Univerza
v Ljubljani

Dobrodošli na
Univerzi v Ljubljani
Leta 1919 so potekale intenzivne priprave na rojstvo
prve slovenske univerze – Univerze v Ljubljani.
3. decembra 1919 je imel v prostorih današnjega
rektorata prvo predavanje v slovenskem jeziku in o
slovenskem jeziku slavist dr. Fran Ramovš, zato ta dan
velja za dan ustanovitve prve slovenske univerze.
V letu 2019 največja in najstarejša univerza v Sloveniji
praznuje stoletnico delovanja.
Čeprav smo v evropskem merilu mlada univerza, se
uvrščamo na najpomembnejše akademske lestvice
in med najboljše univerze na svetu. Pohvalimo se
lahko s kar petimi pridobljenimi projekti Evropskega
raziskovalnega sveta, fakultete in akademije uspešno
sodelujejo z gospodarstvom, naši raziskovalci so
mednarodno priznani in naši študenti žanjejo uspehe
na mednarodnih tekmovanjih. Na ta način uresničujemo
vizijo Univerze v Ljubljani postati prepoznana,
mednarodno odprta in odlična raziskovalna univerza,
ki ustvarjalno prispeva h kakovosti življenja. Na prehojeno
pot smo lahko ponosni, k čemur so veliko pripomogle
vse članice Univerze v Ljubljani: od prvih petih fakultet,
ki so začele delovati leta 1919, do 23 fakultet in
3 umetniških akademij, ki jih imamo danes.

K uveljavitvi in uspešnemu delovanju Univerze so veliko
pripomogli tudi naši partnerji – slovenske in mednarodne
univerzitetne, raziskovalne, izobraževalne, kulturne ustanove
ter podjetja, ki se jim ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
Ob stoletnem jubileju naši Univerzi želim, da bi še naprej
pogumno stopala po svoji poti, ohranjala odprti duh, sledila
visokim ciljem in globalnim izzivom. Vas pa vabim, da se nam
pridružite pri ustvarjanju mednarodne akademske skupnosti
z gostovanjem, študijem, poučevanjem, raziskovanjem ali
druge vrste sodelovanjem z Univerzo v Ljubljani, možnosti
so številne. In če ste morda med 350 tisoč alumni Univerze
v Ljubljani, vas vabim, da se vpišete v klub Alumnov UL.
		
		
		

Prof. dr. Igor Papič,
rektor Univerze v Ljubljani

Zgodovina
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23. julija 1919 je regent Aleksander Karađorđević podpisal
Zakon o Univerzi Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev
v Ljubljani, današnji Univerzi v Ljubljani. Njene ustanovne
članice so bile Filozofska fakulteta, Medicinska, Pravna,
Tehniška in Teološka fakulteta. S kraljevo odločbo je bilo
31. avgusta 1919 imenovanih prvih 18 profesorjev.
Za rojstni dan Univerze v Ljubljani štejemo 3. december
1919, ko je v tedanji deželni zbornici Kranjskega
deželnega dvorca, kjer je še danes sedež Univerze v
Ljubljani, slavist dr. Fran Ramovš predaval o historični
gramatiki slovenskega jezika. Dogodek so v časopisu
Slovenski narod opisali z naslednjimi besedami: »In
napočil je dan 3. decembra 1919, zgodovinski dan za
vse Slovence, za vso Jugoslavijo, ki ga je naklonila velika
doba našemu malemu narodu, da nam je ustvarila v naši
svobodi tudi naše ognjišče znanosti, vede in kulture, dan,
ko je naša akademska omladina, zbrana v deželni zbornici
poslušala od 9-ih do 10-ih dopoldne prvo predavanje v
pravkar ustvarjeni slovenski univerzi.« Rektor novoustanovljene Univerze v Ljubljani je postal Josip Plemelj, eden
najpomembnejših matematikov z začetka 20. stoletja.
V prvem študijskem letu 1919/1920 je bilo na Univerzo
vpisanih 942 študentov, od tega 28 žensk in 914 moških.
Kljub temu, da so močno prevladovali moški, pa je bil prvi
doktorski naziv podeljen ženski, kar je bila redkost tudi v
evropskem merilu. 15. julija 1920 ga je prejela Ana Mayer
za disertacijo z naslovom O učinkovanju formalina na
škrob.
V obdobju med obema vojnama je Univerza v Ljubljani
kot najmlajša in najmanjša univerza v takratni Kraljevini
Srbov, Hrvatov in Slovencev prejemala najmanj finančnih
sredstev in se zato soočala s pomanjkanjem prostorov
in opreme. Kljub temu je število študentov ves čas
naraščalo, saj je bilo v študijskem letu 1940/1941 vpisanih
že 2474 študentov, število rednih učiteljev pa se je z
začetnih 18 povečalo na 90.
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Razvoj po 2. svetovni vojni
S koncem 2. svetovne vojne se je začelo novo obdobje
Univerze v Ljubljani, ustanovne članice so razširile svoje
študijske programe, širila so se raziskovalna področja.
Vse več je bilo potreb po strokovnjakih in leta 1946
se je ustanovnim članicam pridružila Gospodarska
fakulteta, naslednje leto še Agronomska fakulteta. V
šestdesetih letih je Univerzo v Ljubljani sestavljalo že
devet fakultet: Filozofska fakulteta, Pravna fakulteta,
Ekonomska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in
tehnologijo, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in
geodezijo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za
strojništvo, Medicinska fakulteta in Biotehniška fakulteta.
Kot deseta članica je bila leta 1970 v Univerzo sprejeta
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo.
24. novembra 1975 se je Univerzi v Ljubljani pridružilo
še deset drugih šol in akademij: Akademija za glasbo,
Akademija likovnih umetnosti, Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo, Pedagoška akademija, Visoka šola
za telesno kulturo, Višja pomorska šola v Piranu, Višja šola
za socialne delavce, Višja šola za zdravstvene delavce,
Višja upravna šola in Višja tehniška varnostna šola.

