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Razno

“Bolonjska arhitektura” doktorskega {tudija?
Nekatere klju~ne teme v novej{ih razpravah o doktorskem {tudiju v Evropi1

3

dr. Pavel Zgaga, PeF

N
1

^lanek je nastal na podlagi nekoliko dalj{ega elaborata, pripravljenega v okviru Projekta ESS_VS-06-14 /
Posodobitev {tudijskih programov
na PeF UL (II.).

2

“Prevelikemu reguliranju doktorskih programov se je treba izogniti.” (Bergen Communiqué, 2005)

amen tega prispevka je, da strne nekatere ugotovitve o
razvoju doktorskega {tudija, ki so se v zadnjih letih
izoblikovale v t.im. bolonjskih razpravah. Te teme bi
morale biti bolj prisotne v razpravah na nacionalni ravni.
Potekajo~a prenova {tudija na na{ih univerzah se preve~
omejuje na prvo stopnjo (in znotraj nje vse preve~ na
formalne karakteristike), le delno posega na drugo
(predvsem kot nadaljevanje prve oz. kot “ekvivalenco”
dosedanjega dodiplomskega {tudija, bolj redko pa kot
izhodi{~e za tretjo), vse premalo pa se posve~a razvoju
novih strategij, struktur ter organizacije {tudija,
raziskovanja in usposabljanja na tretji stopnji. Vpogled v
procese v evropskem visokem {olstvu, {e zlasti
usklajevanje {tudijskih struktur za nastajajo~i evropski
visoko{olski prostor (EHEA), seznanjanje z novimi
strategijami na podro~ju doktorskega {tudija in inovativne
re{itve, ki jih ponekod `e uvajajo, so eden izmed pogojev
uspe{nega spoprijemanja s temi vpra{anji tudi pri nas.

2.0 Struktura in organizacija doktorskega {tudija:
“doktorsko izobra`evanje”
Vse tisto, kar se je {e pred kakim desetletjem poudarjalo
pri visoko{olskem {tudiju prvega in drugega {tudijskega
obdobja oziroma cikla, se v sedanjih razpravah o
doktorskem {tudiju na nekoliko prilagojeni na~in ponavlja:
velike evropske razli~nosti v strukturah, organizaciji,
trajanju, sprejemnih pogojih ter statusu doktorskih
kandidatov in/ali mladih raziskovalcev so teme, ki
privla~ijo najve~ pozornosti in pri katerih iskanje re{itev
zaradi razli~nih tradicij ter posebnosti nacionalnih in
institucionalnih kontekstov resni~no ni lahka.

Videti je, da je razli~nost na podro~ju doktorskega {tudija
celo ve~ja od tiste na prej{njih dveh ravneh; znatne razlike
niso bile opa`ene le med nacionalnimi sistemi doktorskega
usposabljanja, pa~ pa tudi znotraj institucij. Ne nazadnje,
znatne razlike se pojavljajo tudi med razli~nimi {tudijskimi
1.0 Izzivi mno`i~nega visokega {olstva so dosegli
in raziskovalnimi podro~ji. Strukture in organizacija
doktorski {tudij
doktorskega {tudija npr. na podro~ju medicine so lahko v
posameznih to~kah bistveno druga~ne kot npr. v
Evropsko visoko {olstvo se je pri~elo sre~evati z
humanisti~nih vedah. Te razlike so lahko celo ve~je od
globokimi izzivi, ki so zna~ilni za dana{nji ~as, ko je
razlik, ki jih prispevajo posebnosti nacionalnih sistemov.
pri~el nastajati mno`i~ni dodiplomski {tudij, torej v
Pri tem predmet razmisleka ne bi smele biti te razlike
{estdesetih in sedemdesetih letih minulega stoletja.
same na sebi, pa~ pa vpra{anje, kdaj so “normalna”
Doktorski {tudij so podobni procesi v glavnem dosegli v
posledica razli~nih podro~nih metodologij in epistemologij,
zadnjih desetih letih. Tradicionalno je bil doktorski naslov kdaj pa so lahko resna ovira za sodelovanje, povezovanje
predvsem akademsko priznanje; morebitna uporaba izraza in kakovost.
“profesionalna kvalifikacija” bi morda koga celo u`alila.
Kljub temu pa je doktorat bil in seveda {e vedno je prav
Soo~eni z izzivi zadnjega desetletja ali dveh se
to: “profesionalna kvalifikacija”, ki se zahteva za delo
tradicionalno doktorsko usposabljanje – prej prepu{~eno
raziskovalca in/ali profesorja na univerzah in/ali
individualnemu mentorstvu – postopoma spreminja v
raziskovalnih in{titutih.
“strukturirano” doktorsko izobra`evanje (structured
doctoral education). Namesto, ali vsaj vzporedno s {e
Dejstvo, da so izzivi mno`i~nega visokega {olstva danes
vedno obstoje~im individualnim modelom “mojster –
dosegli tudi doktorski {tudij, je treba odkrito priznati. Tudi pomo~nik”, ki je bil bolj ali manj prost vseh formalnih
ta {tudij se sre~uje z jasnim in ireverzibilnim izzivom: ni~ struktur in pravil ter prepu{~en v presojo posameznih
ve~ ni omejen le na akademsko okolje, pa~ pa se odpira
akademskih ekspertov, so univerze v novej{em ~asu
tako imenovanemu ‘{ir{emu trgu dela’. To je zelo resen
pri~ele izvajati doktorske {tudijske programe ter uvajati
izziv, ki prina{a tako {tevilne ‘za’ kot ‘proti’. Treba ga je
podrobna pravila o {tudiju v teh programih. Kot je res, da
sprejeti in nanj ustrezno odgovoriti: ne le zaradi
obrat k doktorskem izobra`evanju lahko prinese tudi
‘eksternih’ zahtev (te so iz akademskega zornega kota
“temne strani” (odtod se napaja opozicija konceptu
pogosto lahko resni~no vpra{ljive, npr. ko gre za
doktorskega izobra`evanja), pa v nasprotju do
akademsko komercializacijo), pa~ pa tudi v imenu
tradicionalnega doktorskega usposabljanja ponuja tudi
ohranjanja in nadaljevanja najbolj{ih akademskih tradicij in o~itne prednosti, {e zlasti takrat, ko gre za
vrednot.
transparentnost: transparentnost v zvezi s sprejemnimi
kriteriji, svetovanjem in vodenjem, statusom kandidata,
V razpravah o visokem {olstvu po letu 1999 se je
{tudijskimi zahtevami, individualnim raziskovanjem,
spo~etka vsa pozornost namenila “bolonjski arhitekturi” za evalvacijo in ocenjevanjem, financiranjem, uspe{nostjo in
prvi dve stopnji. Nekako od berlinskega ministrskega
kakovostjo programov itd. Transparentnost pa je prvi
sre~anja septembra 2003 se vse ve~ govori tudi o
pogoj za vzpostavljanje primerljivosti.
poenotenju struktur in strategij doktorskega {tudija. Ta
tema je dobila evropsko politi~no potrditev v Berlinskem 2.1 Omenjeni obrat najprej zahteva vsaj minimalno skupno
komunikeju, paralelno z bolonjskim procesom tudi v
definicijo doktorata. Po nekem avstralskem viru, ki ga
{tevilnih strate{kih dokumentih, ki jih je pripravila
navaja Stuart Powell (Powell, 2006), “doktorska stopnja
Evropska komisija. Evropska akademska skupnost se je
priznava znaten izviren prispevek k znanju v obliki novega
izzivu pridru`ila predvsem preko Evropske skupnosti
znanja ali pomembne in izvirne adaptacije, aplikacije in
univerz (EUA), ki je tej temi posvetila vrsto pomembnih
interpretacije obstoje~ega znanja”. Na podoben na~in se
razvojnih projektov in odmevnih konferenc, pridobila pa
oblikuje konsenz tudi v Evropi: klju~na komponenta
si je tudi sloves klju~nega govorca na tem specifi~nem
doktorskega usposabljanja je napredovanje znanja na
podro~ju.
podlagi izvirnega raziskovanja (prvo od “desetih temeljnih
na~el” iz Salzburga).
Konferenca v Salzburgu, ki jo je EUA (so)organizirala v
bolonjskem programskem okviru februarja 2005, je
To je seveda zelo splo{na definicija, a vendarle dovolj
prispevala prvi otipljivi rezultat: “desetih temeljnih na~el”,
jasna, da vzpostavi klju~no razliko v razmerju do prvega in
ki poslej slu`ijo kot temeljne smernice pribli`evanja
drugega cikla. “Od tod se zastavlja splo{no vpra{anje, ali
evropskih nacionalnih in institucionalnih praks. Razvojno
naj se pri tretjem ciklu posku{a vzpostaviti harmonizacija v
delo se je po bergenski ministrski konferenci (maj 2005),
istem obsegu kot na Bachelor in Masters ravneh
ki je dal novo politi~no potrditev pomenu tak{nega
izobra`evanja” (EUA, 2005, p. 12). Znotraj bolonjskega
pribli`evanja, nadaljevalo. Zadnjo ve~jo konferenco na to
procesa so dobro opazni pomisleki, da ne bi preregulirali
temo je EUA pripravila decembra 2006 v Nici, na
doktorskega {tudija.2 V ({e zlasti kontinentalnem)
evropskem visokem {olstvu, ki se je razvilo v strogi
bli`ajo~em se londonskem sre~anju ‘bolonjskih’ ministrov
tradiciji dr`avne regulative, sta prvi in pogosto tudi drugi
(maj 2007) pa bo poro~ala o novih dose`kih in
visoko{olski cikel zakonsko opredeljena do {tevilnih
priporo~ilih. V tem prispevku se omejujemo na stanje
detajlov. Ti pomisleki govorijo o sovpadajo~i nelagodnost
razprav {e pred zaklju~no sintezo, ki bo pripravljena za
vlad in univerz: z regulacijami se ne sme zaiti predale~ v
londonsko sre~anje.
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V tem pogledu so Dublinski deskriptorji (december 2004), vklju~eni v
bergenski Framework for Qualifications
of the EHEA, eden izmed bolj pomembnih dosedanjih evropskih dokumentov, ki ponuja “generi~ne izkaze o
tipi~nih pri~akovanjih o dose`kih in
sposobnostih, povezanih s kvalifikacijami, ki ozna~ujejo dokon~anje
vsakega od bolonjskih ciklov”
(Bologna Working Group..., 2005, str.
65), torej tudi tretjega cikla:
“Kvalifikacije, ki pomenijo dokon~anje
tretjega {tudijskega obdobja, se podelijo {tudentom, ki:
- doka`ejo sistemati~no razumevanje
{tudijskega podro~ja in vrhunsko
obvladanje z njim povezanih raziskovalnih spretnosti in metod;
- doka`ejo zmo`nost za postavitev,
oblikovanje, izvajanje in prirejanje
obse`nej{ega raziskovalnega procesa
ob {tudijski integriteti;
- so z izvirnim raziskovanjem ustvarili
prispevek, ki ob razvijanju obse`nega
dela {iri meje znanja, posamezni deli
pa si zaslu`ijo objavo na nacionalni ali
mednarodni ravni;
- so sposobni kriti~no analizirati,
evalvirati in sintetizirati nove in kompleksne ideje;
- se lahko o svojem ekspertnem
podro~ju sporazumevajo s svojimi
kolegi, {ir{o znanstveno skupnostjo in
dru`bo nasploh;
- od katerih se lahko pri~akuje, da
bodo v akademskih in strokovnih
okoljih znali pospe{evati tehnolo{ki,
socialni ali kulturni napredek dru`be,
utemeljene na znanju.” (Ibid., p. 68-69;
prim. tudi Zgaga, 2004, str. 337)

