZA V ŠTEVILKAH

78

DOSEŽKI UNIVERZE V LJUBLJANI V MANDATNEM
OBDOBJU 2013-2017

83

ORGANIZACIJSKA SHEMA
UNIVERZE V LJUBLJANI
REKTOR

DEKANI
ČLANIC

PROREKTORJI

TAJNIKI
ČLANIC

PRODEKANI

GLAVNI
TAJNIK

strokovne
službe članic

• univerzitetna služba za pravne zadeve ter upravljanje
z dokumentarnim in arhivskim gradivom
• univerzitetna služba za kadrovske zadeve
• 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
univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje
center za osebni in profesionalni razvoj študentov

POMOČNIKI
REKTORJA

•
•
•
•
•

KABINET
REKTORJA

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

UNIVERZITETNA
SLUŽBA ZA
NOTRANJO
REVIZIJO
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rektor(1)

Senat Univerze
v Ljubljani(2)

prof. dr.

Ivan Svetlik

prof. dr.

Ivan Svetlik

predsednik

(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 za področje
prenosa znanja prof. dr. Tanja Mihalič, prorektor za področje pedagoškega dela prof. dr.
Goran Turk, prorektor za področje umetniškega dela prof. Matej Zupan, predsednik
Upravnega odbora Univerze v Ljubljani prof. dr. Janez Hribar, glavni tajnik Mihaela
Bauman Podojsteršek, pomočnica rektorja za splošno pravno področje Alenka Golobič in
pomočnica rektorja za organizacijo in komuniciranje mag. Jana Lutovac Lah. 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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Člani Senata
Univerze v Ljubljani - učitelji

izr. prof. Marko Vatovec

prof. dr. Bojan Orel

Akademija za glasbo

od 1. 10. 2016, Fakulteta za
računalništvo in informatiko

prof. Tomaž Gubenšek
Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo

izr. prof. dr. Jana Mali
Fakulteta za socialno delo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

prof. dr. Branko Širok

Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Davorin Gazvoda
do 31. 9. 2016, Biotehniška fakulteta

prof. dr. Miha Humar
od 1. 10. 2016, Biotehniška fakulteta

prof. dr. Metka Tekavčič
Ekonomska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič
Fakulteta za arhitekturo

prof. dr. Rado Bohinc
Fakulteta za družbene vede

prof. dr. Igor Papič
Fakulteta za elektrotehniko

prof. dr. Borut Božič
Fakulteta za farmacijo

prof. dr. Matjaž Mikoš
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

prof. dr. Matjaž Krajnc
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić
Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Milan Batista
Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic
do 30. 9. 2016, Fakulteta za
računalništvo in informatiko

prof. dr. Milan Žvan
Fakulteta za šport

izr. prof. dr. Janez Stare
Fakulteta za upravo

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
Filozofska fakulteta

prof. dr. Dušan Šuput
Medicinska fakulteta

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
Naravoslovnotehniška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Krek
do 30. 9. 2016, Pedagoška fakulteta

izr. prof. dr. Janez Vogrinc
od 1. 10. 2016, Pedagoška fakulteta

prof. dr. Janez Kranjc
do 15. 12. 2016, Pravna fakulteta

prof. dr. Peter Grilc
od 16. 12. 2016, Pravna fakulteta

prof. dr. Christian Gostečnik
do 30. 9. 2016, Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek
od 1. 10. 2016, Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Andrej Kirbiš
Veterinarska fakulteta

doc. dr. Andrej Starc
Zdravstvena fakulteta
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Člani Senata
Univerze v Ljubljani - študenti

Žiga Hančič

Matevž Černe

od 26. 10. 2016,
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

do 12. 4. 2016,
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Jan Kukovec
do 31. 9. 2016,
Biotehniška fakulteta

Matej Drobnič
Fakulteta za strojništvo

Miha Kavčič
Klemen Mesarec
do 31. 9. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za strojništvo

Maja Hercog
Pedagoška fakulteta

Janja Zdovc
od 26. 10. 2016,
Fakulteta za družbene vede

Živa Jakšić Ivačič
od 21. 5. 2016,
Pedagoška fakulteta

Ana Belčič

Upravni odbor
Univerze
v Ljubljani(3)

do 31. 9. 2016,
Fakulteta za farmacijo

Tim Gregor Grünfeld

prof. dr. Janez Hribar

mag. Samo Hribar Milič

predsednik

predstavnik Vlade Republike Slovenije

mag. Urban Krajcar

Franjo Bobinac

namestnik predsednika in predstavnik
Vlade Republike Slovenije

predstavnik delodajalcev

prof. dr. Rajko Pirnat

od 26. 10. 2016,
Pravna fakulteta

Jan Kukovec

predstavnik pedagoških delavcev

do 25. 10. 2016, predstavnik
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

prof. dr. Janko Drnovšek

Matej Drobnič

predstavnik pedagoških delavcev

od 26. 10. 2016, predstavnik
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani

mag. Bernarda Golob Hribar
predstavnica nepedagoških delavcev

Jože Colarič
predstavnik Vlade Republike Slovenije

(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 Univerze
v Ljubljani(4)

Jan Kukovec

Emanuela Senjor, Anže Zidar

do 30. 9. 2016, predsednik

(nadomestni članici: Špela Kert,
Jerca Kristan)

Matej Drobnič

Fakulteta za farmacijo

od 12. 12. 2016, predsednik

Benjamin Cerar, Miha Tallarini
Tin Cugelj, Nejc Grm
Akademija za glasbo

(nadomestna člana: Amel Emkić,
Urša Maček)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Lina Akif, Rok Kajzer Nagode
(nadomestna člana: Andrej Nagode,
Nina Kuclar Stiković)
Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo

Ula Rozman, Klemen Putar
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Jure Slak, Miha Srdinšek
Žiga Hančič, Gregor Humar
Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

Jure Mravlje, Martina Podgoršek
Biotehniška fakulteta

(nadomestna člana: Ana Kregar,
Miha Podkrajšek)
Fakulteta za matematiko in fiziko

Anita Mole, Gašper Flis
Fakulteta za pomorstvo in promet

Rok Smrekar, Tim Robič

Sandi Režonja, Rok Vodopivec

(nadomestna člana: Alen Rožanc,
Tjaša Zver Siječić)

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ekonomska fakulteta

Nejc Pulko, Nika Stefanišin
Fakulteta za socialno delo

Nikolaj Salaj, Anja Mencinger
(nadomestni član: Ahmed Fetahu)
Fakulteta za arhitekturo

Janja Zdovc, Laura Koudela

Matej Drobnič, Miha Jurančič
(nadomestna člana: Miha Kavčič,
Žiga Rosec)
Fakulteta za strojništvo

(nadomestna člana: Luka Klanšek,
Kristjan Kos)

Gregor Mišič, Klemen Krejač

Fakulteta za družbene vede

(nadomestna članica: Anja Zorko)
Fakulteta za šport

Rok Šikonja, Karmen Kastelic
(nadomestna člana: Gregor Karpljuk,
Tadej Mulh)
Fakulteta za elektrotehniko

Petra Krulc, Helena Sorč
(nadomestna člana: Nika Felda,
Rasim Čehić)
Fakulteta za upravo

(4) Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentov Univerze. Sestavljajo ga
predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic Univerze.
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Tomaž Kek, Matjaž Zgonc

Rok Lampret, Blaž Kadivec

(nadomestna članica: Lara Krasovec)

(nadomestni članici: Gala Selakovič,
Miriam Gajšek)

Filozofska fakulteta

Pravna fakulteta

Klemen Petek, Vid Jenko
Medicinska fakulteta

Špela Vrtovec, Jasmina Mikov
Teološka fakulteta

Tjaša Valič, Žan Turnšek
(nadomestna člana: Žiga Šraml,
Eva Lipnik)

Jana Šauperl, Anja Pečjak
Veterinarska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Nik Prebil, Primož Glavič
Živa Jakšić Ivačič, Nina Zupanc
Pedagoška fakulteta

Študentski svet Univerze v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta
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Dekani članic
Univerze
v Ljubljani

prof. Andrej Grafenauer

prof. dr. Bojan Orel

Akademija za glasbo

od 1. 10. 2016, Fakulteta za
računalništvo in informatiko

prof. Tomaž Gubenšek
Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo

izr. prof. dr. Vesna Leskošek
Fakulteta za socialno delo

izr. prof. Boštjan Botas Kenda

prof. dr. Branko Širok

Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

Fakulteta za strojništvo

prof. dr. Davorin Gazvoda

prof. dr. Milan Žvan

do 30. 9. 2016, Biotehniška fakulteta

Fakulteta za šport

prof. dr. Miha Humar

izr. prof. dr. Janez Stare

od 1. 10. 2016, Biotehniška fakulteta

Fakulteta za upravo

prof. dr. Metka Tekavčič

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

Ekonomska fakulteta

Filozofska fakulteta

prof. mag. Peter Gabrijelčič

prof. dr. Dušan Šuput

Fakulteta za arhitekturo

Medicinska fakulteta

prof. dr. Rado Bohinc

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer

Fakulteta za družbene vede

Naravoslovnotehniška fakulteta

prof. dr. Igor Papič

izr. prof. dr. Janez Krek

Fakulteta za elektrotehniko

do 30. 9. 2016, Pedagoška fakulteta

prof. dr. Borut Božič

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

Fakulteta za farmacijo

od 1. 10. 2016, Pedagoška fakulteta

prof. dr. Matjaž Mikoš

prof. dr. Miha Juhart

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Pravna fakulteta

prof. dr. Matjaž Krajnc

prof. dr. Christian Gostečnik

Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

prof. dr. Petar Pavešić

do 30. 9. 2016, Teološka fakulteta

izr. prof. dr. Robert Petkovšek
od 1. 10. 2016, Teološka fakulteta

Fakulteta za matematiko in fiziko

prof. dr. Elen Twrdy

prof. dr. Andrej Kirbiš
Veterinarska fakulteta

Fakulteta za pomorstvo in promet

prof. dr. Nikolaj Zimic
do 30. 9. 2016, Fakulteta za
računalništvo in informatiko

doc. dr. Andrej Starc
Zdravstvena fakulteta
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Spoštovani,
leto 2016 se je izteklo kot tretje in deloma četrto leto
Univerze v Ljubljani pod sedanjim vodstvom. Potekalo
je v znamenju zaključevanja oziroma nadaljevanja začetih
projektov, pa tudi pregleda doseženih rezultatov od leta
2013.
Na izobraževalnem področju smo ponovno izdatno povečali
število tujih študentov (deset odstotkov več kot v letu 2015)
in študentov na izmenjavi (21 odstotkov več kot v letu
2015). Za tuje študente smo pripravili program ‘Leto plus’.
Omogoča jim učenje slovenskega jezika in spoznavanje
novega okolja, zato se lahko uspešno vključijo v študij s
slovenskimi študenti. Ponovno smo pridobili sredstva za
sofinanciranje doktorskega študija in prižgali zeleno luč
za pripravo doktorskega študija na področju umetnosti.
Okrepili smo tutorstvo, nadaljujemo z usposabljanjem
predavateljev ter z zmanjševanjem števila študijskih
programov. Število tujih akademskih sodelavcev je v porastu.
Od leta 2013 se je število tujih učiteljev in raziskovalcev
povečalo za 17 odstotkov. Leto 2016 je zaznamovalo tudi
zaključevanje študija po predbolonjskih programih, kar se je
izkazalo v skoraj podvojenem številu diplomantov.
Na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti smo si
prizadevali z več evropskimi in drugimi tujimi projekti vsaj
deloma nadomestiti skromno financiranje raziskovanja s
strani države. Ohranjamo visoko mesto med univerzami
13 novih članic EU po uspešnosti pridobivanja evropskih
projektov. Med drugim je prof. dr. Tomaž Prosen s
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
pridobil ERC štipendijo za uveljavljene raziskovalce. V prvi
polovici leta 2017 jo je uspela pridobiti tudi prof. dr. Marta
Verginella s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Uspešni smo bili na prvem razpisu iz programa pametne
specializacije in tako pridobili okrog deset milijonov
evrov. Prav tako je Univerza v Ljubljani vključena v vsa
novo oblikovana strateška razvojno inovativna partnerstva
(SRIP). Če je izraz kakovosti raziskovalnega dela citiranost
objavljenih del, lahko z zadovoljstvom ugotavljamo, da
se citiranost del naših raziskovalcev strmo povečuje. V
letu 2016 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS
(Web of Science) objavljenih 2.538 člankov, kar je 134
člankov (šest odstotkov) več kot v letu 2015. Raziskovalci
se lahko ponovno pohvalijo z več vidnimi mednarodnimi

prof. dr. Ivan
rektor

Svetlik,

dosežki, med katerimi je bila svetovno najbolj odmevna
prva empirična potrditev zveze med okužbo z virusom
Zika in prizadetostjo možganov novorojenca raziskovalcev
z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
Na področju izboljšanja pogojev dela in delovanja
Univerze v Ljubljani smo nadaljevali z aktivnostmi
uvajanja prostorskih razmer na akademijah in nekaterih
drugih članicah Univerze, z zasnovo skupnega poslovnoinformacijskega sistema in krepitvijo notranjega pretoka
informacij. Zahvaljujoč nekoliko povečanemu javnemu
financiranju so se izboljšale finančne razmere članic
Univerze ter povišali dohodki zaposlenih. Sprejeli smo
nov Statut Univerze v Ljubljani ter pravne akte, ki urejajo
področje izogibanja konfliktov interesov zaposlenih in
področje dela izven Univerze.
Pregled štiriletnega obdobja, od leta 2013 do leta 2017,
kaže, da na Univerzi v Ljubljani uspešno sledimo v
Strategiji 2013–2020 postavljenim ciljem. Na polovici
tega obdobja smo tako nekatere cilje, kot so povečevanje
števila tujih študentov in citiranost del naših raziskovalcev,
že presegli. Povečali smo število in vrednost mednarodnih
projektov. Povečujemo število vključenih v programe
izpopolnjevanja. Vzpostavili smo sistem spremljanja in
zagotavljanja kakovosti. Več članic Univerze je pridobilo
mednarodne akreditacije svojih programov. Med njimi
prednjači Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani s
kar trojno mednarodno akreditacijo. Z izbranimi tujimi
univerzami smo sklenili strateška partnerstva, ki nam
omogočajo dolgoročno poglobljeno sodelovanje. Z več
prostorskimi investicijami, med katerimi je bila največja za
Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakulteto
za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani,
smo izboljšali pogoje za študij. Izvedli smo energetske
sanacije stavb, vzpostavili energetsko računovodstvo
in izboljšali upravljanje z nepremičninami. Začeli smo
urejati položaj učiteljev na asistentskih delovnih mestih in
položaj zaposlenih za določen čas. Izboljšali smo notranje
komuniciranje na Univerzi in tudi z njenim okoljem. Ob
zaključku mandata bomo lahko z gotovostjo zatrdili, da
je po štirih letih Univerza v Ljubljani bolje vključena v
mednarodno okolje in da smo uspeli kakovost povečati na
vseh področjih njenega delovanja.
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V mandatnem obdobju 2013–2017 smo v Upravnem odboru Univerze v Ljubljani v
veliki meri obravnavali odprta vprašanja o nadaljnjem razvoju Univerze v okoliščinah
zmanjševanja sistemskega financiranja. Prvo in v času krize najpomembnejše področje
odločanja je bilo zato zagotavljanje enakih pogojev za delo in razvoj članic Univerze, zaradi
zmanjševanja proračunskih sredstev. Uspešno smo izvedli sanacijske programe nekaterih
članic Univerze in zagotovili, da so po treh letih zopet začele poslovati pozitivno. Drugo
pomembno področje odločanja je bilo usmerjeno v sprejemanje normativnih aktov, ki
zagotavljajo usklajeno in gospodarno ter zakonito delovanje Univerze v Ljubljani. Med
drugim smo sprejeli Pravilnik o upravljanju z nepremičninami, Pravila o uravnavanju
programske strukture, Pravila o zaposlovanju in upokojevanju in Normative za opravljanje
upravno-administrativnih in strokovno-tehničnih nalog članic Univerze v Ljubljani.
Pomembno je bilo tudi področje odločanja o novih investicijskih projektih ter upravljanju
z nepremičninami. Potrdili smo dokumente za začetek reševanja prostorske problematike
vseh treh akademij Univerze v Ljubljani ter Fakultete za farmacijo, Fakultete za socialno
delo, Fakultete za strojništvo in Fakultete za šport Univerze v Ljubljani.
V razmerah, v katerih smo prejemali bistveno manj finančnih sredstev, tako za študijsko
in raziskovalno dejavnost kot tudi za investicije in nakup opreme, smo mandat uspešno
zaključili in zagotovili uravnoteženo obravnavo vseh članic Univerze v Ljubljani.