Univerza v Ljubljani
po osamosvojitvi Slovenije
Osamosvojitev Slovenije leta 1991 in politične spremembe
so prinesle spremembe tudi v visokem šolstvu. Zakon
o visokem šolstvu, ki je bil sprejet decembra 1993, je
omogočil preobrazbo takrat dveh univerz – ljubljanske
in mariborske – v klasični evropski univerzi, večji pomen
je bil dan znanstvenoraziskovalnemu delu in avtonomiji
univerz. Začelo se je novo obdobje razvoja Univerze v
Ljubljani.
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Univerza v Ljubljani
danes
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Univerza v Ljubljani sodi med tri odstotke najboljših
univerz na svetu. Na eni najpomembnejših akademskih
lestvic – lestvici Academic Ranking of World Universities
(ARWU) se že vrsto let uvršča med 600 najboljših univerz,
na lestvici The Center for World University Rankings
(CWUR) zaseda 370. mesto, na lestvici Times Higher
Education (THE) pa se uvršča v skupino univerz od 601.
do 800. mesta.
V okviru Univerze deluje 23 fakultet in 3 umetniške
akademije, ki sodelujejo z uglednimi univerzami po
svetu in nudijo študijske programe vseh treh stopenj
na področjih naravoslovja, tehnike, družboslovja,
humanistike, medicine in umetnosti. Univerza v Ljubljani
ponuja več kot 150 študijskih programov na dodiplomskem študiju, več kot 190 programov na magistrskem
študiju in 21 programov doktorskega študija.
Je največja visokošolska ustanova v Sloveniji, na kateri na
treh stopnjah študija študira skoraj 38 tisoč študentov in
dela več kot 6 tisoč zaposlenih – učiteljev, raziskovalcev,
strokovnih sodelavcev in podpornega osebja.