4

Pripomnimo, da ta dva slovenska
izraza konceptualno ne odra`ata
povsem iste vsebine, ki jo vsebujeta
angle{ka izraza full time oziroma part
time. Pravzaprav je tudi jezikovno ne
izra`ata.
5

Ta dele` zna{a na prvi stopnji zdaj
66% (akumulacija) oz. 75% (transfer).
V raziskavi iz leta 2003 sta bila ta
dele`a 50% oz. 68%, medtem ko se to
vpra{anje za tretjo stopnjo takrat sploh
{e ni zastavljalo.

6

Vsekakor pa prvi in drugi cikel ne bi
smela biti razumljena kot {tudijski
obdobji brez vsakega raziskovalnega
usposabljanja oziroma izku{enj in kar
imajo – kot je videti – nekateri “bolonjski interpreti” na umu. Nasprotno!

7

Ni nujno, da jih razumemo v striktno
formalnem pomenu kot “posebne”
ustanove; {e zlasti v visoko{olskih sistemih s tradicijami t.im. “neodvisnih
fakultet” bi bilo to lahko celo nevarno.
V tak{nih okoljih prekomerna centralizacija na univerzitetni ravni pogosto
spodkopava konkretne iniciative in
uspe{ne obstoje~e prakse, obenem pa
na nepotrebni to~ki krepi odpore
modernizaciji univerze.

8

Ta “lekcija” ni omejena samo na tretji
cikel. Dobre prakse govorijo zoper
fragmentacijo visokega {olstva ({e
vedno – in ~edalje bolj – tako zna~ilno
za Slovenijo). Univerza Pierre & Marie
Curie v Parizu je pred letom 2000 izvajala 106 ozko specializiranih preddoktorskih in 30 profesionalno usmerjenih
kurzov. Leta 2000 so izoblikovali 20
doktorskih {ol in leta 2004, ko so
uvajali nove “licences” (prvi cikel) in
“master” programe, so 60 prej{njih
“master” specializacij preoblikovali v
samo 10 skupin. – Jean Chambaz,
“Master – Doctorate Link. The Role of
Master in preparation for Doctoral
Training”. Bologna Seminar “Doctoral
Programmes in Europe”. Conference
materials. Nice, 7-9 December 2006.

9

Report from WG 1: Structure and
organisation of doctoral education. –
Bologna Seminar “Doctoral
Programmes in Europe”. Conference
materials. Nice, 7-9 December 2006.

“mehko tkivo” doktorskega {tudija, da ne bi izgubili
“spontane” kakovosti (na ra~un sistemske rigidnosti, ki jo
regulacija pogosto prina{a s seboj) kot tudi tradicionalne in
za raziskovanje nujne institucionalne avtonomije. O~itno
dr`i teza, da ni mogo~e obravnavati doktorskega {tudija na
isti na~in kot {tudij prvega in drugega cikla.
To pa vendarle {e ne pomeni, da izbolj{anje doktorskega
{tudija in njegovo “koncertiranje” za EHEA ne zahteva
nikakr{nega “skupnega ogrodja”, to je, skupnih pravil o
tem. Ob rasto~i mobilnosti je ve~ kot opazna potreba po
tak{nem ogrodju, ki pa ga ni mogo~e kar “kopirati in
prilepiti” iz re{itev za prej{nja dva cikla. Splo{no ogrodja
za kvalifikacije v EHEA3 kot tudi (obstoje~a) nacionalna
ogrodja `e vsebujejo dokaj podrobne opredelitve
doktorskega {tudija, ki se zdaj {irijo {e v nove nacionalne
zakonodaje. Na drugi strani pa tudi institucionalne prakse
ka`ejo, da nekatere univerze v medsebojni interakciji vse
bolj razvijajo pravila, postopke ter kodekse v smeri, ki
slu`i vzpostavljanju nekak{nega “skupnega imenovalca”.
Kar nekaj tem je, ki so `e dokaj blizu tega, da bi se jih
lahko predstavilo kot “sporazum” o prihodnjih strukturah
doktorskega izobra`evanja v EHEA.

dominantna poteza sedanjega evropskega “koncertiranja”
visokega {olstva. Toda strategije in poslanstva se ne
morejo osredoto~ati samo na transparentnost, pa~ pa tudi
na vpra{anja t.im. tekmovanja in odli~nosti v visokem
{olstvu. To res ni omejeno samo na tretji cikel, zato pa je
toliko bolj pomembno poudariti, da v sodobnem ~asu
doktorski {tudij ne more potekati prav za vsakim
“akademskim vogalom ” in slede~ tradicionalnemu modelu
“mojster – pomo~nik”. Kar nekaj {tudij o teh temah ter
nekateri sprejeti strate{ki dokumenti opozarjajo, da postaja
doseganje kriti~ne mase t.im. doktorskih oziroma
raziskovalnih “{ol” odlo~ilni faktor za uspeh v prihodnosti.