prof. dr. Janez Hribar,
predsednik Upravnega odbora Univerze v Ljubljani

V Študentskem svetu Univerze v Ljubljani smo v letu 2016 opravljali vse naloge,
določene s Statutom Univerze v Ljubljani. Odzivali smo se tudi na aktualne tematike v
slovenskem visokošolskem sistemu.
Usklajevanje in sprejemanje novega Statuta Univerze v Ljubljani sta postala stalna
dejavnost predsedstva Študentskega sveta Univerze v Ljubljani in študentov senatorjev
Senata Univerze v Ljubljani. Na rednih sestankih smo spremljali novosti v zvezi s
sprejemanjem Statuta ter podajali konstruktivne predloge in kritike.
Dobro smo sodelovali z delovnimi skupinami, predvsem s člani komisij Senata Univerze
v Ljubljani, ki so našemu predsedstvu redno poročali o dogajanju na sejah komisij.
Skupaj smo koordinirali odzive ter pripravljali vsebino in argumente. Odlično smo
sodelovali tudi s Kariernimi centri Univerze v Ljubljani. Ponosni smo na skupen projekt
‘Izobraževanje za tutorje in koordinatorje tutorjev’, ki je prvi poskus k prenosu dobrih
praks in izkušenj med članicami Univerze ter različnimi načini tutorstva.
Aktivno smo sodelovali v delovni skupini Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska
vprašanja, kasneje tudi v enem izmed delovnih teles te skupine. S svojimi predlogi in
znanjem smo doprinesli k oblikovanju dveh novih zakonov. Najprej smo sodelovali
pri pripravi novele Zakona o visokem šolstvu (ZViS), kasneje še pri oblikovanju in
spremembah Zakona o skupnosti študentov (ZSkuS).
Študentski svet Univerze v Ljubljani se je sestal na sedmih rednih sejah, predsedstvo
pa se je redno sestajalo s člani delovnih skupin, komisij Senata Univerze v Ljubljani in
predstavniki Univerze, kar je bilo ključno za dobro delo in hiter pretok informacij.

Jan Kukovec,
predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani
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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.

Vrednote
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.

Vizija
Verjamemo, da bo Univerza v Ljubljani do leta 2020 prepoznana, mednarodno odprta in
odlična raziskovalna univerza, ki bo ustvarjalno prispevala h kakovosti življenja.

(5) Na Univerzi v Ljubljani je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih 5.730 oseb.
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Utrjujemo akademsko skupnost profesorjev, raziskovalcev,
študentov in drugih sodelavcev ter si prizadevamo za
uveljavitev doma in v svetu.
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Prejemniki svečanih listin za najboljše študijske dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2016
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januar
Avtomatska analiza magnetnoresonančnih slik
degenerativnih procesov v možganih
Avtor slike: doc. dr. Žiga Špiclin

Z metodo za avtomatsko analizo magnetnoresonančnih slik
možganov, ki smo jo razvili na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, je mogoče zelo natančno spremljati razvoj možganskih bolezni
in potek njihovega zdravljenja. Metodo za presečno volumetrično analizo
večsekvenčnih MR slik je doc. dr. Žiga Špiclin s sodelavci predstavil v
članku v reviji NeuroImage, ki so jo nato v članku v reviji Neuroinformatics
nadgradili za spremljanje longitudinalnih sprememb atrofije in lezij.
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je potekal že 8. vseslovenski
sejem izobraževanja in poklicev Informativa, kjer se je predstavilo več
kot dvesto izobraževalnih programov za dijake, študente in odrasle.
Obiskovalci so se lahko srečali tudi s predstavniki članic Univerze v
Ljubljani ter prejeli vse informacije o študiju na Univerzi, obštudijskih
dejavnostih ter ostalih storitvah, ki jih na največji univerzi v Sloveniji
ponujamo študentom. Po zaključku sejma smo s predstavitvijo Univerze
v Ljubljani po oceni obiskovalcev osvojili prvo mesto med razstavljavci.
Glavni odbor AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie) frankofonske
univerzitetne agencije je Univerzo v Ljubljani sprejel med svoje članice.
S tem se nam na Univerzi v Ljubljani odpirajo številne nove možnosti
sodelovanja, med drugim zlasti na Balkanu in v srednji Evropi, kjer je
nekaj univerz in fakultet že članic AUF (Zagreb, Beograd, Novi Sad,
Skopje, Budimpešta, Bratislava, Praga).
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Podpisniki pogodbe (od leve proti desni): Sašo Tanko
(Hram holding), Jaroslav Žontar (Hram holding) in
rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik ter predsednik uprave
Hram holdinga, finančne družbe, Jaroslav Žontar in član uprave družbe
Sašo Tanko so slavnostno podpisali prodajno pogodbo za nakup
zemljišča na severni strani objekta Kazina v Ljubljani. Univerza v
Ljubljani bo tako v prihodnosti bogatejša za večnamensko koncertno
dvorano ter učilnice in vadnice, ki jih bo za svoje potrebe uporabljala
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani.
Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani smo v sodelovanju z
vzgojno-izobraževalnimi institucijami organizirali enodnevni mednarodni
posvet z naslovom Bralna pismenost – odgovornost vseh strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju (Reading literacy – the responsibility
of all professional workers in education). Na posvetu, ki se ga je udeležilo
približno sto udeležencev, so domači in tuji strokovnjaki na področju
pismenosti odgovarjali na različna vprašanja v zvezi s to temo.
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FEBRUAR
Raziskovalci z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so pod
vodstvom prof. dr. Tatjane Avšič Županc prvi na svetu dokazali, da virus
Zika okužene matere lahko okuži možgane ploda ter povzroči trajno
okvaro možganov in mikrocefalijo.
Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani smo soorganizirali
9. konferenco Trans-European Dialogue – TED9 (TED9 Conference).
Tema konference je bila Odprtost, preglednost in etika v javni upravi:
Ali podpirajo drug drugega? Približno petdeset vodilnih strokovnjakov
iz Evrope in ZDA je razpravljalo in iskalo rešitve, kako izboljšati stanje
na področju, ki ne zadovoljuje standardov in pričakovanj moderne
demokratične družbe.
Strokovnjaki, ki so se zbrali na konferenci TED9, so
se strinjali, da je odgovor na vprašanje, ali odprtost,
preglednost in etika v javni upravi podpirajo drug
drugega, pritrdilen.
Foto: arhiv Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani

Doc. dr. Boštjan Genorio s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani je s sodelavci razvil mešane katalizatorje CoSx in
MoSx, s katerimi je mogoče bistveno poceniti pridobivanje vodika. Vodik
je gorivo prihodnosti, uporabljamo ga lahko tako v motorjih z notranjim
izgorevanjem kot gorivnih celicah. Odkritje je bilo objavljeno v prestižni
reviji Nature Materials.
Učinek adorbiranega žvepla (Sad δ−) na reakcijo
izločanja vodika v baznem mediju in struktura
dvojnega sloja.
Avtor slike: doc. dr. Boštjan Genorio
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MareC

Evropski raziskovalni svet je v prof. dr. Tomažu Prosenu
prepoznal izjemnost pri raziskovanem delu in mu
odobril prestižno financiranje raziskovalnega projekta
v okvirni vrednosti dveh milijonov evrov.
Foto: Rebeka Drnovšek

Prof. dr. Tomaž Prosen s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v
Ljubljani je v okviru razpisa za priznane raziskovalce pridobil prestižno
evropsko financiranje ERC Advanced Grant za proučevanje kvantnega
transporta, kjer je področje uporabe možnost študija balističnega
(idealnega) transporta pri visokih temperaturah.
Mednarodno konferenco Evropski forum robotike 2016 (European
Robotics Forum 2016), ki je potekala v Ljubljani, je obiskalo 760
evropskih strokovnjakov za robotiko, največ iz Nemčije, Slovenije,
Anglije in Italije. Organizator Evropskega foruma robotike 2016, ki je
začrtal nove smernice razvoja na področju robotike, je euRobotics AISBL,
mednarodno neprofitno združenje vseh evropskih deležnikov v robotiki
s sedežem v Bruslju. Med lokalnimi partnerji pri organizaciji dogodka je
bil tudi Laboratorij za robotiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani.
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Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je sprejel študente
športnike, ki so se v letu 2015 udeležili mednarodnih univerzitetnih
športnih tekmovanj. Univerzo v Ljubljani so zastopali v kar desetih
različnih športih.

Študenti športniki pred sprejemom pri rektorju
Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivanu Svetliku
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Strokovno komisijo Rektorjeve nagrade za
naj inovacijo Univerze v Ljubljani je najbolj
prepričalo piezoelektrično deformabilno zrcalo, ki
je inovacija skupine v sestavi (od leve proti desni):
Marko Pribošek, Teja Kozel in Jan Pribošek.

Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik je podelil Rektorjevo
nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani za leto 2016. Nagrado
za najboljšo inovacijo je prejel projekt z naslovom Piezoelektrično
deformabilno zrcalo1, sledila sta mu projekta Zaviralci butirilholinesteraze
za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni2 in SupraLac3. Avtorji vseh treh
zmagovalnih inovacij so prejeli podporo pri komercializaciji inovacije in
denarno nagrado iz Rektorjevega sklada. Natečaj poteka v sodelovanju z
Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem (LUI).
Univerza v Ljubljani je na 13. mednarodnem sejmu izobraževanja
EDUfair v Beogradu predstavila možnosti za študij srbskih študentov
v Ljubljani. Obiskovalci so se lahko seznanili z vsemi informacijami o
študiju na prvi in drugi stopnji ter doktorskem študiju. Predstavil se je
tudi Lektorat slovenskega jezika Filozofske fakultete v Beogradu.

Gre za tanko upogljivo zrcalo, ki ima na zadnji strani piezoelektrične aktuatorje. Oblika zrcala se lahko s pomočjo
krmiljenja napetosti na aktuatorjih poljubno spreminja. Zrcalo omogoča dvoosni nagib in sočasno ostrenje slike,
odlikujeta pa ga izredno hitro delovanje in velika natančnost.

1

Člani skupine so odkrili potencialne nove zdravilne učinkovine, ki izjemno učinkovito zavirajo delovanje
encima butirilholin-esteraza (BChE), udeleženega pri Alzheimerjevi bolezni. Te učinkovine izkazujejo možnost
zdravljenja tudi v kasnejših fazah bolezni, kjer obstoječa zdravila niso več učinkovita.

2

Inovacija je sferični delec laktoze, ki se lahko uporabi kot pomožna snov za izdelavo trdnih farmacevtskih
oblik. Omogoča enostavno in industrijsko uporabljivo izdelavo sferičnih aglomeratov laktoze v procesu sferične
kristalizacije. Sferični aglomerati laktoze imajo izboljšane fizikalno-kemijske in mehanske lastnosti ter omogočajo
izdelavo tablet s povišano natezno trdnostjo v primerjavi z ostalimi komercialno dostopnimi tipi laktoz.

3
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April

Shematski prikaz odkritja in razvoja novih zaviralcev
imunoproteasoma
Avtor slike: doc. dr. Martina Gobec

Raziskovalci s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani so skupaj s
Kemijskim inštitutom, Oddelkom za okoljske študije Inštituta Jožef Stefan
in Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Univerze na Primorskem uspeli pripraviti nove spojine z nepeptidno
osnovno strukturo, ki zavirajo delovanje encima imunoproteasoma.
S tem so odprli nove možnosti za zdravljenje avtoimunskih in vnetnih
obolenj ter raka.

Del sodelujočih študentov skupaj s koordinatorjema
projekta Microtransat prof. dr. Gregorjem Dolinarjem,
prodekanom Fakultete za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, in Rokom Capudrom, vodjem Zavoda 404
Foto: Milan Simic

Študenti Univerze v Ljubljani so sprejeli mednarodni izziv Microtransat
ter začeli z načrtovanjem in gradnjo jadrnice, za katero želijo, da bi čez
dve leti kot prva avtonomna jadrnica na svetu sama preplula Atlantik. Gre
za največji študentski interdisciplinarni projekt Univerze v Ljubljani,
ki ga izvajata Univerza v Ljubljani in Zavod 404. Pri njem sodeluje okoli
sto študentov s petih fakultet, članic Univerze v Ljubljani: Fakultete
za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Fakultete za
pomorstvo in promet, Fakultete za računalništvo in informatiko in
Fakultete za strojništvo. Pri projektu študente usmerjajo profesorji,
uspešni raziskovalci ter strokovnjaki iz gospodarstva.
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Univerza v Ljubljani je svoje programe predstavila na sejmu Days of
Education and Career v Skopju. Predstavitev je potekala pod okriljem
Study in Slovenia, obiskovalci sejma pa so lahko izvedeli več o študiju
na Univerzi v Ljubljani, študijskih programih, razpisih za vpis, vpisnih
postopkih, priznavanju izobraževanja, učenju slovenskega jezika in ostale
informacij za tujce, kot so štipendiranje, namestitev in stroški bivanja.
Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so zmagali v velikem
finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije –
European Law Moot Court (ELMC), ki je potekal na sedežu Sodišča EU
v Luksemburgu. Tekmovanja se tradicionalno udeležujejo vse prestižne
evropske in ameriške univerze, saj gre za simulacijo postopka predhodnega
odločanja na Sodišču EU. Letošnja osrednja tema je bila odškodninska
odgovornost držav članic in EU.
Zmagovalna ekipa Pravne fakultete Univerze v
Ljubljani: študentke Urša Ušeničnik, Lara Matan,
Mirjam Homar (spodaj od leve proti desni) ter
mentorja Sandra Koren in Žiga Urankar (zgoraj)
Foto: prof. dr. Ana Vlahek

Člani mednarodnega projekta Vračanje religioznega v postmoderni
misli so na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani organizirali
istoimenski otvoritveni znanstveni posvet. Na posvetu je sodelovalo 19
domačih in tujih predavateljev. Cilj uvodnega posveta je bil raziskati tri
smeri sodobnega razmišljanja o religiji: teološki obrat, hermenevtično
misel in alternative postmodernemu pristopu.
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MAJ
Na Kongresnem trgu v Ljubljani smo že četrtič organizirali festival
Univerza gre na trg, največji dogodek namenjen povezovanju ter mreženju
študentov in delodajalcev. Na dogodku so se študenti Univerze v Ljubljani
povezovali s predstavniki 46 podjetij, ki delujejo v Sloveniji. Spoznavali so
oblike hitrih zmenkov, vadili zaposlitveni razgovor, ustvarjali nove mreže
in poznanstva ter se pogovarjali o idejah in možnostih potencialnega
sodelovanja.
Hitri zmenki so tudi letos potekali na mestnih avtobusih,
posebej za to priložnost pripeljanih na Kongresni trg v
Ljubljani

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani smo
soorganizirali posvet Les – gradivo v harmoniji z naravo v okviru
prireditve Čar lesa. Prisotne smo seznanili z vsemi prednostmi rabe lesa z
namenom vzpostavitve pozitivnega odnosa do te naravne dobrine.