Največja znanstvenoraziskovalna
institucija v Sloveniji
Univerza v Ljubljani nudi raziskovalcem spodbudno raziskovalno okolje, odprte možnost za karierni razvoj in
dodatna usposabljanja za raziskovalno delo. Raziskovalci
in študenti dosegajo izjemne uspehe doma in po svetu,
zato je Univerza v Ljubljani tudi največja in osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova v Sloveniji. Svoje vrhunske
dosežke na področju znanosti in umetnosti izmenjuje z
drugimi univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami
in gospodarstvom. Tako prispeva pomemben delež v
slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša
znanje med študente ter druge uporabnike.
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Na Univerzi deluje več kot 3500 raziskovalcev. Po
podatkih iz baze Web of Knowledge Thomson-Reuters
prispevajo univerzitetni učitelji in raziskovalci Univerze v
Ljubljani skoraj 50 odstotkov vseh mednarodno odmevnih
znanstvenih objav iz Slovenije. Svojim in gostujočim razis
kovalcem nudi odlično raziskovalno okolje in moderno
opremo za razvoj prebojnih dosežkov ter inovacij.
V okviru Univerze deluje mreža infrastrukturnih centrov,
ki združuje opremo in infrastrukturne centre članic.
Univerza v Ljubljani je aktivna v mednarodnih razis
kovalnih in izobraževalnih programih ter projektih,
še posebej v evropskih okvirnih programih, sedaj 7.
Okvirnem programu, Obzorje 2020, kjer se po številu
raziskovalnih projektov uvršča v sam vrh univerz in razis
kovalnih organizacij iz novih držav članic Evropske unije
(EU13). V letu 2018 je sodelovala v skupno 458 evropskih
projektih, od tega v 106 projektih programa Obzorje
2020 v skupni višini 28 milijonov evrov. Univerza se lahko
pohvali s petimi najodličnejšimi projekti Evropskega razis
kovalnega sveta in projektom Evropskega raziskovalnega
prostora ERA Chair Compete v višini 2,5 milijona evrov, ki
bo financiral vzpostavitev in razvoj multidisciplinarnega
raziskovalnega centra Univerze v Ljubljani za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo. Univerza sodeluje tudi
v 111 projektih programa Erasmus+, kar jo uvršča med
najuspešnejše univerze v Evropski uniji. S sodelovanjem v razvojnih projektih, ki so financirani iz evropskih
strukturnih skladov, pomembno prispeva k strukturnim
spremembam ter infrastrukturnemu in gospodarskemu
razvoju Slovenije.

Več na
www.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/

Univerzitetna služba za raziskovalno dejavnost omogoča
raziskovalcem dostop do podpornih aktivnosti na razis
kovalnem področju, še posebej pri prijavi projektov in
programov na nacionalne in evropske razpise. Poleg
svetovanj na administrativnem, pravnem in finančnem
področju prijavljanja in vodenja projektov organizira
številna usposabljanja za pripravo prijav projektov, še
posebej za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega
sveta in individualne štipendije Marie Skłodowska-Curie
(MSCA IF). Pomoč nudi na področjih etike in integritete
v raziskovanju, promocije raziskovalnih dosežkov in
lobiranja glede raziskovalnih politik.
Leta 2014 je bil ustanovljen Razvojni sklad Univerze v
Ljubljani, iz katerega se financirajo različne podporne
aktivnosti za raziskovalce in raziskovalne administratorje
pri prijavah na evropski okvirni program za raziskave in
inovacije ter druge mednarodne programe: pokrivanje
stroškov izobraževanj in usposabljanj, povračila potnih
stroškov za obiske strateških partnerjev ter pokrivanje
stroškov svetovanj zunanjih strokovnjakov pri izpopolnjevanju projektnih prijav itn.
Univerza v Ljubljani je zavezana k odprti znanosti in z
vzpostavitvijo Repozitorija Univerze v Ljubljani svojim
raziskovalcem omogoča odprto dostopnost raziskovalnih
objav.
Odprtost za tuje raziskovalce in mednarodni pretok
raziskovalcev podpirata kontaktna točka platforme
za sodelovanje raziskovalcev, podjetnikov, univerz in
podjetij EURAXESS in vključenost v EURAXESS mrežo
Slovenije. Leta 2008 se je Univerza v Ljubljani zavezala
k spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce in
Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Od
leta 2012 dalje implementira svojo Strategijo za razvoj
karier raziskovalcev, na osnovi katere ji je Evropska
komisija podelila priznanje in dovoljenje za uporabo
loga Excellence in Research.
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Partner
gospodarstvu
Univerza v Ljubljani se vse aktivneje povezuje z organizacijami iz gospodarstva in z družbenim okoljem doma
in v tujini, s čimer pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k širšemu
družbenemu razvoju. Razpolaga z znanjem in tehnologijami, ki imajo velik potencial za izboljšanje kakovosti
življenja in povečanje gospodarske blaginje, zato prenos
znanja prepoznava kot svoje strateško poslanstvo.
Raziskovalci Univerze prispevajo k razvoju družbe in
gospodarstva na ključnih strateških razvojnih področjih
Slovenije, kot so pametna mesta in skupnosti, pametne
stavbe in dom z lesno verigo, krožno gospodarstvo,
trajnostna pridelava hrane, trajnostni turizem, tovarne
prihodnosti, zdravje – medicina, mobilnost in razvoj
materialov kot produktov.
Na Univerzi deluje Pisarna za prenos znanja, ki raziskovalce podpira pri pravnem varstvu in trženju njihove
intelektualne lastnine. Nudi naslednje storitve: pravno
varstvo intelektualne lastnine, pomoč pri sodelovanju
z gospodarstvom, trženje izumov in tehničnega znanja
ter spodbujanje podjetništva. V zadnjih dveh letih je bilo
vloženih 31 patentnih prijav, sklenjeni sta bili dve licenčni
pogodbi in dve pogodbi o prenosu pravic intelektualne
lastnine, zabeležena so tri odcepljena podjetja. Poleg
razvojnih projektov, ki jih Univerza izvaja s podjetji, krepi
sodelovanje z gospodarstvom in z inovativnimi skupinami,
aktivnimi v Sloveniji: strateškimi razvojno-inovacijskimi
partnerstvi, centri odličnosti, grozdi …
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Fakultete in akademije Univerze
v Ljubljani pokrivajo širok spekter
znanj, izkušenj, kompetenc,
raziskovalnih in izobraževalnih
dejavnosti na štirih področjih:
16