Doktorskih “{ol” pa nikakor ne bi smeli razumeti kot
pejorativne “sholarizacije” oziroma “pedagogizacije”
raziskovalnega usposabljanja; kolikor bi temu bilo (ali je)
tako, bi ustanove in akademska javnost nasploh temu res
morale nasprotovati. Niti dodiplomsko niti podiplomsko
in/ali doktorsko izobra`evanje ne bi smelo postati
rutinizirano in plitvo, {e zlasti ne ob sklicevanju na
bolonjske in/ali lizbonske strategije. Doktorske {ole7 imajo
mnoge prednosti, o katerih se pri nas {e premalo razmi{lja.
Vzpodbujajo pomembno pove~anje kriti~ne mase, tako
glede {tevila kandidatov/{tudentov, osebja, raziskovalnih
2.2 Na povr{ju zdaj potekajo~ih razprav ni teme, ki bi bila projektov, stopnjevanja kakovosti, administrativne
podpore, financiranja, ne nazadnje, toliko slavljene
dele`na {ir{e publicitete, kot je trajanje doktorskega
{tudija. Pri tem pa je pomembno – ni~ manj kot pri {tudiju odli~nosti. Dajejo prilo`nost za vzpostavitev resni~nega
na prej{njih stopnjah - razlikovati med trajanjem (dol`ino) raziskovalnega okolja in pridobivanje izku{enj v tak{nem
programa ter dejanskim povpre~nim ~asom, ki je potreben prostoru, kar v starem modelu “mojster – pomo~nik” sploh
za dokon~anje doktorskega {tudija. Videti je, da je trajanje ni mo`no. Poleg tega pa “{ole” niso le raziskovalne,
ampak tudi raziskovalno-komunikativne skupnosti:
`e “standardizirano”: slede~ desetim salzbur{kim na~elom
je 45 ministrov v Bergenu ugotovilo, “da normalna delovna kandidati/{tudenti in osebje imajo prilo`nost delati v
skupinah ter v interdisciplinarnih projektih. V tako
obremenitev tretjega cikla v ve~ini dr`av ustreza 3 do 4
organiziranih okoljih obstojijo neprimerljivo bolj{e
letom rednega [full time] {tudija” (Bergen Communiqué,
prilo`nosti za razvijanje prenosljivih ve{~in, kakr{ne
2005). Seveda pa danes povpre~ni ~as za dokon~anje
zahteva tudi doktorski {tudij in najbolj zahtevno
{tudija znatno niha od dr`ave do dr`ave, od univerze do
raziskovalno delo. Seveda pa doktorske {ole zahtevajo tudi
univerze in od kandidata do kandidata. Na to vplivajo
resno organizacijsko in administrativno delo ter
{tevilni dejavniki, ki nimajo nujno neposredne zveze s
izklju~ujejo logiko starega in po pravilu anarhi~nega
trajanjem (oz. dol`ino) programa. Razlike, kadar niso
“mojster – pomo~nik mened`menta”.8
pogojeno povsem individualno, so najve~krat odvisne od
sistemskih posebnosti in od metodologije ra~unanja ~asa
Tudi ko se razpravlja o doktorskih {olah, ni modela, na
{tudija (tj. redni in izredni {tudij).4 Obstojijo tako razlike
med razli~nimi disciplinami kot tudi med razli~nimi
katerega bi lahko “nategnili” vse univerze. Dovolj jasno je,
akademskimi ali pa zakonodajnimi tradicijami v
da je postala kriti~na masa odlo~ilna to~ka strate{kega
posameznih dr`avah. Pove~ano sodelovanje in mobilnost
na~rtovanja, vendar pa je nadvse priporo~ljivo, da se pri
(npr. skupni doktorati) bodo vodili v smeri bolj
implementiranju tega na~ela v prakso upo{teva tudi na~elo
“koncertirane” dol`ine {tudija in {e drugih strukturnih
fleksibilnosti. Predstavitve dobrih praks – kot so bile npr.
elementov – ali pa bosta sodelovanje in mobilnost usihala. zbrane v EUA Doctoral Programmes Project – ka`ejo, da se
v najbolj razvitih sistemih visokega {olstva pojavljata dva
2.3 Veliko polemik je bilo o delovni obremenitvi in
glavna organizacijska modela podiplomskega
uporabi ECTS v tretjem ciklu. Povsem konsenzualnih
izobra`evanja:
re{itev o tem doslej ni bilo; glede na predhodne rezultate
a) “Strukture, ki vklju~ujejo magistrske in doktorske
iz raziskave Trends 5, ki so jih sporo~ili na seminarju v
kandidate ter zagotavljajo tudi pre~no administrativno
Nici decembra 2006, pa je opazen presenetljivo visok
podporo” ter
dele` ustanov, ki uporabljajo kreditni sistem tudi v
b) “strukture, ki vklju~ujejo ob dani raziskovalni temi samo
doktorskih programih (27%).5 Polemiko o ECTS v tretjem
doktorske kandidate in po mo`nosti vklju~ujejo ve~
ciklu bi bilo morda mogo~e razlo`iti tudi v kontekstu
institucij.” (Draft Conclusions..., 2006)
najpogostej{ih napak pri implementaciji ECTS na prej{njih
dveh ciklih: v na~elu na doktorskem {tudiju namre~ ni
Na drugi strani je ena izmed delovnih skupin na seminarju
“predavanj”, ki bi jih bilo mogo~e “prera~unati” v kredite
v Nici po predstavitvah in v razpravi razpoznala {tiri
tretjega cikla. Zakaj bi torej imeli kreditni sistem? Ne glede modele podiplomskih izobra`evalnih struktur, in s tem
na to pa delovna obremenitev doktorskih {tudentov v
prispevala k bolj analiti~nemu obravnavanju tega vidika:
tretjem ciklu ni (ali vsak ne bi smela biti) ni~ posebej
a) modeli, ki so utemeljeni na ravni fakultete (navezani na
misterioznega, tako da bi bila ideja o vrednotenju
dolo~eno podro~je);
{tudentovega oziroma kandidatovega dela, {e zlasti v
b) pre~ne institucionalne strukture (“univerzitetne
primerih, ko bi bili deskriptorji ravni opisani eksplicitno in doktorske {ole” ob danih temah);
jasno – lahko v precej{njo pomo~ tudi tu. Gotovo bi lahko c) medinstitucionalne (konzorcijske) strukture, ki temeljijo
prispevala k transparentnosti. (Morda pa je problem prav v na skupnem tematskem interesu;
tem?) Pri tem postane {e bolj jasno, zakaj re{itev, ki
d) mednarodne mre`e, ki temeljijo na skupnem tematskem
izhajajo iz prvega in drugega cikla, ni mogo~e preprosto
interesu.9
kopirati tudi na to podro~je. Znatno raziskovalno
Centraliziranje doktorskega {tudija na univerzi torej ni
usposabljanje in izvirne raziskovalne izku{nje uvajajo
edina – in najverjetneje ne vedno najbolj{a – re{itev. V
pomemben razlo~ek do prete`no “u~nih izku{enj” v
fragmentiranih sistemih – in slovenski je tak{en primer – bi
prej{njih ciklih.6
`e “fakultetne {ole” (z vsaj nekaj medfakultetnega
2.4 Jasne definicije o naravi, namenu in glavnih strukturah sodelovanja) lahko pomenile razumen in pomemben
doktorskega {tudija pomembno prispevajo k
korak naprej. Ob upo{tevanju specifi~nih zahtev
transparentnosti {tudija na katerikoli stopnji, ki je
specifi~nih disciplin ali pa v primeru interdisciplinarnih
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polj bi bila v~asih “nacionalna doktorska {ola”10 precej
bolj{a re{itev kot centraliziranje majhnih skupin v
“univerzitetno doktorsko {olo”, ki ima za svoj klju~ni razlog
`al lahko predvsem vzdih olaj{anja: “imamo jo”. Skupni
doktorati (evropski; mednarodni) so {e bolj ambiciozna
ideja, ampak tudi izjemno zahtevna ter zelo draga. Omeniti
velja {e pogosto idejo iz novej{ih strate{kih dokumentov,
da morajo visoko{olski zavodi zelo resno premisliti svoj
potencial in svoj realisti~ni doseg: doktorske {ole ne morejo
biti in gotovo ne bodo praksa na prav vsakem
visoko{olskem zavodu. Tega vsaj ne moremo pri~akovati za
~as po tem, ko se bo sedanje – v Sloveniji tako nenavadno
– obdobje “tekmovanja” izteklo.
3. Magistrski ter doktorski {tudij
Pri sprejemnih pogojih za doktorski {tudij obstoji po Evropi
veliko razlik, poleg tega pa je videti, da bo bolonjsko
“koncertiranje” dodalo k temu vpra{anju {e nekaj novih
te`av. Magistrska ali njej enakovredna stopnja je sicer
najbolj pogosta pot v doktorski {tudij. Vendar pa
razlikovanje med t.im. “research master” in “executive
master” `e proizvaja glavobole. V na~elu obravnavajo
bolonjske smernice dose`eno stopnjo po vsakem ciklu kot
pogoj za dostop do naslednjega cikla. Pri implementaciji
na~el pa vedno naletimo na “vraga v detajlih”: opredeljeni
izidi (outcomes) ob dokon~anju cikla niso pomembni le pri
zapu{~anju univerze in odhajanju na trg dela, ampak tudi
pri nadaljevanju {tudija v naslednjem ciklu. V zvezi s tem
je seminar v Nici med priporo~ila uvrstil tudi pomembno
pojasnilo, ki izhaja iz razlikovanja med dostopom in
sprejemom:11 “Bolonjsko zavezo, da drugi cikel omogo~a
dostop (= pravica, biti upo{tevan za sprejem) v tretji cikel,
je treba ohraniti, toda dostop v tretji cikel ne sme biti
omejen na to pot.” (Draft Conclusions..., 2006).

10

Ta opcija zahteva resno podporo na
dr`avni ravni; videti je posebej primerna za sisteme, v katerih se visoko
{olstvo in raziskovanje razumeta kot
strokovno vpra{anje par excellence ter
kot ‘’javno dobro’’ (npr. [vedska) in v
katerem ni nevarnosti, da jih bo politi~na kuhinja razdelila v vsako tretjo
ob~ino.

11

@e Lizbonska konvencija o priznavanju (1997, ~l. 1) je vzpostavila jasno
razlikovanje med obema terminoma:
Dostop (do visoko{olskega
izobra`evanja): pravica kandidatov, ki
izpolnjujejo pogoje za vpis v visoko
{olstvo, da se prijavijo in se njihova
prijava upo{teva.
Sprejem (na visoko{olske zavode in v
{tudijske programe): dejanje ali
postopek, ki kandidatom z izpolnjenimi pogoji dovoljuje, da {tudirajo na
visoko{olskem zavodu in/ali po {tudijskem programu.

12

Report from WG 2: Master - PhD
link. – Bologna Seminar “Doctoral
Programmes in Europe”. Conference
materials. Nice, 7-9 December 2006.
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Report from WG 6: Professional
Doctorates: Yes or No? – Bologna
Seminar “Doctoral Programmes in
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V ve~ini dr`av je to seveda
vpra{anje podro~ne nacionalne
zakonodaje.

Ko gre za institucionalno vpisno politiko, je pomembno
poudariti, da mora kakovost kandidatov prevladati nad
kvantiteto. Kot ka`ejo pregledi in poro~ila o obstoje~ih
vpisnih praksah, je magistrska stopnja najpogosteje nujen,
ne pa tudi zadosten pogoj za sprejem na doktorski {tudij;
visoko{olski zavodi se pri tem zana{ajo {e na sprejemne
izpite in/ali intervjuje, pri~akujejo od kandidatov podrobne
CV in publikacije (~lanek v reviji ali prispevek na
konferenci), zahtevajo zagovor predlaganega
raziskovalnega projekta ipd. Upo{tevajo tudi profesionalne
kvalifikacije in izku{nje. Zahtevajo dobro obvladanje tujega
jezika, ki je nujno kot predpogoj za mobilnost in aktivno
mednarodno sodelovanje. Poudarjajo, da mora biti
selekcija kandidatov transparentna, po{tena in konsistentna
z dobro opredeljenimi institucionalnimi smernicami in
kodeksi ravnanja v praksi (EUA, 2005).
Seminar v Nici je oblikoval nekaj tehtnih priporo~il tudi o
prehodih z magistrskega na doktorski {tudij. Udele`enci so
bili mnenja, da so nekoliko razli~ni vstopni pogoji na
razli~nih visoko{olskih zavodih in programih utemeljeni in
da se skladajo z na~eli fleksibilnosti in z institucionalno
avtonomijo. Na splo{ni ravni je bilo opozorjeno, da je
treba tri cikle gledati kot celoto. Dobra koordinacija med
drugim in tretjim ciklom je nujna in zelo pomembna za
kakovost doktorskega {tudija. Razvijanje novih programov
na “ni`jem” ciklu brez upo{tevanja karakteristik “vi{jega”
cikla je izjemno kratkovidno. Elementi, kot so npr.
raziskovalne izku{nje in razvoj prenosljivih ve{~in, morajo
biti na ustrezen na~in integrirani v vsak cikel, saj sploh
niso specifi~ni samo za doktorski {tudij. Ve~jo pozornost je
treba nameniti tudi socialni razse`nosti tretjega cikla;
pravi~nosti gre nameniti resno skrb, pa naj gre za vidne
(npr. spol) ali manj vidne razlike (npr. socialno oziroma
ekonomsko neugoden polo`aj kandidata ali kandidatke).12
4. Akademski ter profesionalni in/ali industrijski doktorati:
vpra{anje zaposljivosti
Razpravam zadnjih let je skupno, da doktorata ni brez
izvirnega raziskovanja ter da morajo biti vse doktorske
diplome utemeljene na neki minimalni ravni procesov in