35

ODMEVI LETA 2016

Raziskovalca z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani Katja Kozinc
in prof. dr. Gregor Majdič sta skupaj z italijanskimi kolegi raziskovala
molekularne mehanizme razvoja vranice in motnje, ki vodijo v bolezen
nerazvitosti vranice pri ljudeh in so v veliki meri še vedno neznani.
Ugotavljali so vpliv gena Tlx1 pri razvoju vranice. Dosežek je bil
objavljen v reviji Journal of Clinical Investigation. Rezultati raziskave so
pomembni za razumevanje normalne poti razvoja vranice in predvsem za
razumevanje nastanka prirojenih napak v njenem razvoju.
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je zmagala na
Mednarodnem tekmovanju iz poznavanja azilnega prava –
International Asylum Law Moot Court Competition, ki je potekalo
v Trnavi na Slovaškem. Ekipa potrjuje kakovostno delo, zlasti pravne
klinike Pravna svetovalnica za begunce in tujce na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani, saj so naši tekmovalci in tekmovalke v preteklih
letih že posegali po najvišjih mestih.
Študentki Pravne fakultete Univerze v Ljubljani Neja
Sterle in Aleša Mercina s senatom sodnikov v finalnem
delu tekmovanja iz poznavanja azilnega prava –
International Asylum Law Moot Court Competition
Foto: prof. dr. Saša Zagorc

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali
mednarodni dogodek z naslovom Zelena infrastruktura – novi izzivi
za načrtovanje mestne krajine. Več kot 180 udeležencev iz Belgije,
Bolgarije, Hrvaške, Islandije, Nemčije, Slovenije, Srbije, Velike Britanije
in ZDA je prisluhnilo trinajstim predavateljem iz Velike Britanije,
Nemčije, Portugalske, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Z dogodkom smo
poudarili nujnost strateškega in celovitega načrtovanja zelenih površin
ter izpostavili pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega
okolja, blažitev vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest
proti njihovim posledicam. Izpostavili smo tudi vlogo zelenih površin pri
ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja.
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JUNIJ
Vodna pipa Stingray, delo Roka Kostanjška, študenta smeri Industrijsko
oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze
v Ljubljani, je postala ena od petih zmagovalnih oblikovalskih rešitev
mednarodnega študentskega natečaja za strokovno nagrado Hansgrohe
design prize 2016. Gre za enega najprestižnejših mednarodnih
oblikovalskih tekmovanj. Prijavljenih je bilo več kot 11.000 natečajnih
predlogov z vsega sveta.
Vodna pipa Stingray, nagrajeno delo študenta
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
Univerze v Ljubljani Roka Kostanjška

Skupina znanstvenikov z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
in Kemijskega inštituta z vodilnim avtorjem raziskave prof. Simonom
Horvatom in sodelavci z Univerze v Edinburgu je odkrila nov gen,
imenovan TST (tiosulfat-sulfur-transferaza), ki sodeluje pri obrambi
pred razvojem debelosti in sladkorne bolezni tipa 2. Znanstveniki
pričakujejo, da bi lahko nova in učinkovitejša zdravila vodila k razvijanju
komplementarnih novih terapij za sladkorno bolezen, ki je povezana
z debelostjo. Študija je bila v začetku junija objavljena v reviji Nature
Medicine.
Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
je potekala mednarodna konferenca CAiSE (CAiSE – International
Conference on Advanced Information Systems Engineering 2016), ki je
pritegnila več kot tristo udeležencev/raziskovalcev z vsega sveta. Rdeča nit
konference je bila informacijska podpora za povezovanje ljudi in uporaba
družbenih medijev v okviru informacijskih sistemov. Poleg glavnega
dela konference, ki je trajal tri dni, so potekali še različni spremljajoči
dogodki (sedem delavnic, tri kolocirane konference, doktorski konzorcij
in industrijski simpozij).
Univerza v Ljubljani je za svoje delo na področju preučevanja naravnih
nesreč prejela mednarodno priznanje in možnost za nadaljnje raziskovalno
delo z ustanovitvijo UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob
vodnih ujmah (UNESCO CHAIR: Water Related Disaster Risk Reduction).
Skrb za delo UNESCO Katedre je prevzela Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo Univerze v Ljubljani. Katedra bo za obdobje štirih let lahko
nadaljevala dosedanje uspešno mednarodno sodelovanje na področju
raziskav, povezanih z vodnimi ujmami.
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JULIJ
Raziskovalke prof. dr. Nevenka Hrovatin, prof. dr. Nives Dolšak in
izr. prof. dr. Jelena Zorić z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani so
z uporabo (bivariatnih) probit modelov na panelnih podatkih podjetij v
obdobju od leta 2005 do leta 2011 analizirale dejavnike, ki vplivajo na
odločitve slovenskih predelovalnih podjetij za investicije v energetsko
učinkovitost in čiste tehnologije. Izsledke so objavile v ugledni
mednarodni reviji Journal of Cleaner Production. Empirična analiza je
pokazala, da omenjena podjetja v energetsko učinkovitost vlagajo tudi v
času krize, pri investicijah v čiste tehnologije pa so bolj varčna.
Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani smo organizirali 23.
mednarodni simpozij o raziskovanju v odnosih z javnostmi BledCom
2016. Osrednja tema konference je bila Povezovanje ljudi v prekinjenem
svetu (Engaging People in a Disengaged World). Simpozija se je udeležilo
120 akademikov in praktikov iz 24 držav.
Univerza v Ljubljani je napredovala na 477. mesto med več kot 25.000
višješolskimi izobraževalnimi ustanovami na svetu na seznamu
svetovnih univerz Center for World University Rankings (CWUR),
ki predstavlja največjo akademsko lestvico svetovnih univerz. CWUR
objavlja seznam svetovnih univerz, na katerem so univerze razvrščene
glede na kakovost izobrazbe in usposabljanja študentov, ugled članov
fakultet in kakovost njihovih raziskav. Univerza v Ljubljani je poleg
uvrstitve na lestvici CWUR uvrščena tudi na preostale tri najvplivnejše
globalne lestvice. Na lestvici QS World University Rankings je uvrščena
med 601. in 650. mestom, na Šanghajski lestvici se že več let zapored
uvršča od 401. do 500. mesta, na lestvici THE (Times Higher Education
Ranking) pa je uvrščena od 601. do 800. mesta.
Univerza v Ljubljani se uvršča med najuglednješe
univerze na svetu.

38

ODMEVI LETA 2016

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali 52.
seminar slovenskega jezika, literature in kulture (52nd Seminar of
Slovene Language, Literature and Culture). Gre za dvotedensko prireditev.
Namenjena je tujim slovenistom, slavistom – univerzitetnim učiteljem,
znanstvenim delavcem, študentom, pa tudi prevajalcem ter kulturnim in
prosvetnim delavcem iz slovenskega zamejstva. Seminarja so se udeležili
103 udeleženci iz 26 držav.
Na 3. Evropskih univerzitetnih igrah, ki so potekale v Zagrebu in na
Reki je Univerza v Ljubljani osvojila devet odličij – tri zlate medalje,
dve srebrni in štiri bronaste. Tokratne igre so bile največji akademski
večpanožni športni dogodek na stari celini, ki je gostil skoraj šest tisoč
udeležencev (športnikov s spremljevalci). Po številu doseženih odličij se
je Univerza v Ljubljani uvrstila na sedmo mesto na skupni razvrstitveni
lestvici uspešnosti sodelujočih visokošolskih zavodov.
Študenti športniki Univerze v Ljubljani so s 3. Evropskih
univerzitetnih iger domov prinesli kar devet odličij.
Foto: Zvijezdan Mikić

Na Univerzi v Ljubljani je potekalo redno letno srečanje članov Svetovne
mreže Univerze v Ljubljani (SMUL). Osrednji tematiki srečanja sta
bili povezovanje z Univerzo v Ljubljani in Slovenijo ter kakovostno
raziskovalno delo.
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AVGUST
Na povabilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije je Slovenijo in Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani obiskala
delegacija kitajskega ministrstva za izobraževanje. Obisk, ki ga je vodil
namestnik kitajskega ministra za izobraževanje prof. dr. Liu Limin, je bil
namenjen spoznavanju in izmenjavi izkušenj na področju izobraževanja
ter usposabljanja kadrov v športu.
Par steklenih čevljev Kristine Drnovšek, s katerim
se je uvrstila med finaliste mednarodnega natečaja s
področja oblikovanja v steklu Stanislav Libensky Glass
Award 2016.
Foto: Neža Oblak

Študentka smeri Unikatno oblikovanje / steklo na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani Kristina Drnovšek je bila s
svojim diplomskim delom Neznosna lahkost bivanja v steklenih čevljih
uvrščena med finaliste enega največjih mednarodnih natečajev s področja
oblikovanja v steklu Stanislav Libensky Glass Award 2016. Diplomsko
delo, ki je v študijskem letu 2015/2016 nastalo pod mentorstvom prof.
mag. Tanje Pak, sestavljata dva različna para steklenih čevljev. Prvi par
je del umetniške prostorske postavitve, pri drugem paru gre za nosljive
usnjene čevlje s stekleno peto.
Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo 17.
znanstveno posvetovanje »Gospodarjenje z odpadki GzO’16 – zeleno
urbano rudarjenje« (17th Waste Management “GzO’16 – green urban
mining” conference). Udeležilo se ga je 34 domačih in tujih strokovnjakov
s področij ravnanja z urbanimi odpadki. Članke, ki so objavljeni v
elektronskem zborniku posvetovanja GzO’16, je predstavilo šest domačih
in sedem tujih predavateljev. V okviru dogodka je potekala tudi strokovna
ekskurzija z ogledom novega Centra za ravnanje z nevarnimi odpadki
Kidričevo v podjetju Saubermacher Slovenija.
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September
Raziskovalke asist. dr. Polonca Štefanič, doc. dr. Barbara Kraigher in prof.
dr. Ines Mandić-Mulec z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani so
v sodelovanju s kolegoma s Harvarda prve na svetu pokazale, da sevi
bakterije Bacillus subtilis izvajajo sorodstveno diskriminacijo. To
pomeni, da se le roji najbolj sorodnih sevov bakterije združujejo. Raziskavo
o tem in njene izsledke so raziskovalci predstavili v ugledni reviji PNAS.
Opisi sorodstvene diskriminacije pri mikroorganizmih so zelo redki,
sorodstvene diskriminacije pri simpatričnih populacijah bakterij pa do
zdaj ni preučeval še nihče.
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je z akreditacijo AMBA
prejela še tretje mednarodno priznanje odličnosti. Edina v širši regiji
je postala del elitne skupine trojno akreditiranih mednarodnih šol
– mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA. Ta dosežek jo
umešča med odstotek najboljših poslovno-ekonomskih šol v svetu.
Raziskovalci Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani Jelena
Vasiljević, Danaja Štular, doc. dr. Brigita Tomšič, prof. dr. Jožef Medved
in prof. dr. Barbara Simončič so v sodelovanju z raziskovalci Kemijskega
inštituta razvili nov postopek oblikovanja večfunkcionalnega visoko
pralno obstojnega anorgansko-organskega hibridnega filma sol-gel
za dosego hkratne superhidrofobnosti, samočistilnosti, protimikrobne
aktivnosti in povečane termične stabilnosti polimernih substratov. Film
sol-gel je izjemnega pomena za izdelavo visokotehnološko razvitih
tehničnih tekstilnih izdelkov z zaščitnimi lastnostmi in visoko dodano
vrednostjo.
Postopek oblikovanja večfunkcionalnega filma sol-gel
Avtorica slike: Jelena Vasiljević

V okviru septembrskega delovnega srečanja predstavnikov Univerze v
Ljubljani na Eötvös Loránd University (ELTE) v Budimpešti smo podpisali
sporazum o medsebojnem sodelovanju med univerzama. Želja ELTE je
poglobiti in vzpostaviti sodelovanje tudi z drugimi članicami Univerze v
Ljubljani, predvsem na področju povečanja števila izmenjav visokošolskih
učiteljev in študentov med univerzama.
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Oktober

Stojnice članic Univerze v Ljubljani vsako leto
pritegnejo večjo pozornost obiskovalcev.

Letošnja generacija brucev Univerze v Ljubljani je v okviru tradicionalne
prireditve Pozdrav brucem slavnostno vstopila v študijsko leto
2016/2017. Na Kongresnem trgu je obiskovalce čakalo zanimivo in
družabno doživetje, v katerem so se prepletali glasba, ples in petje. Poleg
pestrega dogajanja na odru se je predstavilo tudi vseh 26 fakultet in
akademij Univerze v Ljubljani.
Modelsko okolje, ki ga je razvil prof. dr. Tomaž Katrašnik s Fakultete
za strojništvo Univerze v Ljubljani, je edino v svetu, ki omogoča
mehanistično modeliranje sodobnih večvaljnih motorjev osebnih vozil
v realnem času. Inovativno generično modelsko okolje za simulacijo
termodinamskih procesov v motorjih z notranjim zgorevanjem, ki ga je
razvil, že uporabljajo v razvojnih oddelkih vodilnih svetovnih proizvajalcev
vozil.
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Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani smo organizirali
že 6. kongres socialnega dela Konstruktivno socialno delo kot
gibalo soustvarjalnega dialoga. Kongresa se je udeležilo približno
250 udeležencev iz več držav. Predstavljenih je bilo 116 prispevkov v
obliki predavanj, delavnic, okroglih miz in plakatov. Razprave so tekle
o vplivih in odzivih na povezave med socialno politiko in socialnim
delom, prenosu abstraktnih konceptov v prakso, zaposlovanju in
delovnih razmerah socialnih delavk/delavcev, krepitvi virov udeleženih v
izvirne delovne projekte in javni podobi socialnega dela. Dotaknili smo
se tudi znanstvenega raziskovanja in izobraževanja za konstruktivno in
sodelovalno socialno delo ter reorganizacije centrov za socialno delo.
Univerza v Ljubljani je že tretje leto zapored prejela oceno s strani
StudyPortals Award for Excellent International Student Satisfaction
2016. Tuji študenti so študij na Univerzi v Ljubljani ocenili s povprečno
oceno 9+.
StudyPortals podeljuje oceno na podlagi pozitivnih
ocen s strani študentov,ki zapisujejo svoja mnenja o
posameznih univerzah na portal STeXX.