 metnost
u
glasba, radio, gledališče, film,
likovna umetnost, oblikovanje

družboslovje in humanistika
ekonomija, pravo, družbene vede,
uprava, pedagogika, socialno delo,
šport, filozofija in jeziki, teologija

t ehnika
strojništvo, elektrotehnika,
gradbeništvo in geodezija, pomorstvo
in promet, računalništvo in informatika,
arhitektura

naravoslovje
materiali, biotehnologija, farmacija,
kemija in kemijska tehnologija,
matematika in fizika, medicina,
veterina in zdravstvo

Več na www.ppz.uni-lj.si
E-naslov: gospodarstvo@uni-lj.si

Partner v
mednarodnem
prostoru
Univerza v sodelovanju s tujimi univerzami izvaja interdisciplinarne in multidisciplinarne študije in daje veliko
poudarka mednarodnim izmenjavam študentov in
učiteljev ter se intenzivno vključuje v mednarodna
partnerstva.
Vsako leto na Univerzi študira okoli 3000 tujih študentov,
ki predstavljajo okoli osem odstotkov vseh študentov.
Ker študij poteka v slovenskem jeziku, pri nekaterih
študijskih programih pa tudi v angleškem ali drugih
jezikih, imajo tuji študenti za lažje vključevanje v
slovensko okolje in uspešnejši študij na voljo Leto plus
ter spletni tečaj slovenščine Slonline. Leto plus je sklop
vsebin in predmetov (poleg slovenščine), ki ob izpolnjevanju določenih pogojev tujim študentom omogoča
podaljšanje statusa študenta.
Slovenščine se lahko študenti naučijo oziroma jo študirajo
tudi na eni od 62 univerz po svetu, na katerih se izvajajo
študiji in tečaji slovenskega jezika, literature in kulture. To
dejavnost za državo Slovenijo koordinira Univerza v okviru
programa Slovenščina na tujih univerzah, ki deluje na
Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik.
Univerza se dejavno vključuje v mednarodna združenja,
kot so Utrechtska mreža (Utrecht Network), združenje
univerz Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA),
mednarodna mreža evropskih raziskovalno usmerjenih
univerz The Guild, konzorcij univerz Venice International
University (VIU), Platforma zahodnega Balkana, Združenje
univerz glavnih mest UNICA in druge.
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Študentom in učiteljem zagotavlja veliko možnosti
za gostovanja in izmenjave. Od leta 1999 sodeluje v
programu Erasmus+, največjem in najuspešnejšem
programu mobilnosti Evropske unije, ki omogoča
študijske izmenjave ali praktično usposabljanje na
številnih partnerskih univerzah in drugih ustanovah
v državah Evropske unije. Leta 2015 se je programu
Erasmus+ pridružila še akcija mednarodna kreditna
mobilnost, ki omogoča mobilnost izven držav Evropske
unije. Poleg programa Erasmus+ nudi Univerza
mobilnost v okviru Srednjeevropskega programa za
izmenjavo študentov in profesorjev CEEPUS, konzorcija
srednjeameriških univerz MAUI, Avstralsko-evropske
mreže AEN, mreže univerz iz Ria de Janeira REARI-RJ in
številne druge možnosti v okviru bilateralnih dogovorov.
Univerza v Ljubljani vodi zvezo EUTOPIA, v kateri sodeluje
še pet evropskih univerz. V okviru razpisa programa
Erasmus+ je EUTOPIA uspešno pridobila nepovratna
sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske
univerze prihodnosti. S tem bodo članice zveze še
uspešneje izpolnjevale svoje poslanstvo, to je delovati kot
mreža evropskih kampusov, ki bo obravnavala globalne
izzive s skupnimi raziskavami, z večjo mobilnostjo
študentov in osebja ter s skupnimi inovacijami, ki bi služile
širši javnosti v regionalnih skupnostih. Zveza EUTOPIA, ki
jo pod vodstvom Univerze v Ljubljani sestavljajo še Vrijie
Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, Univerza ParisSeine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni in Univerza v
Warwicku, že pripravlja skupne podiplomske študijske
programe, skupne doktorske štipendijske programe
za raziskovalce na začetku poklicne poti, programe
študentske izmenjave in programe sodelovanja pri
poučevanju.