izidov; obi~ajno se jih razume kot dokon~anje individualne
teze, ki jo ovrednoti ekspertna univerzitetna komisija. Ko
to na~elo apliciramo na nekaj konkretnih doktorskih
programov, se hitro poka`e, da so izidi lahko precej
razli~ni. Toda disciplinarnih razlik tu ne jemljemo v obzir;
samo po sebi je razumljivo, da glede na vsebino npr.
program s podro~ja naravoslovja predvidi druga~ne izide
kot program s podro~ja humanistike. Omenjeno je `e bilo,
da je doktorat tradicionalno predstavljal kvalifikacijo,
potrebno samo za delo na univerzi ali raziskovalnem
in{titutu. V “dru`bi znanja” pa napredovanje znanja na
podlagi izvirnega raziskovanja kot bistvena komponenta
doktorskega usposabljanja ni pomembno samo z vidika
potreb akademskih institucij, temve~ tudi za javne in
zasebne ustanove ter za gospodarstvo nasploh.
V preteklosti je bilo te`ko napraviti neposredno povezavo
med doktoratom (doktorskim, to je raziskovalnim
usposabljanjem) in zaposljivostjo; danes je ta povezava
nujna tako znotraj kot zunaj o`jega akademskega prostora.
To je pravzaprav nujno `e kar nekaj ~asa, toda zoper
priznanje tega dejstva je bilo in {e je kar nekaj odporov.
To je bil eden glavnih razlogov, da so se pojavili t.im.
profesionalni doktorati. Svoj izvor imajo v ZDA, kjer so se
spo~etka pojavili na {tudijskem podro~ju izobra`evanja
(PhEd) z namenom, da bi u~iteljem in predavateljem
omogo~ili nadaljnjo profesionalno izobra`evanje na najvi{ji
ravni, saj jim je bil – zaradi dolo~enih, ne nujno zgolj
akademskih razlogov – vstop na doktorat (PhD) zaprt.
Profesionalni doktorati so se pojavili tudi v drugih dr`avah
(Kanada, Avstralija) in tudi v Evropi (Velika Britanija, Irska,
Danska). Danes jih lahko najdemo na razli~nih podro~jih,
kot so – poleg izobra`evanja – poslovne vede, pravo,
psihologija, zdravstvene vede, humanistika, oblikovanje in
arhitektura. Pogosteje jih torej najdemo tam, kjer se
oblikujejo mo~ne – bodisi po dru`benem vplivu, bodisi po
{tevilu – “profesije” z visoko{olsko kvalifikacijo.
Profesionalni doktorat (ponekod tudi industrijski doktorat)
je neke vrste kriti~ni odgovor na “ozkost” in “zaprtost”
tradicionalnega doktorata (PhD). Da bi legalizirali
profesionalni doktorat in obenem vzpostavili razlikovanje
glede na tradicionalni doktorat, so potrebne ustrezne
definicije in dolo~ila, npr. v nacionalni zakonodaji in/ali v
univerzitetnih pravilih. Ve~ina evropskih dr`av tak{nih
dolo~il v visoko{olski zakonodaji ({e) nima in videti je, da
v spremenjenih okoli{~inah niti niso ve~ nujne. Na primer
na Irskem so nedavno dognali, da novi “strukturirani PhD
programi [...] odgovarjajo na kritike tradicionalnih PhD
programov in ustrezajo novim zahtevam. To lahko zabri{e
razlikovanje med PhD in profesionalnim doktoratom”. [e
ve~, “[k]jer obstojijo deskriptorji kvalifikacij, tam ne
razlikujejo med razli~nimi oblikami doktorskih kvalifikacij”
(National Qualifications Authority of Ireland, 2006). Z
drugimi besedami: tradicionalni doktorski programi zdaj
veliko bolj upo{tevajo na~elo zaposljivosti, programi
profesionalnih doktoratov pa dokazujejo zahtevano
minimalno raven procesov in izidov (napredovanje znanja
z izvirnim raziskovanjem). Ta proces {e vedno ni
dokon~an in dolo~enih “presene~enj” v dolo~enih okoljih
ni mogo~e povsem izklju~iti.
Tudi seminar v Nici se je v eni izmed delovnih skupin
posvetil problematiki profesionalnega doktorata.13
Profesionalne doktorate so udele`enci razumeli predvsem kot
doktorate posebne vrste, ki so usmerjeni k temu, da umestijo
raziskovanje v profesionalno prakso. Konsenz je bil dose`en o
tem, da morajo profesionalni doktorati dosegati iste klju~ne
standarde kot tradicionalni doktorati, ker je treba zagotoviti
enako visoko raven kakovosti, ni pa bilo nasprotovanja, da se
razlikujejo v znanstvenem naslovu.14 Omenjeno je tudi bilo,
da je treba nadaljevati z razpravo o razmerju med doktorati
(PhD), profesionalnimi doktorati in magisteriji ter jasno
identificirati pri~akovane izide vsake stopnje. Seminar je to
problematiko povzel tudi v osnutku sklepov.
Ob specifi~ni problematiki zaposljivosti dajejo novej{e
razprave in strate{ki dokumenti vse ve~ji poudarek razvoju
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prenosljivih ali generi~nih ve{~in. Osnutek sklepov iz Nice
je povzel ta trend z naslednjimi besedami: “Usposabljanje
za generi~ne ve{~ine, ki mora biti integralni del {tudijski
programov `e v prvem in drugem ciklu, je prav tako
pomembno v tretjem ciklu, in razvijati ga je treba v
kontekstu skupnih institucionalnih struktur za podporo na
doktorski ravni. Med glavnimi cilji mora biti dvigovanje
osve{~enosti med doktorskimi kandidati, da je pridobivanje
in posredovanje tak{nih ve{~in pomembno ter na ta na~in
izbolj{ujejo svoje zaposlitvene mo`nosti na {ir{em trgu
dela. Zagotovitev, da so za pridobivanje generi~nih ve{~in
namenjena ustrezna sredstva, je odlo~ilna.” (Draft
Conclusions..., 2006).
5. Mentorstvo, spremljanje in ocenjevanje

doktorskega usposabljanja na vse ve~jem {tevilu univerz.
Mobilnost pa ni cilj sam na sebi; videti ga je treba kot eno
izmed strate{kih orodij doktorskega usposabljanja, ki vodi k
{ir{im raziskovalnim izku{njam, lahko pa tudi pomembno
prispeva h kandidatovim generi~nim ve{~inam in
interdisciplinarnim izku{njam. Meduniverzitetne, nacionalne,
evropske (Erasmus; Marie Curie ipd.) in druge oblike
izmenjave oziroma programi mobilnosti dajejo mnoge
prilo`nosti tako ustanovam kot kandidatom, vendar pa je
o~itno, da so ovire, ki mobilnost tako ali druga~e omejujejo
(zakonske, administrativne, finan~ne, osebne), {e vedno zelo
{tevilne. Trajanje doktorskih programov tudi lahko vpliva na
mobilnost: zaslediti je mogo~e prito`be, da utegne triletna
~asovna omejitev za doktorat zmanj{ati mo`nosti za
raziskovalno obdobje v tujini.

Zamisel doktorskega izobra`evanja in “strukturiranih”
doktorskih programov je prispevala tudi k ve~ji pozornosti
za procesne (oziroma “pedago{ke”) elemente, kot so
mentorstvo, spremljanje in ocenjevanje. Tudi tukaj se spet
sre~ujemo z velikimi razlikami v tradicionalnih praksah po
Evropi; na drugi strani pa sedanje evropsko sodelovanje –
kot tudi “koncertiranje” in “tuning”15 visoko{olskih
struktur – daje vpogled v {tevilne dobre prakse.

15

Trenutno {e potekajo~a tretja faza
evropskega projekta Tuning je med
drugim posve~ena doktorskemu {tudiju.

16 Te pobude so neodvisne od praks
na mnogih tujih univerzah, da se
morajo novi univerzitetni u~itelji posebej usposobiti za procese univerzitetnega u~enja in pou~evanja (“univerzitetna pedago{ka kvalifikacija”), ~e
pa upo{tevamo, da gre za trend, so
jim vsaj paralelne.
17

Report from WG 4: Supervision,
Assessment and Monitoring. – Bologna
Seminar “Doctoral Programmes in
Europe”. Conference materials. Nice, 79 December 2006.
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Zamisel o evropskem doktoratu izvira iz neke neformalne iniciative iz leta
1991. V razpravah so se oblikovali
argumenti za in proti, ki {e niso
iz~rpani oziroma jih je o~itno treba {e
temeljito pretresti.