V Zagrebu se je začel Sejem štipendij in visokega izobraževanja, ki se
je nato preselil še na Univerzo na Reki. V sklopu predstavitve Univerze v
Ljubljani so bili na sejmu prisotni sodelavci Filozofske fakultete, Fakultete
za elektrotehniko, Ekonomske fakultete ter Fakultete za računalništvo
in informatiko, ki so z interaktivno predstavitvijo popestrili dogajanje
in privabili obiskovalce k ogledu. V okviru sejma so potekala številna
predavanja in okrogle mize.
Obiskovalci sejma so imeli prek aplikacije, ki so jo
razvili na Fakulteti za računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani, možnost preveriti, kateri znani
osebnosti so najbolj podobni.
Foto: Katja Cerar
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NOVEMBER

S podpisom sporazuma o medsebojnem sodelovanju z
odličnima kitajskima univerzama Nanjing in Sichuan
iz Chengduja na Univerzi v Ljubljani izpolnjujemo
cilje internacionalizacije, ki so del naše vizije.
Foto: arhiv Shanghai Normal University

Na Univerzi v Ljubljani smo v okviru delovnega obiska kitajskih univerz,
ki ga je sofinanciral Konfucijev inštitut Ljubljana, podpisali sporazum
o medsebojnem sodelovanju z univerzama Nanjing in Sichuan iz
Chengduja. Univerzi se uvrščata med deset najboljših kitajskih univerz.
V športni dvorani Ramiz Salčin v Sarajevu je potekal že tretji Sarajevo
University Fair. Obiskovalci so imeli možnost pri predstavnikih Fakultete
za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani, poleg informacij o
študiju, preveriti tudi, kateri znani osebnosti so najbolj podobni, in si
ogledati Slovenijo v 3D obliki.
Univerza v Ljubljani je postala članica mreže evropskih raziskovalno
usmerjenih univerz The Guild, ki je namenjena krepitvi sodelovanja
vodilnih evropskih univerz na področju raziskovanja in izobraževanja.
Članice omenjene mreže so zavezane k delitvi znanja, izkušenj in dobrih
praks ter k sodelovanju s političnim okoljem in zasebnimi ter javnimi
ustanovami. Cilj mreže je izboljšati javne razprave in spodbujati odličnost
v visokem šolstvu.
Na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani smo organizirali
mednarodni znanstveni simpozij z naslovom Slovensko javno
glasbeno šolstvo – pogledi v preteklost in vizija za prihodnost
(International scientistic symposium Slovenian public music education: a
view into the past and a vision for the future). Simpozij je bil ena osrednjih
prireditev v sklopu praznovanja visoke dvestote obletnice slovenskega
javnega glasbenega šolstva. Z znanstvenimi prispevki je sodelovalo 24
avtorjev iz štirih držav. Prispevki so objavljeni v samostojni tematski izdaji
Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.
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December

Študenti Univerze v Ljubljani, ki so prejeli priznanja
za posebne dosežke in udejstvovanje na področju
obštudijskih dejavnosti v letu 2016

Teden Univerze vsako leto obeležimo v začetku decembra, ko Univerza
v Ljubljani praznuje obletnico delovanja. Na osrednjem dogodku,
Slavnostni seji Senata, smo podelili najvišja priznanja: častni doktor1,
plakete Pro Universitate Labacensi2, zlate plakete ter svečane listine
mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem. Študentom smo podelili
Prešernove nagrade, priznanja za študijski uspeh in udejstvovanje na
področju obštudijskih dejavnosti. Podelili smo tudi nazive zaslužni
profesor Univerze v Ljubljani. Teden Univerze je bil tudi to leto namenjen
predstavitvi najodmevnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani.

Prof. Michael W. Apple je prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju kritične
analize sodobnega izobraževanja in za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Prof. William Lazonick je
prejel naziv častni doktor Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke na področju analize sodobnega kapitalizma –
financializacije korporacij in razvoja teorije inovativnega podjetja ter za uspešno sodelovanje z Univerzo v Ljubljani.

1

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 v Ljubljani ali k usposabljanju
njenih sodelavcev. V letu 2016 so plaketo Pro Universitate Labacensi prejeli: Simfonični orkester RTV Slovenija,
mag. Vojmir Urlep, prof. dr. Matija Tuma in izr. prof. dr. Jelena Vojvodič Tuma ter Fundacija Parus.

2
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Častna doktorja Univerze v Ljubljani:
prof. dr. Michael W. Apple (levo) in prof. dr. William
Lazonick (desno)

Prejemniki priznanj Pro Universitate Labacensi

Konfucijev inštitut v Ljubljani, ki deluje v okviru Ekonomske fakultete
Univerze v Ljubljani, je na 11. konferenci Konfucijevih inštitutov v
Kunmingu na Kitajskem prejel nagrado Konfucijev inštitut leta.
Na Univerzi v Ljubljani smo z Univerzo v Trstu (Università degli Studi
di Trieste) podpisali strateško pogodbo o medsebojnem sodelovanju.
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Prvega študentskega plesa se je udeležilo več kot 120
študentov.

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani je v Študentskem
domu Ljubljana v Rožni dolini organiziral prvi študentski ples.
Obiskovalci so se lahko zavrteli v ritmih standardnih in latinsko-ameriških
plesov.
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo že drugič organizirali
Mednarodno študentsko konferenco primerjalne književnosti Prva
stran (The International Student Conference of Comparative Literature Prva
stran: Literature Against The System). Konference se je v vlogi predavateljev,
poslušalcev ali literatov udeležilo devetdeset študentov in profesorjev iz
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne
Gore, Češke in Velike Britanije. Tema konference je bila Literatura proti
sistemu – v kolikšni meri ter kako je lahko literatura dejavnik in gibalo
družbenih sprememb, kako se odziva na obstoječe strukture in situacije
ter kakšna je njena transformativna moč.
Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo organizirali že osmo
mednarodno znanstveno konferenco »Youth sport«. Svoje znanstvenoraziskovalno delo je predstavilo več kot 85 raziskovalcev, od teh več kot
polovica iz tujine. Pestra in raznovrstna mednarodna zasedba znanstvenikov
iz 21 držav je bila odlična priložnost za izmenjavo znanj in dognanj na
različnih športnih področjih. Na konferenci so bile predstavljene aktualne
teme s področja športa mladih, kot so izzivi na področju športne vzgoje in
razvoja športa mladih, principi različnih načinov treningov in dileme na
področju športne kariere.
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Pregled odmevov od januarja do maja 2017
■■ Sprejem novega Statuta Univerze v Ljubljani
■■ Zmaga študentk Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na
pre-moot tekmovanju v Parizu
■■ Sprejem športnikov študentov Univerze v Ljubljani,
udeležencev 28. Zimske univerzijade v Kazahstanu
■■ Sprejem profesorjev in študentov z Doshisha University
■■ Študijski program arheologije na Univerzi v Ljubljani uvrščen
med dvesto najboljših programov tovrstne smeri na svetu
■■ Podelitev Rektorjeve nagrade za naj inovacijo 2016
■■ Evropski raziskovalni svet prof. dr. Marti Verginella s Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani odobril prestižno financiranje
raziskovalnega projekta
■■ Predstavitev študija na Univerzi v Ljubljani na sejmih EDU
fair v Beogradu, Days of Education and Career v Skopju in
Laboratorij bodočnosti v Trstu
■■ On-line predstavitev Univerze v Ljubljani v sklopu Webinar
Series Russia
■■ Delovno srečanje s predstavniki KU Leuven in Waseda
University
■■ Delovni obisk Univerze v Tirani
■■ Volitve Upravnega odbora Univerze v Ljubljani za mandatno
obdobje 2017-2021
■■ Volitve rektorja Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje
2017–2021
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PREDANI ZNANJU
Skrbimo za kakovost raziskovanja in izobraževanja,
izboljšujemo prenos znanja v prakso, zagotavljamo ustvarjalne
razmere za delo in študij ter povečujemo internacionalizacijo.
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Prejemniki študentskih Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani za leto 2016
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IZOBRAŽEVANJE

V študijskem letu 2016/2017 se je v redne študijske programe vseh treh
stopenj vpisalo 36.548 in v izredne 3.562 študentov. Skupaj se je v lanskem
letu na Univerzo v Ljubljani vpisalo 40.110 študentov, kar je za 723
(dva odstotka) manj kot v študijskem letu 2015/2016. Med študenti je
23.920 žensk, kar predstavlja šestdeset odstotkov vseh vpisanih študentov.
Študij na Univerzi v Ljubljani zaključi več kot polovica diplomantov
dodiplomskega študija v Sloveniji, več kot dve tretjini magistrov in
specialistov in več kot osemdeset odstotkov doktorjev znanosti.
Rezultat vpisanih študentov v letu 2016/2017 kaže, da uspešno
sledimo strategiji zmanjšanja števila študentov, katerega cilj je izvedba
kakovostnejšega študija. Hkrati je zaradi uvedbe Evidenčnega in
analitskega informacijskega sistema visokega šolstva v Republiki Sloveniji
(eVŠ) in z njim povezane kontrole tudi fiktivno vpisanih študentov manj.
Zmanjšanje števila študentov je dodatno posledica demografskega upada,
ki bo predvidoma trajalo še nadaljnjih štiri do pet let.

ŠTEVILO VPISANIH ŠTUDENTOV
Število vpisanih študentov v študijske programe vseh treh stopenj po študijskih
letih
48822

Na Univerzi v Ljubljani je v
letu 2016 diplomiralo 17.289
študentov, kar je za 7.600 več kot
leto prej. Glavni razlog za porast
je bil v zakonski določbi skrajnega
roka za zaključek študija na
predbolonjskih programih.

prof. dr. Goran Turk,
prorektor za področje pedagoškega dela

2012/13

45607

42922

40834

40110

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

51

PREDANI ZNANJU

52

PREDANI ZNANJU

Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti
Da bi Univerza v Ljubljani postala prepoznana vodilna univerza v širši regiji,
povečujemo vključenost v mednarodno sodelovanje tako, da povečujemo
število raziskovalnih projektov in količino z njimi pridobljenih sredstev,
število tujih študentov ter število zaposlenih tujcev.
Na Univerzi v Ljubljani imamo redno zaposlenih 81 tujih državljanov,
od teh trideset učiteljev. Dodatno je v študijskem procesu sodelovalo 519
tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Krepimo mednarodno sodelovanje
z aktivno vlogo v mednarodnih
združenjih in intenzivnim
sodelovanjem s strateškimi
partnerji. Prizadevali si bomo
povečati skupne aktivnosti s
tujimi partnerji ter število redno
vpisanih tujih študentov.

Katja Cerar,
vodja službe za internacionalizacijo

V letu 2016 je bilo največ izmenjav študentov in učiteljev izvedenih v
programu ERASMUS+ z državami v Evropi. Uspešno smo nadaljevali
z izmenjavami v programu Erasmus+, tudi z institucijami izven Evrope.
V okviru izmenjalnih programov je v tujino na izmenjavo odšlo 428
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter znanstvenih delavcev in sodelavcev
Univerze v Ljubljani. Na izmenjavo z namenom študija je v tujino odšlo
1.518 študentov (kar je 193 študentov več oziroma 15 odstotkov več kot
v letu 2016) in prišlo 2.049 študentov iz tujine (kar je 436 študentov
oziroma 27 odstotkov več kot leta 2016). Povečuje se število študentov,
ki opravijo praktično usposabljanje v tujini. V letu 2016 je bilo takšnih
študentov 587 (29 odstotkov več kot v letu 2015).
Nadaljevali smo s krepitvijo sodelovanja s partnerskimi univerzami,
strateškimi partnerji in z drugimi ustanovami ter v različnih mrežah,
v okviru katerih deluje Univerza v Ljubljani. V letu 2016 smo sklenili
strateška partnerstva s tremi evropskimi univerzami (Univerzo na Reki,
Univerzo v Grazu in Eötvös Loránd University) ter z dvema kitajskima
univerzama (Nanjing in Sichuan iz Chengduja).
Z namenom izboljšanja informiranja tujih študentov smo izvedli vrsto
ukrepov: prenovili smo spletno stran in publikacije za tuje študente, zbrali
in objavili smo skupne informacije o poletnih šolah Univerze v Ljubljani in
izvedli 48 poletnih šol. Udeležili smo se EAIE konference v Liverpoolu, ki
je namenjena predvsem intenzivnemu pretoku interesov in informacij ter
vzpostavljanju potencialnih partnerstev med visokošolskimi institucijami.
Pod okriljem Study in Slovenia smo se predstavili na visokošolskih sejmih
na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji.
Na Univerzi v Ljubljani bomo še naprej krepili mednarodno sodelovanje
na področju izobraževanja, izmenjav zaposlenih in študentov ter drugih
aktivnostih z vidno vlogo v mednarodnih združenjih in intenzivnim
sodelovanjem s strateškimi partnerji. Prizadevali si bomo povečati obseg
mobilnosti vseh deležnikov Univerze.
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ŠTEVILO VPISANIH TUJIH ŠTUDENTOV
Število vpisanih tujih študentov glede na vse vpisane študente v letu 2016

prva stopnja

druga stopnja

tretja stopnja

število vpisanih študentov s
slovenskim državljanstvom
število tujih vpisanih študentov

IZMENJAVA ŠTUDENTOV
V letu 2016 je bilo poleg izmenjav
v programih CEEPUS, NFM in
Erasmus Mundus največ izmenjav
študentov in učiteljev izvedenih
v programu ERASMUS+
z državami v Evropi in z
institucijami izven Evrope.

Katja Cerjak,

Število študentov na izmenjavi na vseh treh stopnjah po študijskih letih
2049
1312
1156

1305
1055

1411
1130

1613
1325

pomočnica glavnega tajnika v
univerzitetni službi za mednarodno
sodelovanje
tujci pri nas
naši v tujini

1518
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KAKOVOST

Za razvoj kulture kakovosti smo v letu 2016 uporabljali participativne
pristope vodenja, ki vključujejo posameznike in spreminjajo organizacijsko
kulturo, posledično tudi na ravni institucije. Razvoja kulture kakovosti
smo se lotili z vključevanjem in s povezovanjem različnih akterjev,
predvsem znotraj Univerze.
V smeri izboljšav področja kakovosti načrtno vzpostavljamo prostore
sodelovanja, ozaveščanja in kreativnega ustvarjanja. Organizirali smo
posvetovalne obiske, ki pomembno prispevajo h krepitvi kakovosti
na Univerzi, pa tudi različna usposabljanja za boljše sodelovanje vseh
zaposlenih in uporabo sodobnih metod učenja ter poučevanja.

V smeri izboljšav področja
kakovosti načrtno vzpostavljamo
prostore sodelovanja, ozaveščanja
in kreativnega ustvarjanja. Študija
primera Kakovosti Univerze
v Ljubljani (KUL) kaže na
premike kulture kakovosti na
Univerzi v smeri večje refleksije,
pomena kakovosti in usmerjenosti
na izboljšave ter izboljšano
sodelovanje.

Petra Pongrac,
vodja službe za spremljanje kakovosti,
analize in poročanje

Izvedli smo študijo primera Kakovosti Univerze v Ljubljani (KUL), ki kaže
na premike kulture kakovosti na Univerzi v smeri večje refleksije, pomena
kakovosti in usmerjenosti na izboljšave ter izboljšano sodelovanje. Študija
primera je pokazala, kako na kulturo kakovosti vplivajo participativne
metode dela.
Razvojni pristop, ki ga razvijamo na področju kakovosti, smo predstavili
tudi mednarodno, s predstavitvijo članka na 11. Evropskem forumu za
zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu, ki je potekal v Ljubljani.
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Prva in druga stopnja
Na prvo stopnjo študija se je v študijskem letu 2016/2017 vpisalo 24.032
študentov, kar je za 733,5 (tri odstotke) manj kot leto prej, na programe
druge stopnje pa 14.556 študentov, kar je 30 (0,2 odstotka) manj kot v
študijskem letu 2015/2016.
V letu 2016 smo na Senatu Univerze v Ljubljani potrdili postopek
podaljšanja akreditacije 19 študijskim programom druge stopnje in
enemu študijskemu programu za izpopolnjevanje.
Pri pripravi razpisa za vpis smo izboljšali in poenostavili postopek prijave
kandidatom s tujimi visokošolskimi vstopnimi kvalifikacijami, da z istim
obrazcem hkrati oddajo prijavo za vpis in prošnjo za priznanje tujega
izobraževanja za namen študija na Univerzi v Ljubljani. Enak sistem velja
tudi za kandidate s tujimi diplomami, ki se prijavljajo za študij na drugi in
tretji stopnji. Na primer, število vlog za priznanje srednješolske izobrazbe
za vpis v prvostopenjske in enovite magistrske študijske programe se je v
letu 2016 znatno povečalo in znaša skoraj podvojeno število glede na leto
2015, ko smo jih zabeležili 627.