V Sloveniji, ki se uvršča med najvarnejše države na svetu,
imajo študenti v primerjavi z drugimi državami precejšnje
ugodnosti, saj imajo subvencionirano prehrano in prevoz,
opravljajo lahko plačano študentsko delo. Štipendije
za študij v Sloveniji razpisuje Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Študij
na Univerzi v Ljubljani pomeni hkrati tudi študij v Ljubljani,
glavnem mestu Slovenije, ki mu je Unesco leta 2015
podelil stalni naziv Mesto literature, leta 2016 je bilo
razglašeno za Zeleno prestolnico Evrope, kandidira pa
tudi za evropsko prestolnico kulture 2025.

Več na www.uni-lj.si/studij/
E-naslov: study.info@uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 241 85 00
Facebook: Univerza v Ljubljani
/ University of Ljubljana (@unilj)
Instagram:
Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Več o učenju slovenščine na
www.centerslo.si
E-tečaj slovenščine Slonline:
www.slonline.si
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Karierna podpora
študentom
Karierni centri Univerze v Ljubljani študentom in
diplomantom z različnimi dejavnostmi s področja
osebnega in kariernega razvoja zagotavljajo celostno
podporo na njihovi študijski in karierni poti. Z namenom
olajšanja prehoda s študija na trg dela ter pridobivanja
in izboljševanja različnih kompetenc in znanj izvajajo
brezplačne dejavnosti: od delavnic samoocene, pisanja
življenjepisa in motivacijskega pisma, priprave na zaposlitveni razgovor in spoznavanja trga dela do delavnic
komunikacije, javnega nastopanja, bontona, kreativnega
razmišljanja, nadgrajevanja računalniških znanj in delavnic
na številne druge aktualne teme. Poleg delavnic prirejajo
karierni centri med študijskim letom tudi predavanja,
okrogle mize in druge dogodke o priložnostih v tujini,
podjetništvu, iskanju praks, štipendijah in drugih temah,
povezanih s trgom dela. Delujejo na področjih razvoja
tutorstva za študente in podpore študentom s posebnim
statusom.
Karierni centri s široko mrežo informacij skrbijo za čim
boljšo obveščenost študentov o različnih kariernih priložnostih. Študente povezujejo s potencialnimi delodajalci
že med študijem, saj organizirajo karierne dneve, predstavitve delodajalcev na fakultetah in akademijah, okrogle
mize in predstavitve kariernih poti, organizirajo pa tudi
obiske pri delodajalcih. Slednji nudijo študentom vpogled
v realno delovno okolje, podrobno spoznavanje področij
dela in mreženje z zaposlenimi. Z delodajalci sodelujejo
tudi prek objav prostih delovnih mest, ki so primerna za
študente ali mlade diplomante.
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Obštudijske
dejavnosti
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Karierni svetovalci, ki delujejo na vseh 26 fakultetah in
akademijah Univerze v Ljubljani, so pravi sogovorniki v
dilemah pri nadaljevanju študija, razmišljanju o karierni
poti, iskanju praks, študentskega dela ali zaposlitve ter
težavah pri nagovarjanju delodajalcev. S študenti se
pogovarjajo na individualnem kariernem svetovanju,
omogočajo jim tudi coaching. Študente in mlade
diplomante spodbujajo k čim večji aktivnosti že v času
študija, npr. udeležbi na različnih dogodkih, povezovanju
z delodajalci, pridobivanju dodatnih spretnosti, in jim
omogočijo, da poskrbijo za čim boljšo zaposljivost po
zaključenem študiju.
Del dejavnosti Kariernih centrov je namenjen tudi
dijakom, bodočim študentom. Prek individualnega svetovanja in drugih sodelovanj jim pomagajo
razreševati dileme pri izbiri študija.