Skupne doktorske stopnje postajajo zelo popularne, so pa v
praksi {e vedno dokaj redke ter se sre~ujejo z zakonskimi
(priznavanje; dovoljenja za delo) in finan~nimi problemi.
Obstoje~i skupni doktorski programi so rezultat vsaj dveh
razli~nih pristopov: pristop od spodaj, ki vodi k
vzpostavitvi raziskovalne mre`e na osnovi sodelovanja
individualnih partnerjev ali skupin, ter pristop od zgoraj, ki
je najpogosteje iniciativa univerzitetnih voditeljev ter njihov
odgovor na zunanje prilo`nosti. V praksi se skupni
Skoraj samoumevno je videti poudarjanje, da je mentorstvo doktorski programi izvajajo in dokon~ujejo na ve~ na~inov,
odlo~ilnega pomena za kakovost usposabljanja doktorskih npr.:
kandidatov. Tako se je v novej{ih razpravah `e izoblikoval - kot stopnja (diploma), ki jo podeli doma~a univerza
konsenz o tem, da morajo biti zahtevana kvalifikacija (v
skupaj s certifikatom, s katerim se prizna mednarodno
ve~ini dr`av so to ~lani akademskega osebja z doktoratom mobilnost (to je najbolj ohlapna oblika skupnega
ter vi{jim nazivom in stalno profesuro) ter pristojnosti in
programa in je podobna kot v primeru dodiplomskih
dol`nosti mentorja jasno definirane v institucionalnih
Erasmus izmenjav, le da je v tem primeru prete`no
pravilih. Na drugi strani pa zadnje ~ase na mnogih
navezana na pridobivanje raziskovalnih in ne u~nih
univerzah pridobiva na pomenu tudi organizirano
izku{enj);
usposabljanje mentorjev (t.i. stalni strokovni razvoj
- kot dvojna stopnja (diploma), ki se izda na podlagi t.i.
mentorjev),16 ki ga vse pogosteje spodbujajo tudi pristojna “co-tutelle” (to je, bilateralnega meduniverzitetnega
nacionalna telesa za financiranje. Tam, kjer je {tevilo
sporazuma, ki obi~ajno vklju~uje dva mentorja z dveh
doktorskih kandidatov na posameznega mentorja v
ustanov);
pravilih opredeljeno, je povpre~je na splo{no od {tiri do
- kot dvojna ali ve~kratna stopnja (diploma), ki temelji na
{est. Mnoge univerze so uvedle modele dvojnega,
multilateralnemu sporazumu, v~asih z dodatnim skupnim
skupnega (joint) ali komisijskega (panel) mentorstva, ki ga certifikatom z oznako kot npr. Doctor Europaeus;18
- kot enotna (ena sama) skupna stopnja (diploma), ki jo
obravnavajo kot bolj odprto in transparentno obliko tega
podpi{e rektor univerze, ki je koordinatorica, in vsaj {e
odgovornega dela. (EUA, 2005)
dva rektorja partnerskih univerz iz razli~nih dr`av, in sicer
Ko se obravnavata mentorstvo in ocenjevanje, primeri dobre na podlagi skupnih pravil in sporazumov. Le v tak{nih
prakse najve~krat navajajo redna sre~anja med kandidatom primerih pravzaprav lahko govorimo o skupnih stopnjah
in mentorjem ter zapiske, ki jih pripravita oba, ob tem pa {e (joint degrees) v pravem pomenu besede. (EUA, 2005)
redne periodi~ne preglede, ki v oceni vklju~ujejo tudi od
mentorja neodvisne elemente, povratne informacije s strani Sodelovanje evropskih univerz na podro~ju doktorskega
{tudija se je doslej `e pokazalo kot mo~an vzvod za
kandidata (v obliki ocenjevanja in evalvacije), vzpostavitev
pove~anje kriti~ne mase. Ne le, da so tak{ne ureditve
prito`benega sistema, vklju~no z mo`nostjo zamenjave
zelo atraktivne za evropske {tudente, pa~ pa postajajo
mentorja. Ne glede na obliko ocenjevanja morajo biti
vse bolj atraktivne tudi za kandidate, ki prihajajo iz
kriteriji za kandidata jasni in transparentni, v ocenjevalni
neevropskih de`el. Vse ve~ je tudi vladnih in {ir{ih (npr.
postopek pa mora biti vklju~enih vsaj nekaj elementov, ki
Evropska komisija s programom Erasmus-Mundus)
zagotavljajo neodvisnost in nepristranost. (EUA, 2005)
pobud, da se tak{no sodelovanje okrepi in poglobi. Ko
opazujemo mednarodno sodelovanje na podro~ju
Tudi ta vpra{anja je na seminarju v Nici obravnavala
doktorskega {tudija iz institucionalnega vidika, ponuja
posebna delovna skupina.17 Priporo~ila je, da univerze
razvijajo in sprejmejo ustrezne kodekse ravnanja na tem
dobre obete predvsem glede izbolj{anja raziskovalnih
podro~ju, ki naj reflektirajo dose`ene dobre prakse pri
rezultatov in pove~anja ugleda dane univerze. Iz
mentorstvu v raziskovalnem usposabljanju. Kjer je to mo`no, nacionalnega in evropskega zornega kota pomembno
se priporo~a ve~kratno mentorstvo (pri ~emer se jasno
podpira tiste lizbonske cilje, ki so povezani z visokim
opredeli glavnega mentorja), predvsem z namenom, da se
{olstvom in raziskovanjem. Iz vseh teh razlogov je
okrepi interdisciplinarno sodelovanje ter kandidatu zagotovi mogo~e pri~akovati, da bodo univerze {e pove~ale svoj
kontinuiteto mentorstva. Strokovni razvoj akademskega
interes za sodelovanje na tem podro~ju, to pa bo mo~no
osebja, ki sodeluje pri doktorskem izobra`evanju, naj
pove~alo `e tako veliko tekmovalnost med njimi. Ta
vklju~uje obvezno usposabljanje za mentorstvo v
tekmovalnost ni omejena le na Evropo, pa~ pa je
raziskovanju. Precej podpore je prejela tudi pobuda, da naj globalna in ima svoje akterje v ZDA, Avstraliji in na
ocenjevanje teze vodi komisija, ki vklju~uje enega ali ve~
Japonskem, prej ali slej pa tudi na Kitajskem, v Indiji in
eksternih ocenjevalcev, ne sme pa vklju~evati mentorja.
drugod. Prina{a pa zmagovalce – in pora`ence.
6. Mednarodne perspektive doktorskega izobra`evanja

7. Namesto sklepa: doktorsko izobra`evanje in
usposabljanje v razmerju do raziskovanja

^e sledimo poro~ilom, ki prihajajo z evropskih visoko{olskih
zavodov, ima doktorsko izobra`evanje in usposabljanje
Ko se obravnavajo izbolj{ave doktorskega izobra`evanja
nadvse pomemben polo`aj v razvoju mednarodnih strategij
in usposabljanja na visoko{olskih zavodih, je treba
na institucionalni ravni. Mobilnost je integralni del
pozornost nameniti tudi polo`aju podoktorskega
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raziskovanja in kariernega razvoja. ^e naj bi res pritegnili
dobre kandidate (doktorske {tudente in/ali mlade
raziskovalce) oziroma osebje ter okrepili doktorsko
izobra`evanje na neki dani ustanovi, mora ustanova nuditi
jasne karierne strukture in perspektive. Z vidika
kandidatov je zelo pomembno, da se odgovorne javne
ustanove – vklju~no z visoko{olskimi zavodi – lotijo tudi
problematike statusa in delovnih pogojev doktorskih
kandidatov in mladih raziskovalcev.
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Deset temeljnih na~el za tretji cikel
Iz Sklepov in priporo~il bolonjskega seminarja “Doktorski programi za evropsko dru`bo znanja”
(Salzburg, 3.-5. februar 2005)
I. Osrednja komponenta doktorskega usposabljanja je napredovanje znanja na podlagi izvirnega raziskovanja. Obenem se priznava, da mora doktorsko
usposabljanje vse bolj zadovoljevati tak{en trg zaposlovanja, ki je {ir{i od zgolj akademskega.
II. Vklju~evanje v institucionalne strategije in politike: univerze kot institucije morajo prevzeti odgovornost za zagotavljanje tega, da so doktorski programi
in raziskovalno usposabljanje, ki jih ponujajo, pripravljeni tako, da ustrezajo novim izzivom in vklju~ujejo primerne prilo`nosti za razvoj profesionalne
kariere.
III. Pomembnost razli~nosti: bogata razli~nost doktorskih programov v Evropi – vklju~no s skupnimi doktorati – je prednost, ki jo je treba podkrepiti s
kakovostjo in tehtno prakso.
IV. Doktorski kandidati kot raziskovalci v zgodnjem obdobju: priznati jih je treba – s sorazmernimi pravicami – kot profesionalce s klju~nim prispevkom
pri ustvarjanju novega znanja.
V. Klju~na vloga mentorstva in ocenjevanja: ko gre za posamezne doktorske kandidate, je treba ureditev mentorstva in ocenjevanja utemeljiti na
transparentnem pogodbenem ogrodju deljene odgovornosti med doktorskimi kandidati, mentorji ter institucijo (kjer je to primerno, pa tudi drugimi
partnerji).
VI. Doseganje kriti~ne mase: doktorski programi si morajo prizadevati, da dose`ejo kriti~no maso, pribli`ati pa se morajo tudi razli~nim inovativnim praksam, ki se uvajajo po univerzah po vsej Evropi, ter pri tem upo{tevati, da so lahko v razli~nih kontekstih, tako v ve~jih kot v manj{ih evropskih de`elah,
primerne razli~ne re{itve. To velja v vsem obsegu od podiplomskih {ol na ve~jih univerzah do mednarodnega, nacionalnega in regionalnega sodelovanja
med univerzami.
VII. Trajanje: doktorski programi morajo potekati v primernem ~asovnem trajanju (tri do {tiri leta rednega {tudija kot pravilo).
VIII. Pospe{evanje inovativnih struktur: odgovarjanje na izzive interdisciplinarnega usposabljanja ter razvoj prenosljivih ve{~in.
IX. Pove~anje mobilnosti: doktorski programi si morajo prizadevati, da ponudijo geografsko kot tudi interdisciplinarno in medsektorsko mobilnost ter
mednarodno sodelovanje v skupnih ogrodjih za sodelovanje med univerzami in drugimi partnerji.
X. Zagotovitev primernega financiranja: razvoj kakovostnih doktorskih programov in uspe{no individualno dokon~anje doktorskega {tudija zahteva
primerno in trajnostno financiranje.
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mre`e univerz
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Katja Cerjak, UL
V mestu Lille, Francija, je maja meseca
letos Utrechtska mre`a (Utrecht network
- UN) praznovala svoj 20 rojstni dan.
Utrechtsko mre`o so leta 1986
ustanovile Univerza v Utrechtu, Univerza
v Bochumu, Univerza v Bologni,
Univerza v Hullu in Univerza v
Antwerpnu. Sodelovanje se je za~elo na
podro~ju intenzivnih programov oz.
mobilnosti {tudentov. V naslednjih letih
so se mre`i pridru`ile {e Univerza v
Coimbri, Univerza v Madridu, Univerza v
Lillu, Univerza v Strasbourgu, Univerza
Arhus na Danskem, Univerza v Lundu
na [vedskem, Univerza v Corku,
Univerza v Tesalonikih, Bergnu,
Leipzigu, Baslu in Gradcu. Univerza v
Ljubljani je skupaj z Univerzama v
Helsinkih in Reykjaviku postala ~lanica
te mre`e leta 1995. Kasneje so se
pridru`ile {e Univerza v Brnu, Univerza
na Malti, v Katovicah, Vilniusu, Belfastu,
Budimpe{ti, Rigi, Bratislavi, Univerza Ias‚i
v Romuniji in Univerza v Estoniji. Danes
mre`a {teje skupaj 30 ~lanic. Univerza v
Ljubljani je bila prva, ki se je mre`i
pridru`ila z obmo~ja srednje Evrope.
Utrechtska mre`a pokriva {iroko paleto
aktivnosti pri internacionalizaciji
visokega {olstva. Skupina je dejavna na
podro~ju mobilnosti {tudentov in u~nega
osebja, organizacije poletnih {ol,
internacionalizacije programov in
izvajanja aktivnosti, ki so povezane z
Bolonjsko reformo. Utrechtska mre`a
univerz sodeluje na podro~ju izmenjave
{tudentov tudi s konzorcijem univerz v
ZDA, imenovanim MAUI, in konzorcijem
univerz v Avstraliji, imenovanim AEN.
Mobilnost {tudentov znotraj mre`e je
ena njenih glavnih aktivnosti. V letu