Pri pripravi razpisa za vpis
smo izboljšali in poenostavili
postopek prijave kandidatom s
tujimi visokošolskimi vstopnimi
kvalifikacijami, da z istim
obrazcem hkrati oddajo prijavo
za vpis in prošnjo za priznanje
tujega izobraževanja za namen
študija na Univerzi v Ljubljani.

Polonca Miklavc Valenčič,
pomočnica glavnega tajnika v
univerzitetni službi za prvo in drugo
stopnjo

Večina študentov takoj po prvi stopnji nadaljuje s študijem na drugi
stopnji. Novost in izboljšavo prinaša novela Zakona o visokem šolstvu, ki
študentom zagotavlja status študenta do konca študijskega leta, ne glede
na datum diplomiranja, ter tako omogoči lažji prehod v nadaljevanje
študija na drugi stopnji.
Na prvi stopnji izvajamo devet študijskih programov tudi v tujem jeziku,
na drugi stopnji je tovrstnih programov 14. Da bi uredili področje
uporabe tujega jezika in ohranili skrb za razvoj slovenskega znanstvenega
jezika, bomo pripravili jezikovno strategijo. Aktivno smo pristopili tudi
k organizaciji tečajev slovenskega jezika za tuje študente, ki bodo del
projekta vzpostavitve ‘Leta plus’ za tujce. Na področju priznavanja tujega
izobraževanja bomo na Univerzi v Ljubljani pristopili k projektu v okviru
programa Erasmus+, ki ga bo prijavila in koordinirala Hrvaška.
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Tretja stopnja
Na tretji stopnji je bilo v študijskem letu 2016/2017 vpisanih 1.522
študentov, kar je 74 študentov (pet odstotkov) več kot v letu prej.
Uspešni smo bili na razpisu za pridobitev sredstev za sofinanciranje
doktorskega študija – generacija 2016. Med 468 študenti doktorskih
študijskih programov, ki so se prijavili na javni razpis Univerze za
sofinanciranje doktorskega študija, jih je pogoje za sofinanciranje izpolnilo
364.

Doktorske študijske programe
želimo podaljšati s sedanjih
treh na štiri leta študija,
kar bi študentom omogočilo
kakovostnejše raziskovalno delo.

Marjana Slobodnik,
pomočnica glavnega tajnika v
univerzitetni službi za doktorski študij

Na tretji stopnji imajo članice Univerze v Ljubljani podpisane tri sporazume
s partnerskimi institucijami o izvajanju študijskih programov z možnostjo
pridobitve dveh diplom (University of Granada, Pierre and Marie Curie
University, Vrije Universiteit Brussel), a lahko študenti pridobijo dvojne
diplome tudi na podlagi individualnih pogodb o somentorstvih (cotutelle) brez institucionalnih sporazumov.
Korak naprej k zagotavljanju večje kakovosti doktoratov znanosti na
Univerzi v Ljubljani je bila sprememba pogojev za izkazovanje raziskovalne
aktivnosti mentorjev oziroma somentorjev na doktorskem študiju, ki
vključuje tudi določila v primeru umetniških raziskav. Spremembe bodo
začele veljati s študijskim letom 2017/2018.
V letu 2016 je rektor promoviral 486 doktorjev znanosti. V septembru
2016 so študij zaključili zadnji doktorandi po predbolonjskih doktorskih
programih.
Doktorske študijske programe želimo podaljšati s sedanjih treh na štiri leta
študija. Tako lahko študentom omogočimo kakovostnejše raziskovalno
delo. Pripravili bomo tudi enotna pravila za izvajanje doktorskega študija
na Univerzi.
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RAZISKOVANJE

V letu 2016 smo nadaljevali s krepitvijo števila raziskovalnih projektov s
poudarkom na interdisciplinarnih projektih, z zagotavljanjem kakovosti
izvajanja raziskovalne dejavnosti, ohranjanjem obsega pridobljenih
projektov in s promocijo objavljanja raziskovalnih rezultatov na ustreznih
mednarodnih portalih.
Pomemben dosežek je v letu 2016 uspel prof. dr. Tomažu Prosenu s
Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, saj je pridobil prvi
ERC Advanced Grant za financiranje štiriletnega raziskovalnega projekta
OMNES.
Na Univerzi v Ljubljani imamo pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) registriranih 4.027 raziskovalcev,
kar je 82 raziskovalcev (dva odstotka) več kot leto prej. Sodelujejo v
297 raziskovalnih skupinah, kar Univerzo v Ljubljani postavlja na vrh
slovenskih raziskovalnih organizacij.
V letu 2016 imamo v revijah z indeksom citiranja po WoS (Web of
Science) objavljenih 2.538 člankov, kar je 134 člankov (šest odstotkov)
več kot v letu 2015.
Na področju raziskovanja smo v letu 2016 sodelovali pri 174 raziskovalnih
programih, 42 aplikativnih projektih, 168 temeljnih projektih, 84 ciljno
raziskovalnih programih in 12 projektih s področja mednarodnega
sodelovanja (ESF, ERC), ki jih financira ARRS. Skozi omenjene projekte
smo usposabljali 412 mladih raziskovalcev in sedem podoktorskih
raziskovalcev s podoktorskim projektom na ARRS.

Univerza v Ljubljani je
najuspešnejša institucija v
Sloveniji pri pridobivanju ERC
projektov. Pridobili smo že tri, in
sicer dva ‘advanced granta’ in en
‘starting grant’ v skupni vrednosti
okoli pet milijonov evrov.

prof. dr. Martin Čopič,
prorektor za področje znanstvenoraziskovalnega dela

Na raziskovalnih projektih je sodelovalo 225 tujih raziskovalnih delavcev
in raziskovalnih sodelavcev v različnih časovnih intervalih, kar je za
54 (32 odstotkov) več kot leto prej. V tujino je odšlo na izmenjavo 27
naših znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki so sodelovali v
izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem procesu.
V letu 2016 smo pridobili 112 novih projektov, financiranih iz evropskih
programov, od tega 11 takih, kjer je Univerza v Ljubljani nosilna
organizacija. Skupno število evropskih projektov, v katerih smo sodelovali,
je 428 (402 v letu 2015), od tega je v 31 projektih Univerza v Ljubljani
nosilna organizacija, kar pomeni pozitivni trend glede na leto 2015.
Skupno število evropskih projektov smo povečali za dobrih šest odstotkov.
Še posebej aktivni smo v raziskovalnih projektih programa Obzorje 2020.
V letu 2016 smo sodelovali v 54 projektih (38 v letu 2015) z odobrenimi
sredstvi v okvirni višini 15 milijonov evrov, v dveh projektih kot nosilna
organizacija.
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Z namenom evropskega raziskovalnega povezovanja za nove vsebine
programa Obzorje 2020 smo se povezali v evropske mreže GUILD,
CELSA ter LERU-CE7. V okviru mreže CELSA smo vzpostavili tudi
sklad za financiranje skupnih projektov raziskovalcev te mreže z namenom
prijave v evropske programe.
Članice Univerze v Ljubljani intenzivno sodelujejo tudi v projektih
programa ERASMUS+K2 tipov Strateška partnerstva, Koalicije znanja,
Krepitev zmogljivosti, Jean Monnet ter Šport. V letu 2016 so tako
sodelovale v 65 projektih, od tega v 11 projektih kot koordinator oziroma
nosilna organizacija.
Skupno število evropskih projektov
smo v letu 2016 povečali za dobrih
šest odstotkov. Še posebej aktivni
smo bili v raziskovalnih projektih
programa Obzorje 2020.

ŠTEVILO EU PROJEKTOV
Število tekočih projektov po letih

mag. Staška Mrak Jamnik,
pomočnica glavnega tajnika v
univerzitetni službi za evropske
projekte

Raziskovalna odličnost tudi v bodoče ostaja osnovna prioriteta Univerze
na raziskovalnem področju. Le na ta način lahko izboljšamo udeležbo
v nacionalnih, evropskih in mednarodnih projektih. Poleg vlaganja
v usposabljanje raziskovalcev in izboljševanja strokovne podpore
pripravljamo tudi nov Akcijski načrt za implementacijo Strategije
Univerze na kadrovskem področju, z ukrepi za krepitev kariernega razvoja
raziskovalcev in pedagogov.
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PRENOS ZNANJA

Povezovanje znanosti, gospodarstva in negospodarstva podpiramo 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 ter širšo družbo. To
dosegamo z razvojno-raziskovalnim in strokovnim delom, zaposlovanjem
naših diplomantov, s spodbujanjem podjetništva, svetovalnim delom in
z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izobraževalno in raziskovalno
delo, s programi vseživljenjskega učenja, izpopolnjevanja in usposabljanja.
Na področju prenosa in uporabe znanja za doseganje strateških usmeritev
smo v letu 2016 več poudarka namenili krepitvi prenosa znanja, podpori
pridobivanju projektov ter uspešnemu in gospodarnemu upravljanju
z intelektualno lastnino. Prav tako se želimo še naprej povezovati
z uporabniki znanja prek kakovostnih programov vseživljenjskega
izobraževanja, krepiti sodelovanje s širšim okoljem ter nadalje razvijati
dejavnosti kariernih centrov in širiti obštudijske dejavnosti.
V letu 2016 smo z gospodarstvom izvedli 650 projektov, katerih letna
vrednost presega milijon evrov. V partnerstvu smo izvedli 72 projektov,
578 projektov je bilo naročenih. V primerjavi z letom 2015 smo povečali
število dolgoročnih naročenih projektov in zabeležili padec pri številu
projektov, krajših od enega leta.

Na področju prenosa in uporabe
znanja za doseganje strateških
usmeritev smo v letu 2016 več
poudarka namenili krepitvi
prenosa znanja, podpori
pridobivanju projektov ter
uspešnemu in gospodarnemu
upravljanju z intelektualno
lastnino.

prof. dr. Tanja Mihalič,
prorektorica za področje prenosa
znanja

Na Univerzi v Ljubljani smo gostili 589 gostujočih strokovnjakov iz
gospodarstva in negospodarstva ter 516 gostujočih visokošolskih učiteljev,
sodelavcev oziroma raziskovalcev iz domačih raziskovalnih zavodov, ki
so sodelovali pri pedagoškem procesu. V drugih raziskovalnih zavodih
v Sloveniji je sodelovalo 289 naših visokošolskih učiteljev, sodelavcev
oziroma raziskovalcev.
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.
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Organizacijske oblike za prenos znanja v prakso
V okviru organizacijskih oblik za prenos znanja v prakso deluje
Slovensko inovacijsko stičišče (SIS−EGIZ), ki povezuje in spodbuja
razvojno-raziskovalne time v akademski in poslovni sferi. S Svetovno
mrežo Univerze v Ljubljani (SMUL) združujemo predvsem s Slovenijo
povezane znanstvenike, profesorje in druge ugledne osebnosti, ki delujejo
v akademskem, raziskovalnem in razvojnem okolju v tujini. Nadaljevali
smo s tradicijo podeljevanja Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze
v Ljubljani, s katero raziskovalce in študente že šesto leto uspešno
povezujemo s svetom podjetništva, in drugič organizirali mednarodni
dogodek Falling Walls Lab, ki je namenjen predstavljanju prebojnih
raziskovalnih del, poslovnih načrtov, inovativnih projektov in idej mladih.
Na področju socialnega podjetništva deluje interdisciplinarni konzorcij
članic Univerze v Ljubljani Središče za socialno podjetništvo, ki smo ga
ustanovili z namenom razvijanja raziskovanja, izobraževanja, svetovanja in
drugih podpornih dejavnosti na področju socialnega podjetništva. 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

V kariernih centrih zagotavljamo
celovite in kakovostne karierne
orientacije za študente skozi
celoten študijski proces, od vpisa
do zaposlitve. Usklajujemo
pridobljena znanja študentov
s potrebami na trgu dela in
podpiramo izmenjavo izkušenj,
rezultatov ter dobrih praks na
področju kariernega svetovanja,
tudi med kariernimi svetovalci na
nacionalni in mednarodni ravni.

Maja Dizdarević,
vodja centra za osebni in profesionalni
razvoj študentov

V letu 2016 smo na Univerzi v Ljubljani v okviru kariernih centrov
izvedli več kot devetsto individualnih svetovanj študentom, diplomantom
in bodočim študentom. Organizirali smo deset večjih povezovalnih
dogodkov med študenti in delodajalci (karierni dnevi in sejmi na članicah,
povezovanje s hitro rastočimi slovenskimi podjetji, gazelami, Elevator
Pitch Festival: Univerza gre na trg) in številne delavnice v lastni izvedbi ter
izvedbi zunanjih strokovnjakov. Pridobili smo projekt za sofinanciranje
nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015–
2020, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike
Slovenije. Vrednost projekta znaša 2.842.248,66 evra. V okviru projekta
bomo iz pridobljenih sredstev za bodoče študente izvajali storitve, ki
bodo prispevale k pravi izbiri študija ter posledično manjšemu osipu.
Za študente in diplomante bomo razvili nova orodja in pristope. Ta jim
bodo v pomoč pri načrtovanju karierne poti. Karierni sejmi in drugi
mreženjski dogodki z delodajalci bodo vsebinsko nadgrajeni. Povezali
se bomo z alumni in tako spodbujali mentorstvo, tudi z vzpostavljeno
platformo. Za študente bomo z zunanjimi izvajalci organizirali vsebinsko
raznolike delavnice, na katerih bodo pridobili znanja in kompetence, za
katera delodajalci navajajo, da so ob vstopu na trg dela (pre)slabo razvita.
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V okviru centra za obštudijsko dejavnost smo v letu 2016 še povečali nabor
predmetov in programov, ki jih ponujamo študentom. Razpisali smo
25 kreditno ovrednotenih športnih predmetov, 34 športno-rekreativnih
programov, 13 programov dnevne rekreacije in kar 15 športnih programov
v času izpitnih obdobij. Poleg športnega področja smo krepili tudi druga
področja obštudijske dejavnosti, in sicer predvsem področje varovanja
zdravja in kulturne obštudijske dejavnosti. Organizirali smo različne
brezplačne aktivnosti, ki spodbujajo zdrav študentski slog in ohranjajo
psihofizično kondicijo posameznika. Začeli smo z izvedbo plesnih tečajev
in študentskih plesov ter prvič organizirali Festival obštudijske dejavnosti.

Poleg športnega področja smo
v letu 2016 krepili tudi druga
področja obštudijske dejavnosti,
predvsem področje varovanja
zdravja in kulturne obštudijske
dejavnosti. Z različnimi
brezplačnimi aktivnostmi
spodbujamo zdrav študentski
slog in ohranjamo psihofizično
kondicijo posameznika.

Ivanka Stritar,
vodja centra za obštudijsko dejavnost

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)
Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju (LUI) podjetnikom in
vsem, ki si to želijo postati, omogočamo preizkus idej v gospodarstvu.
Stremimo k doseganju mednarodne uveljavitve, ki bo predstavljala
najboljšo izbiro novonastalim podjetjem za odskok v svet.
Univerza v Ljubljani ima veliko znanja in inovacij, ki so komercialno
zanimive za trg in industrijo. S sodobnim načinom dela nudimo podporo
študentom, raziskovalcem ter profesorjem, ki se odločijo stopiti na
podjetniško pot. Podpiramo jih pri iskanju dodatnih finančnih virov,
povezovanju z gospodarstvom in vstopu na tuje trge. Prek izvedbe natečaja
za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2016 smo
podprli 22 inovacij in inovativnih idej. Z namenom tesnega sodelovanja
z gospodarstvom mentorsko mrežo LUI sestavljajo predstavniki uglednih
in uspešnih slovenskih podjetij. Do konca leta 2016 je LUI podprl 138
start-up podjetij.