Več na www.kc.uni-lj.si
E-naslov: kc@uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 241 87 32
Facebook: Karierni centri
Univerze v Ljubljani
(@KariernicentriUL)
Instagram: Karierni centri UL
(@kariernicentriul)
Twitter: Karierni centri
Univerze v Ljubljani (@KC_UL)
Youtube: Karierni centri
Univerze v Ljubljani

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani
skrbi za dejavnosti na področju športa, kulture in
umetnosti, varovanja zdravja in okolja ter prostovoljstva
in dobrodelnosti. Namen obštudijskih dejavnosti je
spodbujanje razvoja kompetenc, veščin in prednosti s
področij, ki niso neposredno del študijskega programa,
ter krepitev psihofizične sposobnosti študentov za
soočenje z (ob)študijskimi izzivi. Trenutno najbolj sistematično urejena obštudijska dejavnost na Univerzi v
Ljubljani je športna dejavnost. Študenti imajo možnost,
da v posameznem študijskem letu v študijskem
programu prve in druge stopnje vpišejo kot zunanji
izbirni predmet enega od 20 športnih predmetov za
tri kreditne točke po ECTS. V pripravi so učni načrti
kreditno ovrednotenih obštudijskih predmetov
s področja umetnosti in kulture. Za sprostitev in
pridobitev energije pa je študentom vsak dan na voljo
okoli deset programov dnevne rekreacije, ki potekajo
pod strokovnim vodstvom v Univerzitetni športni dvorani
Rožna dolina.
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Center organizira tudi veliko
obštudijskih dejavnosti, osredotočenih
na določeno temo, po mesecih:
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januar–februar

Izpitno-športni mesec

marec

Mesec kulture in umetnosti

april

Mesec zdravja

maj

Eko mesec

junij

Izpitno-športni mesec

oktober

Mesec podjetništva

november

Mesec mobilnosti (Karierni centri
Univerze v Ljubljani)

december

Mesec prostovoljstva in dobrodelnosti

Alumni UL

Univerza v Ljubljani je leta 2018 ustanovila mrežo
klubov alumnov članic Univerze v Ljubljani pod
skupnim imenom Alumni UL. Mreža združuje
57 klubov, ki delujejo na vseh članicah Univerze.
Več kot 350.000 alumnov Univerze se ima
možnost povezovati prek spletnega portala
alumniul.online, katerega glavni namen je krepitev
odnosov in sodelovanja med Univerzo, njenimi
članicami in diplomanti, med diplomanti samimi
in posredno z drugimi institucijami v slovenskem
in mednarodnem prostoru. Med dejavnosti klubov
sodijo poklicno svetovanje, mreženje in strokovni
dogodki, mentorstvo in podpora v mednarodnem
okolju, ki je dostopna tako alumnom kot
študentom zadnjih letnikov.
Alumni UL je bil predstavljen tudi na mednarodni
konferenci Graduway Leaders Summit (GLS 2018)
v Oxfordu in prejel nagrado za posebne dosežke
na področju dela z alumni v kategoriji Outstanding
Dedication to Engagement.

V posameznem mesecu so na voljo
tematska predavanja, delavnice,
srečanja in tečaji, ki so za študente
Univerze v Ljubljani v celoti
brezplačni.