2005/2006 so partnerice izmenjale
skupaj 1322 {tudentov. Najbolj za`elene
destinacije so bile Madrid, Bologna in
Utrecht.
Z Univerze v Ljubljani je v letu
2005/2006 od{lo na partnerske univerze
57 {tudentov, ~lanice UL pa so sprejele
44 {tudentov. Najve~ {tudentov v mre`i
je bilo izmenjanih na podro~ju jezikov,
prava in dru`benih ter naravoslovnih
ved, sledijo ekonomija, pedago{ke vede,
medicina, komunikologija in druge. V
letu 2005/2006 je bilo izmenjanih tudi
163 u~iteljev. S konzorcijem univerz
MAUI in AEN izmenjamo po enega do
dva {tudenta na leto.

omenjenih univerz. V pripravi je tretja
Udele`enci sre~anja so precej ~asa
poletna {ola, ki jo bo izvajala Univerza v namenili tudi spremembam in izvedbi
Gradcu na temo ameri{kih {tudij s
novega programa vse`ivljenjskega
poudarkom na podro~ju Latinske
u~enja.
Amerike.
Letna sre~anja ~lanic Utrechtske mre`e
Utrechtska mre`a je v letu 2006
so neusahljiv vir informacij in izvrstna
prilo`nost za izmenjavo dragocenih
pridobila sredstva Evropske komisije za
izvedbo projekta Erasmus Mundus
izku{enj in mnenj o preteklih in
Action 4, s katerim promovira svoje
bodo~ih aktivnostih na podro~ju
~lanice v dr`avah tretjega sveta. Tudi
delovanja.
Univerza v Ljubljani se bo leta 2008
udele`ila sejma, ki bo na Tajskem.

Program dvajsete obletnice Utrechtske
mre`e je obsegal predvsem sprejemanje
internih aktov, kot so nov statut, interna
pravila delovanja in poro~ilo finan~nega
delovanja. Zaradi notranjega
preoblikovanja Univerze v Utrechtu je
bilo potrebno spremeniti statut UN in
sprejeti bolj opredeljena pravila njenega
delovanja. Prav tako je bil sprejet
strate{ki plan za obdobje od leta 2007
do leta 2011.
V drugem delu konference so bila
obravnavana poro~ila o delovanju
posameznih delovnih skupin.
Najaktivnej{a delovna skupina je
skupina, ki organizira poletne {ole. @e
{esto leto zapored bo Univerza v
Bologni sprejela v poletno {olo na temo
~lovekovih pravic 50 {tudentov iz ~lanic
Utrechtske mre`e in konzorcijev univerz
AEN ter MAUI, Univerza v Ljubljani pa
letos `e ~etrti~ organizira poletno {olo
na temo okoljevarstva. V povpre~ju
sprejmemo 35 {tudentov iz `e

Univerza v Ljubljani je 25. maja 2007 na slovesnosti na Dunaju prejela priznanje EQuality Label za organizacijo mobilnosti v programu Erasmus v letu 2006. V imenu
Univerze v Ljubljani ga je prevzela vodja Slu`be za mednarodno dejavnost UL ga.
Katja Cerjak.

TRASD mednarodna delavnica
Primo` Zupan, FDV
25. in 26. maja 2007 se je v prostorih
Zborni~ne dvorane Univerze v Ljubljani
odvijala meddisciplinarna delavnica z
naslovom TRASD Workshop (TRANSDISCIPLINARY RESEARCH AGENDA FOR
SOCIETAL DYNAMICS), ki je potekala v
organizaciji Univerze v Ljubljani prorektorja prof. dr. Ivana Svetlika in doc.
dr. Karla Muellerja, direktorja dunajskega
WISDOM in{tituta. Tema delavnice je bilo
preu~evanja redkih dogodkov z velikimi
mednarodnimi posledicami na razli~nih
podro~jih (naravoslovnem, tehni{kem in
dru`boslovnem). Aktivni udele`enci
posveta so bili iz eminentnih mednarodnih
evropskih in ameri{kih institucij.
Glavni predavatelji so bili:
• Professor J. Rogers Hollingsworth,
Department of History and Sociology,
University of Wisconsin, ZDA;
• Professor Henry D. I. Abarbanel, Marine
Physical Laboratory (Scripps Institution of
Oceanography), Department of Physics,
Institute for Nonlinear Science;
• Dr. Mark Buchanan, neodvisni avtor,
kolumnist za Nature Physics in New York
Times,

• Professor James Jackson, Department of
Earth Sciences, University of Cambridge;
• Professor Didier Sornette, Chair for
Entrepreneurial Risks, ETH Zürich;
• Professor Chris C. Wood, Vice President
of the Santa Fe Institute;
• Pierre Valette, Head of Unit “Research in
the Economics, Social Sciences and
Humanities”;
• Dr. Robert O’Connor, National Science
Foundation, ZDA.
Vsebine delavnic so bile fokusirane na
med-disciplinarno sodelovanje ter na
ustanovitev tak{nega virtualnega in{tituta,
ki bi se ukvarjal s prou~evanjem naravnih
katastrof, epidemij in drugih oblik
naravnih in dru`benih nesre~ ter s svojimi
raziskavami pripomogel k ve~ji
ozave{~enosti in prepre~evanju {kode in
hkrati k u~inkovitej{emu reagiranju po
nesre~ah.
Univerza v Ljubljani ima zaradi svoje
organizacijske oblike - razpr{enosti na vsa
podro~ja - dobre osnove za ustanovitev
tovrstnega virtualnega in{tituta.
Udele`enci so pri{li do zaklju~ka, da je
tak{en in{titut nujno potreben in koristen,

za kar je nujno ujeti pravi ~asovni interval
in za delovanje in{tituta zbrati sredstva pri
vladnih organizacijah in mednarodnih
znanstvenih fundacijah.

Dogovorjeno je bilo, da Univerza v
Ljubljani v letu 2008, ko bo Slovenija
predsedovala EU, organizira veliko
tovrstno mednarodno konferenco.
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Prof. Sa{a J. Mächtig, ALUO

Najbolj{e d. school, izbor
Business Week
16. oktobra 2006 je ameri{ki Business Week objavil
listo 20 ameri{kih in 27 evropskih/azijskih najbolj{ih
d. school (=design school – oblikovalskih {ol) na
svetu. Nas ni bilo med njimi.
Med uvr{~enimi je bila tudi stanfordska univerza oz.
njihov Institute of design at Stanford z uspe{no
promocijo oblikovalskega mi{ljenja - design thinking,
ki prakticira interdisciplinaren interaktiven timski
pristop k re{evanju nalog. To so pristopi, ki se
odmikajo od stereotipnih reduktivnih in linearnih
na~inov re{evanja problemov z zavestjo, da
posami~na stroka, disciplina ali znanost v re{evanju
problemov ne more biti uspe{na, ampak mora iskati
povezave med disciplinami. O tem je poglobljeno
govorila tudi nedavna mednarodna delavnica s temo
“A New type of research institute – A transdisciplinary
research program for the 21st century” na katero sta
prorektor prof. Ivan Svetlik in rektorica prof. Andreja
Kocijan~i~ uspela privabiti cvet ameri{kih in
evropskih, vklju~no slovenskih, znanstvenikov, ki so z
nami razpravljali o funkcionalnem povezovanju
dru`boslovnih in naravoslovnih, sam bi dodal tudi
humanisti~nih, znanosti. Vedno bolj kompleksne
probleme so zmo`ne uspe{neje re{iti le v sodelovanju,
zlasti pa tiste nara{~ajo~e, ki zavzamejo veliko merilo
in na katere smo za re{evanje nezadostno
usposobljeni. To ka`ejo ekstremni primeri, kot so
naravne in tehnolo{ke katastrofe, terorizem, da ne
govorim o pregrevanju planeta, o katerem so
razpravljali tudi politiki na G8.