Inovacijsko razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
(IRI UL)
V letu 2016 so bile najpomembnejše aktivnosti Inovacijsko razvojnega
inštituta Univerze v Ljubljani (IRI UL) na področju energetske prenove
stavb Univerze v Ljubljani usmerjene v dopolnjevanje Energetskega
informacijskega sistema Univerze. Novi projekti Mobistyle (Horizon
2020) in Edufootprint (Interreg MED) predstavljajo razvojne aktivnosti
IRI UL na področju spreminjanja navad uporabnikov za zmanjšanje
rabe energije, izboljšanja kakovosti notranjega okolja, zdravja in načina
življenja. Nanašajo se tudi na merjenje skupnega ogljičnega vtisa določene
izobraževalne institucije.
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Izvajanje poslanstva na področju identifikacije in prenosa znanja Univerze
v Ljubljani (IRI UL kot posrednik) se nanaša na prenos invencij in
projektnih rešitev z Univerze v Ljubljani v gospodarstvo in vključevanje
raziskovalcev v identificirane potrebe gospodarstva. Pomembna
usmeritev na tem področju zajema študentske projektne skupine in
institucionalizacijo modela znotraj Univerze v Ljubljani. Osnova za te
aktivnosti je uspešno končan projekt EURL3A (Erasmus, Zavezništvo
znanja) in koordiniranje novega projekta People (Erasmus+, Zavezništvo
znanja). Pomembni dosežki IRI UL se nanašajo še na uspešno izvajanje
projekta Compohub (Erasmus+, Strateška partnerstva) – izdelava poklicne
kvalifikacije za izdelovalce kompozitnih izdelkov.

Prijava izumov in patentov
Na področju intelektualne lastnine smo nadaljevali postopke patentne
zaščite prevzetih službenih izumov iz prejšnjih let. Na začetku leta 2016
je bil, ob intenzivnem sodelovanju s Komisijo za inovacije Univerze v
Ljubljani, sprejet nov Pravilnik o upravljanju s pravicami industrijske
lastnine na Univerzi.

Pisarne za prenos znanja
predstavljajo podporno okolje pri
prenosu znanja in tehnologij iz
javnih raziskovalni organizacij
v gospodarstvo. Koristno je, da se
povežejo v skupni konzorcij na
nivoju države.

dr. Marijan Leban,
pomočnik glavnega tajnika v
univerzitetni službi za raziskave,
razvoj in intelektualno lastnino

Raziskovalci so prijavili 12 novih izumov, od tega jih je bilo sprejetih
osem, štirje so še v postopku. V lanskem letu je bilo vloženih 13 patentnih
prijav, tri v Sloveniji in deset mednarodnih. Od teh so bile tri prijave PCT
(The Patent Cooperation Treaty) pri Svetovni organizaciji za intelektualno
lastnino, tri evropske prijave pri Evropskem patentnem uradu in štiri
v posameznih tujih državah. V okviru prenosa znanja smo sklenili dve
licenčni pogodbi.
V sodelovanju s predstavniki pisarn za prenos tehnologij z drugih javnih
raziskovalnih organizacij smo sodelovali pri pripravi in usklajevanju
predloga financiranja konzorcija pisarn za prenos tehnologije (Technology
Transfer Office – TTO). Posredovan je bil na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport Republike Slovenije, ki pripravlja omenjen razpis za
financiranje delovanja konzorcija TTO.
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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 prek okroglih miz ter spodbujamo
sodelovanje z domačimi in s tujimi umetniki.

Senat Univerze v Ljubljani
je potrdil namero za pripravo
doktorskega študija na področju
umetnosti in sprejel izhodišča
zanj. Priprava programa je v
zaključni fazi.

prof. Matej Zupan,
prorektor za področje umetniškega
dela

V letu 2016 smo organizirali in izvedli razstave, predstave, koncerte
in filme, okrogle mize ter več dogodkov ob praznovanju sedemdesete
obletnice Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v
Ljubljani. V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani
smo že drugo leto zapored organizirali Mednarodno poletno šolo
kulturnega menedžmenta in z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani
Poletno šolo za staro glasbo. Odmevno je bilo gostovanje Simfoničnega
orkestra Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani ob praznovanju 25.
obletnice osamosvojitve Republike Slovenije v Palači lepih umetnosti
Bozar v Bruslju, še posebej veseli pa smo bili donacije švicarske župnije
St. Josef Horgen. Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani je podarila
orgle znamenite švicarske delavnice Kuhn, ki krasijo veliko dvorano v
palači Kazina.
Na področju zborovskega petja smo bili zelo aktivni, predvsem zaradi
praznovanja devetdesete obletnice delovanja Akademskega pevskega
zbora Tone Tomšič. Zbor, ki združuje študente Univerze v Ljubljani, je
izvedel jubilejno sezono različnih uspešnih dogodkov ter gala koncert.
Senat Univerze v Ljubljani je na osnovi pripravljenega koncepta in
metodologije potrdil namero za pripravo doktorskega študija na področju
umetnosti in sprejel izhodišča zanj. Priprava programa je v zaključni fazi.
Glede na sprejete spremembe novele Zakona o visokem šolstvu, ki zdaj tudi
zakonsko omogoča tretjestopenjski študij umetnosti, bomo nadaljevali 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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KNJIŽNIČNA
DEJAVNOST
Za dostop do elektronskih informacijskih virov najpomembnejših
mednarodnih založnikov smo tudi v letu 2016 sodelovali v devetih
slovenskih konzorcijih. Študenti, predavatelji in raziskovalci imajo na
voljo velik nabor najkakovostnejših elektronskih informacijskih virov,
do katerih lahko dostopajo prek portala Digitalne knjižnice Univerze
v Ljubljani, s programsko opremo za odkrivanje informacij najnovejše
generacije.

Na Univerzi v Ljubljani
uspešno sledimo aktivnostim
Evropske komisije glede odprte
znanosti z določilom o odprti
znanosti v novem Statutu, z
organizacijo konference o odprti
znanosti, z Repozitorijem
Univerze, s sodelovanjem pri
portalu openaccess.si in projektu
OpenAIRE2020.

dr. Mojca Kotar,
pomočnica glavnega tajnika v
univerzitetni službi za knjižnično
dejavnost

Procese oddaje, preverjanja podobnosti in pošiljanja del iz študijskih
informacijskih sistemov v Repozitorij Univerze v Ljubljani ter v
dokumentni sistem smo uskladili s Pravilnikom o preverjanju podobnosti
vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za
začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.
Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
(MIZŠ) smo organizirali konferenco z naslovom Odprta znanost v
Evropskem raziskovalnem prostoru. Sodelovali smo tudi pri upravljanju
nacionalnega informacijskega portala za odprti dostop openaccess.si ter v
delovni skupini za odprti dostop MIZŠ.
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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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Formula študentov Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, ki so jo za potrebe tekmovanja Formula Student izdelali sami.
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Ustvarjalne razmere za delo in študij
Na Univerzi v Ljubljani smo v našem poslanstvu lahko uspešni le, če
imamo 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. Za delo s študenti s posebnimi potrebami smo
pripravili smernice, ki med drugim vključujejo zaposlitev strokovnjaka, ki
jim bo nudil strokovno pomoč in hkrati svetoval zaposlenim. Za študente
s posebnimi potrebami načrtujemo tudi pregled opreme in arhitekturnih
prilagoditev.

Udeleženci poletne šole na Ekonomski fakulteti Univerze
v Ljubljani
Foto: arhiv Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Redno organiziramo poletne šole z različnih disciplinarnih področij,
vzpostavljene imamo alumni klube, preko katerih 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.
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Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani študentom
namenjamo odprt laboratorij MakerLab, ki nudi dostop do orodij
in znanj, potrebnih za razvoj programerskih, ustvarjalnih in drugih
inovativnih spretnosti. Zajema tako pasivno kot proaktivno vlogo
podpore inovativnosti pri študentih.
Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani smo organizirali prvi
povezovalni dogodek dveh alumni klubov z naslovom Slovenski
poslovni voditelji v svetu. S tem smo prek odličnih podjetij, ki jih vodita
predsednika alumni klubov, povezali elektroinženirje in ekonomiste,
električno energijo in poslovanje.
Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani posebno
pozornost namenjamo ustavno zagotovljeni pravici do zdravega
življenjskega okolja, pri čemer fakulteta izvaja svoje študijske programe
in praktični del usposabljanja v duhu skrbi za morsko okolje v skladu
z mednarodnimi konvencijami, pravnim redom Evropske unije,
nacionalno zakonodajo in evropsko prometno in celostno pomorsko
politiko. Študijska programa Navtike in Ladijskega strojništva sta v tem
okviru deležna dodatne mednarodne akreditacije, ki jo izvaja EMSA
(Evropska agencija za varnost v pomorstvu), kot tudi standardom IMO
(Mednarodna pomorska organizacija).
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo s podjetjem
Mahle Letrika in Letrika Lab podpisali pismo o nameri sodelovanja.
Sodelovanje se bo nanašalo na znanstveno in industrijsko raziskovanje,
izobraževanje in usposabljanje kadrov. S fakulteto v okviru Slovenske
strategije pametne specializacije sodelujemo na prednostnih področjih,
kot so Pametne zgradbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno
gospodarstvo, Tovarne prihodnosti, Mobilnost in Razvoj materialov kot
končnih produktov.
S pomočjo športne vadbe, ki jo za zaposlene na Fakulteti za šport
Univerze v Ljubljani izvajamo dvakrat tedensko, zagotavljamo visoko
stopnjo motivacije za delo zaposlenih in tako vplivamo na večjo
učinkovitost in kakovost pri delu.
Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani študentom v obliki
prostovoljstva omogočamo delovanje pri organizaciji različnih
dogodkov, konferenc in poletnih šol. Z aktivnim sodelovanjem študenti
pridobijo organizacijske in komunikacijske veščine, ki so pomembne za
vstop na trg dela.
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Komuniciranje in organizacija
V okviru komuniciranja in organizacije, kamor na Univerzi v Ljubljani
uvrščamo odnose z javnostmi, upravljanje dogodkov, protokol, sejme
in vizualno komuniciranje, smo v letu 2016 še več pozornosti namenili
prepoznavnosti in krepitvi ugleda Univerze v Ljubljani v tujini ter
pripadnosti zaposlenih in študentov.

Verjamemo, da interno
komuniciranje pomembno
vpliva na vrsto komunikacijskih
in poslovnih ciljev Univerze v
Ljubljani, zato smo tudi v letu
2016 temu področju namenili
posebno pozornost. Prav tako
se zavedamo pomembnosti
komuniciranja v novih okoljih,
zato Univerzo v Ljubljani
digitalnim generacijam
predstavljamo tudi prek Facebook
strani Univerze v Ljubljani,
potencialnim študentom iz tujine
pa se med drugim približujemo
tudi prek objav na YouTubu.
Aktivnosti internacionalizacije in
raziskovalne dosežke podpiramo še
z vizualnim komuniciranjem prek
promocijskih in protokolarnih
daril.

mag. Jana Lutovac Lah,
pomočnica rektorja za organizacijo
in komuniciranje ter vodja kabineta
rektorja

Redna srečanja z zaposlenimi izvajamo na različnih ravneh in skupinah,
za vse zaposlene izdajamo interne biltene, v katerih objavljamo prispevke
različnih avtorjev, kot so zaposleni na rektoratu, na članicah in študenti,
kar nam ponuja pestrost informacij. Notranjo pripadnost krepimo tudi
z dogodki, kot so denimo tisti, ki se zvrstijo v času Tedna Univerze,
tradicionalni dogodek Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših športnikov
Univerze v Ljubljani, sprejemi nekdanjih rektorskih ekip.
Da bi okrepili prepoznavnost Univerze v Ljubljani, predvsem v tujini,
se predstavljamo na mednarodnih sejmih, zaradi česar smo izdelali
podobo sejemskega prostora. Prav tako smo posebno pozornost namenili
oblikovanju spletnih strani za potencialne tuje študente ter zanje izdelali
predstavitvene brošure in predstavitveni videospot. Da bi se čim bolj
približali digitalnim generacijam, krepimo komunikacijo na Facebook
strani Univerze v Ljubljani, potencialnim študentom iz tujine pa se med
drugim približujemo tudi prek objav na YouTubu. Tudi v letu 2016 smo
izdali e-bilten za tujo akademsko javnost.
Komunikacijske aktivnosti smo drugo leto zapored podkrepili z
oblikovanjem in izdelavo linije promocijskih izdelkov in protokolarnih
daril s sporočilnimi vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze v
Ljubljani.
Načrtovano pojavnost v medijih iz leta v leto pomembno povečujemo,
mediji pa o nas praviloma poročajo nevtralno. Na področju aktualnih tem
in dogodkov Univerze v Ljubljani redno sodelujemo s slovenskimi mediji,
ki pokrivajo visoko šolstvo, znanost in kulturo. Kliping analize prikazuje,
da se je vrednost naklonjenih in nevtralnih objav v slovenskih medijih
povečala. V letu 2016 je imela največ objav Univerza v Ljubljani (3.074),
sledijo ji članice Ekonomska fakulteta (1.251), Filozofska fakulteta
(1.235) in Fakulteta za družbene vede (1.019). Ostale članice so dosegle
pod tisoč objav. Naša pojavnost se vidno povečuje tudi v tujini. Prvič smo
v letu 2016 v podporo internacionalizaciji začeli ciljno komunicirati s
tujimi mediji, in sicer v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Srbiji.
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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.

Na Univerzi v Ljubljani v projekte trajnostnega razvoja
vključujemo tudi študente.

S Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto
Univerze v Ljubljani sodelujemo v projektu Ciljno raziskovalnega programa
(CRP) Izvajanje urbanih projektov s pomočjo javno-zasebnega
partnerstva. Sodelujemo tudi v Erasmus+ projektu KLABS (Creating
the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments).
Cilj projekta je ustvariti pionirsko izobraževalno platformo na področju
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Balkana, ki se bo ukvarjala z vprašanjem trajnosti in prožnosti grajenega
urbanega in ruralnega okolja ter klimatskih sprememb na Zahodnem
Balkanu.
Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani smo izvedli
energetski pregled stavbe in na osnovi ocene pristopili k aktivnostim
za zmanjševanje energetske porabe ter k stalnemu spremljanju porabe
energentov. Fakulteta ima na strehi tudi dve sončni elektrarni. Obe sta
namenjeni proizvodnji in prodaji električne energije ter znanstvenoraziskovalnemu in pedagoškemu delu s področja fotovoltaike.
Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani smo prenovili ogrevalne,
prezračevalne in klimatizacijske sisteme z namenom zmanjšanja porabe
energije.
Na področju varovanja naravnega okolja smo na Fakulteti za socialno
delo Univerze v Ljubljani pristopili k projektu eko-socialnega dela, ki se
usmerja v razvoj skupnosti na celosten način.
Na podlagi izvedenega energetskega pregleda Fakultete za upravo
Univerze v Ljubljani smo sledili priporočilom za večjo energetsko
učinkovitost. V prehrambenih avtomatih, ki so nameščeni po fakulteti,
smo se v sodelovanju s ponudniki hrane in pijače dogovorili, da lahko
sedaj študenti izbirajo med več zdravimi obroki in manj sladkimi
pijačami.