Več na www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti
E-naslov: cod@uni-lj.si
Telefon: +386 (0)1 214 86 33
Facebook: Center za obštudijsko dejavnost
(@cod.sportul)
Instagram: Sport Univerza v Ljubljani (@sport.ul)
Twitter: UL COD (@ul_cod)

Več na www.uni-lj.si/alumni/
in alumniul.online/
Facebook: Alumni UL (@AlumniUL)
Instagram: Alumni UL (@alumni_ul)
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Poletne šole

Tudi v poletnih mesecih, ko na Univerzi v Ljubljani ni
rednih predavanj in izpitov, Univerza ne počiva. V tem
času so raziskovalne dejavnosti in druge aktivnosti,
za katere med letom ni toliko časa, na vrhuncu. Ena
teh dejavnosti so tudi poletne šole, v slovenskem in
tujih jezikih, ki jih članice Univerze v Ljubljani organizirajo same ali v sodelovanju z mednarodnimi partnerji.
Nekatere poletne šole imajo že več kot 50-letno
tradicijo, druge pa so priložnostne, vezane na različne
raziskovalne in druge projekte ter programe. Namenjene
so osnovnošolcem, srednješolcem, študentom, tudi
podiplomskim, raziskovalcem in profesorjem.
Najbolj tradicionalni sta poletni šoli v organizaciji
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, in sicer letos
že 55. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture
ter 38. Poletna šola slovenskega jezika, ki vsako leto
privabita študente, učitelje in ljubitelje slovenskega
jezika s celega sveta.

Seznam poletnih šol Univerze
v Ljubljani je na spletni strani
www.uni-lj.si/studij/poletne_sole.
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Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
www.uni-lj.si
E-naslov: rektorat@uni-lj.si;
Telefon: +386 (0)1 241 85 00
Facebook:
Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
(@unilj)
Instagram: Univerza v Ljubljani (@uni_lj)
Linkedin: University of Ljubljana
Youtube: Univerza v Ljubljani
/ University of Ljubljana

Izdajatelj: Univerza v Ljubljani
Tisk: Tiskarna Petrič d.o.o.
Naklada: 2500
Ljubljana 2019

Akademija za glasbo
Univerze v Ljubljani
https://www.ag.uni-lj.si/

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani
http://www.fe.uni-lj.si/

Fakulteta za socialno delo
Univerze v Ljubljani
https://www.fsd.uni-lj.si/

Pedagoška fakulteta
Univerze v Ljubljani
http://www.pef.uni-lj.si/

Akademija za gledališče,
radio, film in televizijo
Univerze v Ljubljani
https://www.agrft.uni-lj.si/

Fakulteta za farmacijo
Univerze v Ljubljani
http://www.ffa.uni-lj.si/

Fakulteta za strojništvo
Univerze v Ljubljani
https://www.fs.uni-lj.si/

Pravna fakulteta
Univerze v Ljubljani 
http://www.pf.uni-lj.si/

Akademija za likovno
umetnost in oblikovanje
Univerze v Ljubljani
http://www.aluo.uni-lj.si/

Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani
https://www.fgg.uni-lj.si/

Fakulteta za šport
Univerze v Ljubljani
https://www.fsp.uni-lj.si/

Teološka fakulteta
Univerze v Ljubljani
https://www.teof.uni-lj.si/

Biotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani
http://www.bf.uni-lj.si/

Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani
http://www.fkkt.uni-lj.si/

Fakulteta za upravo
Univerze v Ljubljani
http://www.fu.uni-lj.si/

Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani
https://www.vf.uni-lj.si/

Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani
http://www.ef.uni-lj.si/

Fakulteta za matematiko in fiziko
Univerze v Ljubljani
https://www.fmf.uni-lj.si/si/

Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani
http://www.ff.uni-lj.si/

Zdravstvena fakulteta
Univerze v Ljubljani
http://www2.zf.uni-lj.si/si/

Fakulteta za arhitekturo
Univerze v Ljubljani
http://www.fa.uni-lj.si/

Fakulteta za pomorstvo in promet
Univerze v Ljubljani
https://www.fpp.uni-lj.si/

Medicinska fakulteta
Univerze v Ljubljani
https://www.mf.uni-lj.si/

Fakulteta za družbene vede
Univerze v Ljubljani
https://www.fdv.uni-lj.si/

Fakulteta za
računalništvo in informatiko
Univerze v Ljubljani
https://fri.uni-lj.si/sl

Naravoslovnotehniška fakulteta
Univerze v Ljubljani
https://www.ntf.uni-lj.si/