Transdisciplinarni pristopi
Akademska razprava o novih transdisciplinarnih
pristopih je imela {e drugo sporo~ilo, da ka`e
probleme re{evati na primerih in iz njih potegniti
zaklju~ke, da bi k naslednjim izzivom pristopili z
izbolj{animi metodologijami, uvedli izbolj{ane
standarde in bili uspe{nej{i v odzivanju na
nepri~akovane, nenadne, spregledane krize s
posledicami. Sposobnost delovati v krizah je seveda
predmet kriznega managementa, ampak od kriz
lahko preidemo tudi v bolj vsakodnevne in
prozai~ne “krize”, ki jih do`ivljajo s svojo
gospodarsko (ne)uspe{nostjo podjetja ali dr`ave.
Transdisciplinarno re{evanje nalog je, ali bi vsaj
moralo biti, stalnica vsakodnevne prakse
industrijskega oblikovanja na podro~ju aplikativnih ali
eksperimentalnih RiR. Tâko naravo stroke prepoznava
celo Frascatti (The measurement of scientific &
technical activitiers) v OSLO priro~niku (technology
and economics – key relationship on design and
innovation). Te definicije so med drugim osnova na{ih
mednarodnih pobud, da za oblikovanje in sorodne
discipline, arhitekturo, urbanizem, uveljavimo novo 7.
transdisciplinarno FOS (fields of sciences), ker pa~
“prisilno bivanje” v eni od umestitev, naravoslovno-

Kristjan Celec iz IB Procadd demonstrira
tehnologijo 3D skeniranja.

tehni~ni, dru`boslovni ali humanisti~ni znanosti ni
funkcionalno. Tudi vsakodnevna konkretna praksa v
izobra`evanju pri~a, da je prisilno bivanje v eni od
obstoje~ih {estih za razvoj oblikovanja pogubna ali
vsaj kontraproduktivna.

Prepoznavnost slovenskih
proizvodov in pospe{evanje
inovativnosti
Kako v praksi pri nas uveljaviti nove pristope k
re{evanju nalog, ka`ejo primeri tim. d.school pobude
pri nas. Pobude so odprte in filozofija se usmerja v
pospe{evanje podjetni{tva, ki je v praksi Katedre za
razvoj podjetni{tva na EF, ali pa je usmerjena v razvoj
novih inovativnih proizvodov in storitev z dodano
vrednostjo, ki te`i k razvoju novih blagovnih znamk
na ALUO. Znano je, da je prepoznavnost slovenskih
proizvodov na mednarodnem tr`i{~u nizka,
mednarodno uveljavljene blagovne znamke so redke
in trend bi morali obrniti navzgor, ~e ho~emo
“Slovenija - gospodarsko uspe{na dr`ava”. To je
predmet razprav o razvojnih strategijah dr`ave in
strategijah posameznih gospodarskih subjektov.
Sloveniji manjkajo blagovne znamke, ki so pogoj za
uspeh. Znano je, da ima zni`evanje cen izdelkov zelo
kratkoro~ne u~inke, da se razvojni ciklusi proizvodov
kraj{ajo (nov avtomobil sedaj 18 mesecev, v~asih pet
let), da se kraj{a njihova `ivljenjska doba, da pa je
dolgoro~no samo {e pospe{evanje inovativnosti,
inventivnosti, oblikovanja in brandov.

Mantra
Ideja povezave med gospodarstvom in univerzo je v
zraku, ~eprav prav veliko primerov uveljavljene
prakse ni, vsaj tako pravijo eni in drugi. Na Oddelku
za industrijsko oblikovanje ALUO je te`nja po
povezavah stalnica in na mednarodni konferenci
CUMULUS v Ljubljani leta 1999 na temo Univerza :
Industrija = strate{ka partnerja se je spremenila v
mantro. Mantra, v katero nekateri verjamemo in si v
ne najbolj stimulativnem okolju delamo osebne
te`ave, pa je kljub vsemu rodila vrsto objektivno
merljivih uspehov v razvojnem sodelovanju z
industrijo.

ker je uspe{no uveljavil nove pristope
interdisciplinarnega sodelovanja med univerzo in
industrijo, spodbudil medfakultetno sodelovanje ob
izbranem primeru in metodo, da razvoj novih
inovativnih izdelkov poteka okoli specifi~nega
problema. Vsak problem zahteva sestavo in
kombinacijo znanj po meri (custom made), s ciljem
in strategijo, da se ob zaklju~ku razvojnega ciklusa
pride do konkretnih vidnih rezultatov. Industrijo, ki
cilja k tr`ni uspe{nosti, je potrebno razumeti, a mora
se zavedati partnerstva. Brez u~inkovitih metod
interdisciplinarnega dela in zdru`evanja znanja, ni
mogo~e pospe{iti razvojnih ciklusov, kreativnega
mi{ljenja in generiranja inovacij.

Zaklju~ek I. razvojnega
ciklusa
Med 31. majem in 9. junijem 2007 smo na Oddelku za
oblikovanje predstavili dose`ke I. ciklusa razvoja novih
inovativnih izdelkov na temo “inteligentno bivali{~e”. I.
razvojni ciklus se bo po na~rtu nadaljeval v drugem, to
je z izvedbo funkcionalnih in eksperimentalnih
prototipov razdeljenih na izbrane prototipe, ki imajo
tr`ne potence in druge, ki imajo cilj, da z
eksperimentiranjem preverimo nekatere inventivne
ideje, ki {e niso zrele za hiter prenos v proizvodnjo in
tr`i{~e. Pripravlja se zasnova predstavitve na
pohi{tvenem sejmu novembra letos, skupaj s
predstavitvijo metodologije d.school interdisciplinarnega
sodelovanja med univerzo in industrijo v okviru
strate{kega raziskovalnega programa SGLTP.

Sodelovanje industrije, {tirih
fakultet in SGLTP

Zadnji primer, ki je bil zasnovan na omenjenih
klju~nih na~elih, je oplemeniten z izbolj{ano
metodologijo d.school in se nana{a na primer, ki ga
je spodbudila pohi{tvena industrija BREST. Po nekaj
mesecih razvojnega dela je pobuda prerasla svoje
okvire in nakazuje vi{je organizacijske stopnje s
formiranjem poola zainteresiranih industrij na
podro~ju opreme doma. Da je uspe{na zasnova in
upravljanje z razvojem prebilo ozke okvire, dokazuje
tudi dejstvo, da je bil razvojni projekt sprejet kot
referen~ni primer. Referen~ni primer je postal zato,

Posebej je treba poudariti pobudo industrije ter
razvojno sodelovanje {tudentov in mentorjev {tirih
fakultet ALUO - Oddelka za oblikovanje, BF- Oddelka
za lesarstvo, NTF - Katedre za oblikovanje tekstilij in EF
- Katedre za razvoj podjetni{tva. V R&R projektu, ki je
potekal od 9. marca do 31. maja, je sodelovalo 42
izbranih {tudentov, med njimi 4 tuji, vodili pa so jih
mentorji prof. Jasna Hrovatin (BF), prof. Marija Jenko
(NTF), prof. Sa{a J. Mächtig (ALUO)- koordinator in
vodja projekta, prof. Janez Smerdelj (ALUO), prof. Ale{
Vah~i~ (EF) in Mateja [. Dimic – sodelavka in
podiplomska {tudentka ALUO. 42 {tudentov se je
razdelilo na 8 timov, ki so 11. maja predstavili svoje
idejne zasnove vodstvu tovarne, gostom in mentorjem.
Skupna komisija je rezultate ocenila, vodstvo tovarne
BREST pa je sestavilo vrstni red realizacij v obeh
omenjenih kategorijah prototipiranja za naslednjo II.
razvojno izvedbeno fazo. Do 31. maja smo dose`ke
razstavili na pregledni razstavi Oddelka za oblikovanje
ALUO. To je bila tudi prilo`nost za {ir{o oceno
dose`enega in hkrati za preverjanje, ali je pristop
dejansko presegel okvire interesov pobudnika in ali so
nastopili pogoji za formiranje poola zainteresiranih

Idejna zasnova aktivnega po~ivalnika za tretje
`ivljensko obdobje in rehabilitacijo.

Direktor prodaje BREST Viktor Adami~ komentira
projekt TRIKOS.

Referen~ni primer

Razno
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industrij z navezavo na strate{ki raziskovalni program
SGLTP. Odziv slovenskih vodilnih pohi{tvenih industrij
je dosegel cilje.

Zaklju~na misel
Izpostavim naj primer, ki ka`e, da Univerza v
Ljubljani razpolaga s korpusom transdisciplinarnega
znanja in da ima odli~no bazo v mlaj{ih, `e
izku{enih kadrih iz vrst diplomantov, ki so svoje
znanje nadgrajevali tudi na tujih univerzah. Z dobrim
povezovanjem bi lahko pove~ali konkuren~nost
Univerze in zagotovili pomembno osnovo rasti
slovenske dru`be znanja ter varnej{o kulturno in
gospodarsko prihodnost Slovenije.