Odgovornost do družbe
Odgovornost do družbe vključujemo v vsakdanje delo z različnimi
projekti in dogodki, skozi katere lahko uresničujemo poslanstvo Univerze
v Ljubljani. V letu 2016 smo organizirali srečanje članov Svetovne mreže
Univerze v Ljubljani (SMUL), ki je nastala kot ena od dejavnosti za
dvigovanje kakovosti študijskih programov, utrjevanje mednarodnega
sodelovanja in ugleda Univerze v Ljubljani, ter uspešno nadaljevali z
aktivnostmi Slovenskega inovacijskega stičišča (SIS-EGIZ), katerega
temeljni cilj je prispevati k razvoju na znanju temelječega gospodarstva in
dvigniti našo mednarodno konkurenčnost.
Na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani smo nadaljevali z izvajanjem
vsakoletnih meritev gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti na
populaciji osnovnošolskih in srednješolskih učencev, ki kažejo stanje in
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Udeleženci letnega rednega srečanja članov SMUL
2016 z rektorjem Univerze v Ljubljani prof. dr.
Ivanom Svetlikom in predsednikom SMUL prof. dr.
Zlatkom Skrbišem z Monash University

spremembe na področju otrok in mladine v Sloveniji. Podatki so izjemnega
pomena, saj pripomorejo k spremembam na področju prehranjevanja in
športne vadbe.
Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo zbirali star papir za
humanitarno akcijo Zveze prijateljev mladine Slovenije za pomoč
otrokom z vedenjskimi in s čustvenimi težavami. Sredstva, zbrana v
akciji, so bila namenjena počitnikovanju otrok na morju. Pomagali smo
zbirati tudi igrače, oblačila in šolske potrebščine za otroke iz socialno
ogroženih družin. S to gesto smo nadaljevali uspešno zgodbo zbiranja
pomoči za marginalne družbene skupine, ko smo v lanskem letu začeli
z akcijo zbiranja humanitarne pomoči za begunce.
Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani že vrsto let izvajamo
projekt dela z Romi, odvisniki, ljudmi s težavami v duševnem zdravju
in otroki s težavami v odraščanju. Delujemo na področjih brezdomstva,
ostarelih, ki potrebujejo pomoč, žensk in otrok, ki so preživeli nasilje.
Intenzivno smo se ukvarjali z begunci, ki so nastanjeni v Sloveniji,
predvsem pri integraciji v družbo in pri šolanju otrok. Študenti fakultete
opravljajo prakso v približno stotih različnih nevladnih organizacijah po
Sloveniji.
Na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani smo s študenti sodelovali
v več aktivnostih ozaveščanja javnosti o zdravih vidikih življenja in
varovanja zdravja. Študenti so med drugim kot prostovoljci sodelovali
z Rdečim križem Slovenije pri izvajanju preventivnih delavnic na temo
prve pomoči v ljubljanskih osnovnih šolah ter kot prostovoljci sodelovali
in nudili pomoč osebam po okvari hrbtenjače pri nameščanju, gibanju z
monoskijem in uporabi vlečnih naprav.
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UNIVERZA V
ŠTEVILKAH
Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomena zagotavljanja
razvoja kompetenc in usposabljanja zaposlenih. Posebno
pozornost namenjamo tudi krepitvi njihove integritete. Sprejeli
smo pravne akte, ki urejajo področje izogibanja konfliktov
interesov zaposlenih in področje dela izven Univerze.
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Univerza v Ljubljani na sejmu Informativa
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Po nekaj letih smo zabeležili rast skupnih prihodkov, ki pa še vedno ne
dosegajo ravni iz leta 2012, ko se je javnofinančna kriza začela odražati
tudi v financiranju visokega šolstva. Skupni prihodki so bili v primerjavi z
letom 2015 višji za 5,1 odstotek. Poslovanje Univerze v Ljubljani je bilo
v letu 2016 sicer pozitivno, vendar financiranje, tako izobraževalne kot
raziskovalne dejavnosti, ne omogoča razvoja Univerze.
SKUPNI PRIHODKI
V MIO EUR

Porast prihodkov zadošča za pokrivanje stroškov, pri čemer stroški dela
naraščajo (v letu 2016 za 4,3 odstotkov) zaradi odprave ukrepov na
področju plač. Zmanjšanje stroškov za blago in storitve za 1,1 odstotek
kaže na to, da na Univerzi še vedno izvajamo ukrepe zniževanja stroškov,
in sicer s skupnimi javnimi naročili, s katerimi dosegamo ugodnejše cene
blaga in storitev, ter z racionalizacijo nekaterih procesov.
SKUPNI ODHODKI
V MIO EUR
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Uspešen finančni izid bo vsaj delno ublažil situacijo večletnega pomanjkanja
sredstev za investiranje in posodabljanje opreme za opravljanje osnovne
dejavnosti, zaradi katere na Univerzi opravljamo svojo dejavnost z opremo
z visoko stopnjo odpisanosti. Kljub večjim investicijskim projektom v
zadnjem obdobju, 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, nov prizidek in obnova laboratorija na Biotehniški fakulteti
Univerze v Ljubljani, rekonstrukcija in obnova Fakultete za socialno
delo Univerze v Ljubljani in začetki reševanja prostorske problematike
umetniških akademij Univerze v Ljubljani, se le-ta nenehno povečuje in
je v letu 2016 znašala kar 86 odstotkov. Na Univerzi v Ljubljani smo v letu
2016 za investiranje v nepremičnine in opremo, skladno z razpoložljivimi
sredstvi, namenili 22.223.042 evrov, od tega za opremo 12.258.693 evrov.
Znesek je v primerjavi z letom 2015 za 18,5 odstotkov višji, a v primerjavi
z letom 2014 kar za 55,7 odstotkov nižji. Kar 64,1 odstotkov vlaganj smo
na Univerzi pokrili iz lastnih virov financiranja.

Investicijska vlaganja
glede na vire prejetih
sredstev

Celotni investicijski odhodki

Sredstva iz lastnih virov

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna za investicije

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU
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Kadrovski sistem

Po odpravi zakonske zahteve po
zmanjševanju števila zaposlenih
smo ponovno optimistični pri
načrtih zaposlovanja mladih
strokovnjakov, mednarodno
uveljavljenih znanstvenikov
in učiteljev. K sodelovanju
želimo pritegniti tudi Slovence,
diplomante Univerze v Ljubljani,
ki delujejo na tujih institucijah.

Mihaela Bauman
Podojsteršek,
glavni tajnik

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomena zagotavljanja razvoja
kompetenc in usposabljanja zaposlenih. Zato že nekaj let organiziramo
usposabljanja za pedagoške in nepedagoške delavce in na ta način
omogočamo dostopnost, cenovno ugodnejša in časovno ustreznejša
usposabljanja. Programi so usmerjeni v krepitev znanj in veščin novih in
sodobnih metod dela, s poudarkoma na izboljševanju kulture kakovosti
ter izboljševanju učenja in poučevanja. Zaposlenim zagotavljamo
tudi formalne in neformalne oblike izobraževanja. V formalne oblike
izobraževanja je bilo v letu 2016 vključenih 517 zaposlenih (48 več kot v
letu 2015), v neformalne oblike pa 1.588 (81 več kot v letu 2015). Oblike
neformalnih izobraževanj so predvsem konference, poletne šole, strokovni
tečaji, seminarji, simpoziji. Na sobotnem letu je bilo 23 učiteljev (22
učiteljev v letu 2015).
Posebno pozornost namenjamo krepitvi integritete zaposlenih. Sprejeli
smo pravne akte, ki urejajo področje izogibanja konfliktov interesov
zaposlenih in področje dela izven Univerze. Postopno urejamo položaj
visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev, katerih zaposlitve
so vezane na določen čas oziroma so glede na opravljeno delo in naziv
neustrezne.
Po odpravi zakonske zahteve po zmanjševanju števila zaposlenih smo
ponovno optimistični pri načrtih zaposlovanja mladih strokovnjakov,
mednarodno uveljavljenih znanstvenikov in učiteljev. K sodelovanju
želimo pritegniti tudi Slovence, diplomante Univerze v Ljubljani, ki
delujejo na tujih institucijah. Tudi zato organiziramo redna srečanja
Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL).
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DOSEŽKI UNIVERZE
V LJUBLJANI
V MANDATNEM
OBDOBJU 2013–2017
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Leta 2012 smo sprejeli Strategijo Univerze v Ljubljani do leta 2020. Sedanje vodstvo Univerze v Ljubljani je z
uresničevanjem Strategije nadaljevalo leta 2013, z začetkom mandata. Pri doseganju ciljev, ki jih zasledujemo
do leta 2020, smo na dobri polovici poti. V nadaljevanju izpostavljamo uresničevanje ključnih ciljev Strategije
Univerze v Ljubljani v obdobju od leta 2013 do leta 2017.

Strateško področje: Ustvarjanje znanja in umetniških del za trajnostni razvoj
družbe in posameznika
Cilji do leta 2020

Izvedene aktivnosti

■■ Oblikovanje treh velikih interdisciplinarnih
raziskovalnih skupin

Spodbujanje nastajanja velikih
interdisciplinarnih raziskovalnih skupin

■■ Za četrtino povečati število in vrednost
mednarodnih in domačih projektov

■■ Oblikovanje konzorcija centralno evropskih
univerz in KU Leuven za pospeševanje prijav
projektov na razpise EU programov

■■ Za četrtino povečati število objav in citiranost
Vzpostavili smo nov, interdisciplinarni, raziskovalni
infrastrukturni center »Center za jezikovne vire
in tehnologije«, v katerem sodelujejo članice
Univerze v Ljubljani: Filozofska fakulteta, Pedagoška
fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za
računalništvo in informatiko in Fakulteta za družbene
vede. Ugotavljamo, da so samo notranji ukrepi brez
spremembe v politiki financiranja Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
prešibki.
V tem obdobju smo identificirali raziskovalna področja
z največjim razvojnim potencialom in tako spodbudili
tudi interdisciplinarno povezovanje, zlasti ob prijavah
na razpis za projekte pametne specializacije. Vzpostavili
smo devet mrež na njenih prednostnih področjih.
Število mednarodnih projektov smo povečali za
devet odstotkov in njihovo vrednost za slabih dvajset
odstotkov. Pridobili smo prva dva ERC Advanced
Granta. Povečali smo število objav za slabe štiri
odstotke in citiranost za petdeset odstotkov. Število
in vrednost domačih projektov se nista povečala, saj se
je financiranje raziskovanja s strani ARRS zmanjšalo
za več kot dvajset odstotkov. Na število objav
močno vplivajo omejena sredstva za raziskovanje ter
zmanjšanje števila mladih raziskovalcev.

■■ Identifikacija raziskovalnih področij z
največjim razvojnim potencialom
■■ Vključitev Univerze v Ljubljani v združenje
najboljših evropskih univerz GUILD
Krepitev doktorske šole kot mednarodnega
okolja in krepitev podoktorskih projektov
■■ Podpis sporazuma o sodelovanju doktorske
šole z Univerzo na Reki
■■ Vključitev Univerze v Ljubljani v platformo
Zahodni Balkan s ciljem skupnih aktivnosti na
doktorskem študiju
■■ Sodelovanje z Univerzo v Gradcu na področju
doktorskega študija
■■ Prijava na razpis za financiranje raziskovalcev
na začetku kariere – podoktorskih diplomantov
Oblikovanje notranjih finančnih mehanizmov
in spodbud za raziskovalno delo
■■ Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada
za spodbujanje mednarodnih projektov in
mlajših raziskovalcev
■■ Vzpostavitev posebnih usposabljanj za prijave
na različne projekte EU skladov, s poudarkom
na Marie Currie, ERC in Widening
participation
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Strateško področje: Izobraževanje (prenos znanja) družbeno odgovornih
diplomantk in diplomantov
Cilji do leta 2020

Izvedene aktivnosti

■■ Zmanjšati število študentov

Povečanje uspešnosti izobraževanja

■■ Za tretjino povečati število diplomantov

■■ Redno izvajanje ankete o zaposljivosti
diplomantov
■■ Povečanje prehodnosti na prvi stopnji študija
(z 52 na 55,5 odstotka) in na doktorskem
študiju (z 90 na 97 odstotkov)
■■ Povečanje števila študentov tutorjev za 8,5
odstotka in učiteljev tutorjev za 3 odstotke
■■ Povečanje števila tutorskih ur, ki jih izvajajo
učitelji in študenti, za 11 odstotkov
■■ Redno izvajanje izobraževanja o novih
metodah poučevanja in učenja (potrojeno
število udeležencev)
■■ Uspešno izvajanje projektov »Po kreativni
poti do znanja«, kjer vključujemo študente v
raziskovalno delo s širšim družbenim okoljem

■■ Zmanjšati razdrobljenost študijskih programov
Na Univerzi v Ljubljani je v zadnjih štirih letih
diplomiralo okrog 50.000 študentov. V tem mandatu
smo imeli tudi čast, da smo od začetka delovanja
Univerze v Ljubljani leta 1919 podelili že 10.000. in
11.000. naziv doktor znanosti.
Število študentov smo zmanjšali za 12 odstotkov.
Število diplomantov se je v letu 2016 zelo povečalo
glede na leto 2013 (z 9.904 na 17.289), kar je
posledica zaključevanja predbolonjskih študijskih
programov. Delež diplomantov v skupnem številu
vpisanih študentov v obdobju od leta 2013 do
leta 2016 znaša v povprečju 21 odstotkov in se je v
absolutnem številu, z izjemo leta 2016, zmanjšal.
Zmanjšanje števila študentov in ohranjanje števila
diplomantov pripisujemo uvedbi tristopenjskega
študija, zmanjševanju fiktivnega vpisa in povečanju
učinkovitosti študija.
Prva članica Univerze v Ljubljani, ki je pripravila
prenovo in zmanjšala število študijskih programov, je
Fakulteta za družbene vede (s skupno 34 programov
na 23 programov). Število programov so zmanjšali
tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
Umetniškemu področju smo odprli možnost
vzpostavitve doktorskega študija.

Vzpostavitev mehanizmov za spremljanje
študijskih programov
■■ Sprejetje pravil o uravnavanju programske
strukture
■■ Vzpostavitev elektronske evidence študijskih
programov
■■ Vzpostavitev sistema samoevalvacije študijskih
programov
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Strateško področje: Uporaba znanja – tretja dimenzija univerze
Cilji do leta 2020
■■ Za tretjino povečati število in vrednost projektov
z gospodarstvom in javnim sektorjem
■■ Podvojiti število udeležencev v programih
vseživljenjskega učenja
Število projektov z gospodarstvom in javnim
sektorjem smo zmanjšali za pet odstotkov, a smo
vrednost teh projektov povečali za deset odstotkov. Na
obseg sodelovanja z okoljem je vplivala gospodarska
kriza. Delno je ta upad nadomestil program pametne
specializacije, na katerem smo na Univerzi v Ljubljani
v prvem razpisu pridobili okrog deset milijonov evrov.
Število patentnih prijav in izumov se v tem obdobju
ni povečalo. Število udeležencev na akreditiranih
programih izpopolnjevanja se je v letih od 2013 do
2016 zmanjšalo s 461 na 383. Za petdeset odstotkov
se je povečalo število udeležencev drugih oblik
izpopolnjevanja (z 2.529 na 3.736 udeležencev).

Izvedene aktivnosti
Oblikovanje strateško razvojnih partnerstev
in razvojnih skupin ter izvajanje razvojnih
projektov z družbenim okoljem
■■ Sodelovanje v vseh devetih Strateških
razvojnih partnerstvih Pametne specializacije
■■ Pobuda in soustanoviteljstvo Slovenskega
inovacijskega stičišča
■■ Izvedenih več kot dvesto interdisciplinarnih
projektov, v katerih so študenti skupaj z
mentorji pristopili k reševanju družbenih
izzivov v gospodarstvu in javnem sektorju
■■ Vzpostavitev baze več kot dvesto delodajalcev,
ki prek informacijske platforme objavljajo
informacije, aktualne za študente
■■ Organizacija in izvedba dogodkov Rektorjeva
nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani
in Falling Walls Lab, ki krepita prenos znanja
v prakso

Okrepitev pisarne za prenos tehnologij in
oblikovanje vloge menedžerjev znanja kot
promotorjev prenosa znanja v praktično
uporabo
■■ Izvedeni letni posveti o upravljanju z
intelektualno lastnino
■■ Vzpostavitev skupine za kroženje znanja,
v kateri so predstavniki članic Univerze v
Ljubljani
■■ Sprejetje Pravilnika o upravljanju s pravicami
industrijske lastnine
Razvoj ponudbe programov vseživljenjskega
učenja
■■ Letno akreditiran vsaj en nov program
vseživljenjskega učenja
■■ Vzpostavitev pregleda poletnih šol na Univerzi
v Ljubljani in njihove promocije na ravni
Univerze.
Krepitev dejavnosti kariernih centrov Univerze
v Ljubljani
■■ Razširitev ter poglobitev dejavnosti kariernih
centrov: delo s srednjimi šolami, študenti s
posebnimi potrebami, klubi diplomantov
■■ Priprava posveta in analiza stanja klubov
diplomantov Univerze v Ljubljani za
sistemsko ureditev področja in vzpostavitev
informacijskega sistema
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Strateško področje: Ustvarjalne razmere za delo in študij
Cilji do leta 2020

Izvedene aktivnosti

■■ Posebno pozornost nameniti univerzitetnemu
športu, knjižnicam in študijskim mestom v njih

Oblikovanje posebnega programa za razvoj
kulture pripadnosti Univerzi v Ljubljani

■■ Se bolj posvetiti kulturnim dejavnostim, nagradam ter priznanjem za dosežke zaposlenih in
študentov, sodelovanju s študentsko organizacijo

■■ Uvedba izbora najodmevnejših raziskovalnih
dosežkov Univerze v Ljubljani v okviru Tedna
Univerze
■■ Sprejetje Etičnega kodeksa raziskovalcev

Povečujemo število udeležencev na programih športa v
okviru centra za obštudijsko dejavnost. Študentom na
področju obštudijske dejavnosti in študijskega uspeha
podeljujemo priznanja v okviru tradicionalnega Tedna
Univerze, v katerem bomo v letu 2017 tudi prvič
podelili priznanja za delo strokovnim sodelavcem.
S Svetom za umetnost, ki smo ga ustanovili leta
2014, smo izvedli ciklus predstavitev oddelkov in
smeri študija na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO),
organizirali razstave, koncerte in predstave študentov
akademij v sodelovanju s članicami Univerze v
Ljubljani, organizirali slavnostno akademijo in razstavo
zakladov zbirke UL ALUO ob njeni sedemdesetletnici.
Svoje moči smo z akademijami Univerze v Ljubljani
združili tudi ob odmevni državni proslavi ob dnevu
samostojnosti in enotnosti leta 2014, ki smo jo v celoti
organizirali sami. Simfonični orkester Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani je nastopil na slavnostnem
koncertu v počastitev dneva državnosti in 25-letnice
osamosvojitve Republike Slovenije v Palači lepih
umetnosti Bozar v Bruslju.

Vzpostavitev centra za obštudijsko dejavnost
■■ Začetek organizacije družabnih dogodkov
za študente, s ciljem povezovanja študentov
(študentski plesi)
■■ Preoblikovanje Centra za univerzitetni šport
(CUŠ) v Center za obštudijske dejavnosti
(COD)
■■ Poleg kreditno ovrednotenih predmetov
športa (35), uvedba akreditiranja tudi drugih
kreditno ovrednotenih predmetov študijske
dejavnosti (10).
Oblikovanje univerzitetnega štipendijskega
sklada
■■ Prenos upravljanja sklada Milana Lenarčiča na
Univerzo v Ljubljani, z namenom štipendiranja
odličnih študentov (podelitev prvih štipendij v
letu 2017)
Vzpostavitev univerzitetne knjižnice
■■ Ureditev pravne podlage za vzpostavitev
univerzitetne knjižnice v okviru novega Statuta
Univerze v Ljubljani
■■ Sprejetje sklepa Senata Univerze v Ljubljani o
ustanovitvi univerzitetne knjižnice kot skupne
organizacijske enote Univerze v Ljubljani
■■ Vzpostavitev repozitorija Univerze v Ljubljani
za odprt dostop zaključnih del študija in objav
zaposlenih
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Strateško področje: Internacionalizacija za mednarodni pretok znanja in
prepoznavnost

■■ Za tretjino povečati število študentov na
izmenjavi

■■ V novem Statutu Univerze v Ljubljani sprejeta
zaveza za pripravo jezikovne strategije Univerze
v Ljubljani ter oblikovana delovna skupina za
njeno pripravo

■■ Za četrtino povečati število tujih študentov ter
število tujih učiteljev in raziskovalcev.

Povečanje mobilnosti zaposlenih in študentov
ter deleža tujih učiteljev in raziskovalcev

Cilji do leta 2020

Število tujih študentov na izmenjavi na Univerzi v
Ljubljani narašča in se je v letu 2016, v primerjavi z
letom 2013, povečalo za 45 odstotkov, kar je več, kot
smo načrtovali v Strategiji Univerze v Ljubljani do leta
2020. Strateški cilj, ki se nanaša na tuje študente, smo
tudi že dosegli, saj se je število tujih študentov povečalo
skoraj za četrtino (24,7 odstotka), število tujih učiteljev
in raziskovalcev pa za 17 odstotkov. Pri zaposlovanju
tujcev je treba poudariti tri ovire, na katere na
Univerzi težko vplivamo: zapletenost administrativnih
postopkov zaposlovanja tujcev, uporaba tujega jezika
pri izobraževalnem procesu in neprimerljivost plačnega
sistema z drugimi plačnimi sistemi.

Izvedene aktivnosti
Sprejetje Strategije internacionalizacije
Univerze v Ljubljani
■■ Oblikovanje strateških partnerstev s tujimi
univerzami: v EU The Guild, KU Leuven in
Etvos Lorand Buimpešta, v soseščini Karlf
Franzes univerza v Gradcu, Univerza v Trstu
in Univerza na Reki, Platforma univerz
Zahodnega Balkana, v Aziji kitajski univerzi
Nanjin in Sichuan ter korejska KNU
Povečanje ponudbe programov v tujem
jeziku ob hkratni skrbi za razvoj slovenskega
znanstvenega jezika
■■ Na prvi in drugi stopnji študija izvajanje 23
študijskih programov tudi v tujem jeziku ter
na doktorskem študiju izvajanje programov za
tuje študente v celoti v tujem jeziku
■■ Enotna predstavitev poletnih šol Univerze v
Ljubljani za tujce

■■ Uvedba letnih srečanj tujih raziskovalcev in
učiteljev, ki so zaposleni na Univerzi v Ljubljani
ter vključitev v projekte za financiranje
gostujočih učiteljev
■■ Priprava akcijskega načrta razvoja karier
raziskovalcev
Omogočanje prednosti raziskovalni dejavnosti,
ki bo vpeta v mednarodne raziskovalne mreže
■■ Vzpostavitev razvojnega finančnega sklada
za spodbujanje mednarodnih projektov in
mlajših raziskovalcev
Krepitev ugleda in prepoznavnosti Univerze v
Ljubljani
■■ Vzpostavitev Svetovne mreže Univerze v
Ljubljani (SMUL)
■■ Povečanje pojavnosti v tujini z vzpostavitvijo
ciljnega komuniciranja s tujimi mediji
■■ Oblikovanje spletnih strani za potencialne tuje
študente in izdelava predstavitvenih brošur ter
predstavitvenega videospota
■■ Predstavitev Univerze v Ljubljani na
mednarodnih sejmih izobraževanja, zaradi
česar smo izdelali podobo sejemskega prostora
■■ Oblikovanje in izdelava linije promocijskih
izdelkov in protokolarnih daril s sporočilnimi
vrednostmi raziskovalnih dosežkov Univerze
v Ljubljani
■■ Izhajanje e-biltena o dosežkih Univerze v
Ljubljani za tujo akademsko javnost UL Echo
■■ Okrepitev komunikacije na Facebook strani
in YouTube kanalu Univerze v Ljubljani z
namenom približevanja digitalnim generacijam
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Strateško področje: Kakovost za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja
Cilji do leta 2020
■■ Z dvigom kakovosti raziskovanja in
izobraževanja, boljšim prenosom znanja v
prakso, zagotavljanjem ustvarjalnih razmer za
delo in študij ter zlasti boljšo internacionalizacijo
doseči uvrstitev Univerze v Ljubljani med vsaj
250 najboljših univerz na svetu na različnih
obstoječih lestvicah
Univerza v Ljubljani se uvršča med tri odstotke
najuglednejših univerz na svetu. Poleg uvrstitve na
lestvici QS (650. mesto) je uvrščena tudi na preostali
dve najvplivnejši globalni lestvici. Na Šanghajski
lestvici se že več let zapored uvršča od 401. do 500.
mesta, na lestvici THE (Times Higher Education
Ranking) je uvrščena od 601. do 800. To je dobra
uvrstitev, če upoštevamo raven prejetih sredstev.
Oteženo doseganje višjih mest na lestvicah je vsaj
deloma posledica precejšnjega zmanjšanja državnih
sredstev za raziskave; v zadnjih petih letih za kar dvajset
odstotkov. Še posebej je ključen padec števila mladih
raziskovalcev, v zadnjih petih letih za približno trideset
odstotkov. Vlaganja v univerzitetno dejavnost se bodo
zato morala znatno povečati, če želimo na lestvicah
kotirati višje. Partnerske univerze v Zahodni Evropi in
Aziji nas po sredstvih na študenta prehitevajo za dva
do štirikrat, prehitevajo nas tudi že vzhodnoevropske
univerze.

Izvedene aktivnosti
Okrepitev celotnega sistema zagotavljanja
kakovosti
■■ Dopolnitev habilitacijskih meril s
povečanjem zahteve raziskovalnih dosežkov
in mednarodnega sodelovanja
■■ Sprejetje internih pravil spremljanja in
zagotavljanja sistema kakovosti
■■ Uspešen zaključek projekta Kakovost
Univerze v Ljubljani (KUL) in nadaljevanje
z nekaterimi aktivnostmi, ki so pomembne
za krepitev sistema kakovosti (posvetovalni
obiski, usposabljanja ipd.)

■■ Vzpostavitev novega sistema študentskih anket
■■ Uvedba anket o zaposljivosti diplomantov in
zadovoljstvu z delom strokovnih služb rektorata
Pospeševanje mednarodnih evalvacij kakovosti
ter akreditacij programov in institucij
■■ Izvedene evalvacije in akreditacije članic
Univerze v Ljubljani: Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo, Fakultete za računalništvo in
informatiko, Fakultete za farmacijo, Fakultete
za šport, Fakultete za strojništvo in Medicinske
fakultete
■■ Ohranitev tuje akreditacije pri Ekonomski
fakulteti, Fakulteti za upravo in Veterinarski
fakulteti Univerze v Ljubljani
■■ Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
postane poslovna fakulteta s trojno
mednarodno akreditacijo, s čimer se ponaša
le osemdeset podobnih šol na svetu
Okrepitev analitske in razvojne službe
■■ Po končanem projektu KUL ohranitev
zaposlitve dveh zaposlenih in načrtovanje
zaposlitve vodje oddelka
Krepitev notranje pripadnosti Univerzi v
Ljubljani
■■ Izvajanje rednih srečanj z zaposlenimi na
različnih ravneh in skupinah
■■ Organizacija in izvedba dogodkov, kot so
Teden Univerze, tradicionalni dogodek
Pozdrav brucem, sprejem najuspešnejših
športnikov Univerze v Ljubljani in sprejemi
nekdanjih rektorskih ekip
■■ Izdajanje internih biltenov e-Univerzitetnik
in 3+23 za zaposlene ter Študentskih 365 za
študente
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Strateško področje: Zagotavljanje pogojev za uresničevanje strategije
Cilji do leta 2020
■■ Aktivno načrtovati prostorske pogoje delovanja
Univerze v Ljubljani in bolje upravljati z
razpoložljivimi prostorskimi zmogljivostmi
■■ Oblikovati dejavnejšo kadrovsko politiko
■■ Izboljšati informacijsko podporo študiju
V sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani smo vzpostavili elektronsko bazo
nepremičnin. Ta nam bo omogočala, da bomo lahko
učinkoviteje upravljali z nepremičninami in tudi bolje
načrtovali bodoče prostorske možnosti.
V pogojih, ko smo morali letno zmanjševati število
zaposlenih za en odstotek, smo izvajali usposabljanja
zaposlenih, še posebej pedagogov na področju novih
metod učenja in poučevanja. Pripravili smo tudi nekaj
normativnih podlag za zaposlovanje in upokojevanje.
Informacijsko podporo študiju smo izboljšali tako,
da smo vzpostavili elektronsko evidenco študijskih
programov in sproti posodabljali študijske informatike
na način, da se prek koordinacije usklajujejo potrebe
za vse članice.

Izvedene aktivnosti
Urejanje prostorskih pogojev
■■ Ureditev treh stanovanjskih enot za gostujoče
učitelje
■■ Začetek investicije v pomol Fakultete za
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani
■■ Delna ureditev vpisov v zemljiško knjigo
■■ Zaključek izgradnje novih prostorov Fakultete
za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete
za računalništvo in informatiko ter Medicinske
fakultete Univerze v Ljubljani
■■ Začetek aktivnosti za ureditev prostorov
akademij Univerze v Ljubljani: pridobitev
prostorov Kazine in nakup zemljišča za prizidek
k stavbi Kazine za potrebe Akademije za
glasbo, pridobitev prostorov na Trubarjevi ulici
in rekonstrukcija objekta na Aškerčevi cesti za

potrebe Akademije za gledališče, radio, film in
televizijo, izvedba arhitekturnega natečaja za
Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje
ter izvedba aktivnosti za pridobitev zemljišča
za prizidek k objektu na Erjavčevi cesti
■■ Izvedena energetska obnova Filozofske fakultete
in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
■■ Prenova prostorov Fakultete za socialno delo
Univerze v Ljubljani
■■ S pomočjo Inovacijsko-razvojnega inštituta
Univerze v Ljubljani (UL IRI) priprava
energetskega koncepta Univerze v Ljubljani in
vzpostavitev energetskega računovodstva
Pospeševanje kadrovskega razvoja
■■ Uvedba minimalnega trimesečnega bivanja
v tujini kot pogoja za habilitacijo izrednih in
rednih profesorjev
■■ Priprava nove organizacijske strukture
kadrovske službe rektorata, ki bo omogočala
razvoj kadrovske funkcije
■■ Sprejetje navodil o zaposlovanju visokošolskih
učiteljev z zahtevo odprtih mednarodnih razpisov in začetek urejanja položaja visokošolskih učiteljev na asistentskih delovnih mestih
■■ Sprejetje navodil o določanju plač
■■ Sprejetje normativov za zaposlovanje v
strokovnih službah
■■ Sistematično izvajanje izobraževanj za učitelje
in strokovne delavce s poudarkom na novih
oblikah dela s študenti
■■ Povečanje števila tujih učiteljev in
raziskovalcev ter začetek urejanja zaposlovanja
raziskovalcev za nedoločen čas
Nadgradnja informacijskega sistema
■■ Priprava načrta integracije informacijskih
■■ sistemov Univerze v Ljubljani, pristop vseh
članic Univerze v Ljubljani k vzpostavitvi
enotnega poslovnoinformacijskega sistema in
izvedba javnega razpisa za izbiro ponudnika
■■ Prenova univerzitetne informacijske strukture
■■ Kadrovska okrepitev službe za informatiko
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