Uvajalni seminar s
transdisciplinarno vsebino
Za uvod k razvojnemu projektu sem zasnoval in
organiziral uvajalni seminar, ki je {tudentom dal
potreben vpogled v {ir{a vpra{anja “inteligentnega
bivali{~a”. Pet dnevni uvajalni seminar je imel
transdisciplinarne vsebine iz humanisti~nih,
dru`boslovnih in naravoslovnih podro~ij. Potekal je
na Oddelku za oblikovanje od 5. do 9. marca od 9h
do 17h, zve~er do 22 ure pa je potekala {e
prototipna delavnica. Uvodoma so se {tudenti
seznanili s filozofijo d.school in partnerstvom med
univerzo in gospodarstvom, z na~eli upravljanja s
projektom, uporabe portala s spletnimi orodji ter
metode prototipiranja. En dan je bil tehnolo{ki in je
potekal na BF Oddelku za lesarstvo, od tam pa na
obisku podjetja BREST Cerknica in proizvodnje.
Brezpla~nega uvajalnega seminarja se je udele`ilo 85
{tudentov, 6 mentorjev in 22 predavateljev.
Izbor 22 predavateljev vseh generacij, med njimi
vrhunski mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ka`e,
da so dejansko pokrivali vsa tri znanstvena podro~ju,
kjer ni manjkalo vpogleda v strate{ke na~rte
podro~ja, sociologije, psihologije, ergonomije,
antropolo{kih metod empatije, ekonomije s
podjetni{tvom, tehnologije od hibridnih
transdisciplinarnih ustvarjalnih znanosti pa
urbanizma, arhitekture, interiera, designa in arta.
Predavatelji (po abc redu) so bili Kaja Antlej in
Kristjan Celec (IB ProCad), mag. Mika Cimolini
(Elastic arch.), Mateja [. Dimic (ALUO), prof. Steve
Diskin (gost ALUO), prof. dr. Jo`e Duhovnik (SF),
prof. dr. Metoda Dodi~ Fikfak (MF), dr. Jasna
Hrovatin (BF), prof. Marija Jenko (NTF), Tone Lovko
(Brest), Jurij Krpan (galerija Kapelica), prof. Sa{a J.
Mächtig (ALUO), prof. dr. Franc Pohleven (BF), prof.
dr. Marko Petri~ (BF), prof. dr. Marko Poli~ (FF),
asist. Rok Stritar (EF), Mitja Strohsack (BREST), prof.
dr. Mirjana Nastran-Ule (FDV), prof. dr. Ale{ Vah~i~
(EF), mag. Ur{a Vrhunc (MVA-arch.), mag. Miran
Zager (SGLTP) in Rok Zevnik (EF).

Zveza bibliotekarskih dru{tev Nem~ije `e ve~ let
predstavlja aktualne rezultate nem{kih ter nekaterih
tujih visoko{olskih in splo{nih knji`nic v obliki
posebnega primerjalnega indeksa BIX. Oceno
uspe{nosti ter primerjavo z nem{kimi visoko{olskimi
knji`nicami za leto 2006 je kot prva visoko{olska
knji`nica iz Slovenije ter kot prva knji`nica iz
nenem{ko govore~ih podro~ij izvedla tudi Centralna
tehni{ka knji`nica Univerze v Ljubljani.
Sodobne knji`nice delujejo v okolju, za katerega so
zna~ilne hitre tehnolo{ke, socialne in politi~ne
spremembe, porast informacijskih potreb uporabnikov
ter {tevilni finan~ni izzivi. Namen zbiranja in obdelave
statisti~nih podatkov v knji`nicah je zagotavljanje
argumentov pri strate{kem na~rtovanju in sprejemanju
poslovnih odlo~itev, za izbolj{anje kakovosti
knji`ni~nih storitev kot tudi potrjevanje splo{ne
dru`bene vloge knji`nic, kar je v ~asu globalnih
sprememb na podro~ju elektronskih informacijskih
virov {e posebej pomembno.
V knji`ni~arski stroki obstajajo razli~ne metode za
ocenjevanje kakovosti izvajanja knji`ni~nih storitev.
Ve~ina jih je bila zasnovana na osnovi Unescovih
statisti~nih vpra{alnikov oziroma na osnovi Priporo~il
za mednarodno standardizacijo knji`ni~ne statistike, ki
jih je sprejela generalna konferenca UNESCO, ter na
osnovi mednarodnega standarda za knji`ni~no
statistiko ISO 2789, mednarodnega standarda za
kazalce uspe{nosti v knji`nicah ISO 11620 ter
mednarodnega standarda za statistiko elektronskih
storitev knji`nic ISO TR 20983. Knji`nice kakovost
svojih storitev izvajajo v okviru nacionalnih in
mednarodnih projektov. V Sloveniji statisti~ne podatke
o delovanju knji`nic zbira Center za razvoj knji`nic v
Narodni in univerzitetni knji`nici v Ljubljani. Poznane
so tudi razli~ne metode analize stro{kov poslovanja
knji`nic, ugotavljanje u~inka storitev (Impact
Assessment) kot tudi sistemi uravnote`enih kazalnikov
(Balanced Scorecard), kjer cilje in strategijo knji`nic
prevedemo v sistem merljivih kazalnikov, ki pokrivajo
vse pomembne vidike poslovanja, kot so ponudba
knji`ni~nih storitev, uporaba, stro{kovne analize ter
razvojne dejavnosti.
Pri sprejemanju poslovnih odlo~itev pa nam statisti~ni
podatki za posamezne segmente knji`ni~nih storitev
vendarle ne koristijo v celoti, ~e niso primerljivi z
vrednostmi, dose`enimi v drugih knji`nicah. Zato je
zelo pomembno, da imamo po napornem zbiranju
statisti~nih podatkov mo`nost benchmarkinga oz.
ovrednotenja dose`kov knji`nice v primerjavi z
drugimi primerljivimi knji`nicami. Tak pristop k
ocenjevanju uspe{nosti knji`nic v svojem na~rtu za
obdobje 2007-2010 podpira tudi LIBER.
Benchmarking razkriva prednosti in slabosti v
poslovanju knji`nic in pomeni dejansko podporo pri
odlo~anju. Kot tak je poznan projekt poenotenja
evropske knji`ni~ne statistike LIBECON, ki zajema
agregirane podatke posameznih dr`av z obmo~ja EU
in nekaterih drugih dr`av za posamezne tipe knji`nic.
Glede na okvirje je LIBECON lahko v pomo~
snovalcem strategij in politik knji`ni~arstva v
posameznih dr`avah, ne more pa biti v pomo~
vodstvom posameznih knji`nic.

Projekt BIX

[tudente 4 fakultet (ALUO, BF, NTF in EF) je
profesor dr. Jo`e Duhovnik spravil v dobro voljo.

Projekt primerjave uspe{nosti nem{kih knji`nic BIX pa
je model, ki omogo~a vodstvom teh knji`nic la`je
upravljanje in snovanje strate{kih ter poslovnih
odlo~itev. Vsaka knji`nica namre~ lahko svoje
vrednosti za izmerjene in izra~unane kazalce primerja
z drugimi knji`nicami ter dejansko ugotavlja, v katerih
segmentih poslovanja so potrebni dodatni ukrepi za
izbolj{ave. Tak model tudi omogo~a enostavno
razpoznavanje dobrih praks in tudi implementacijo,
kjer je to mogo~e.

Projekt BIX je leta 1999 prvi~ izvedla fundacija
Bertelsmann Stiftung v sodelovanju z Zvezo
bibliotekarskih dru{tev Nem~ije in od takrat poteka
vsako leto. Zveza bibliotekarskih dru{tev Nem~ije
(Deutscher Bibliotheksverein - DBV) zdru`uje ca. 2.000
knji`ic z razli~nih podro~ij in razli~nih velikosti. Namen
neprofitnega dru{tva sta spodbujanje knji`ni~arstva in
sodelovanje vseh knji`nic. Prizadeva si za ve~ji vpliv
delovanja knji`nic v kulturi in izobra`evanju ter za
krepitev vloge knji`nice v dru`bi. Med naloge DBV-ja
spadata tudi skrb za knjigo in branje kot nepogre{ljiv
temelj znanosti ter pospe{evanje uporabe sodobnih
informacijskih tehnik.
Kljub temu, da je BIX primarno namenjen primerjavi
nem{kih knji`nic, pa so odprti tudi za knji`nice iz
tujine. Dosedaj so v projektu nastopale knji`nice iz
Avstrije, letos pa je prvi~ sodeloval tudi CTK kot prva
slovenska knji`nica ter tudi kot prva knji`nica iz
nenem{ko govore~ih podro~ij. V tokratnem projektu je
sodelovalo 168 splo{nih (po nem{ki tipologiji mestnih
knji`nic) in 76 visoko{olskih knji`nic. Pri splo{nih
knji`nicah so v svojih kategorijah na vrhu knji`nice v
Dresdnu, Rosenheimu, Biberachu, Freibergu in
Abtsgmündu. Pri visoko{olskih knji`nicah so se najvi{e
uvrstile knji`nica Visoke strokovne {ole Regensburg,
Univerzitetna knji`nica Mannheim in Spodnje Sa{ka
Dr`avna in univerzitetna knji`nica Göttingen. CTK je v
svoji kategoriji visoko{olskih knji`nic dosegel 28 mesto
izmed 32 knji`nic.

Metodologija raziskave
Metodologija BIX je zasnovana na modelu Balanced
Scorecard, ki cilje in strategijo institucije prevaja v
sistem merljivih kazalnikov, ki pokrivajo vse
pomembne vidike poslovanja, v tem primeru v:
ponudbo, uporabo, u~inkovitost in razvojno dejavnost.
Vsaka knji`nica, ki sodeluje v BIX-u, v obdobju od 1.
januarja do 31. marca izpolnjuje statisti~ni vpra{alnik za
predhodno leto, ki obsega 522 vpra{anj. Vpra{anja
podrobno obravnavajo vse vidike delovanja knji`nic od
fondov in nabave knji`ni~nega gradiva ter finan~nih
sredstev, namenjenih za nabavo, do obsega
zagotavljanja knji`ni~nih storitev, opremljenosti knji`nic
za dostop do elektronskih virov informacij, razvojnih
projektov in podobno. Po zaklju~ku anketiranja s
posebnimi algoritmi ter statisti~nimi metodami
izra~unajo 15 kazalnikov, ki tvorijo {tiri delne indekse.
Kot smo `e omenili, so {tirje delni indeksi za
visoko{olske knji`nice ponudba, uporaba, u~inkovitost
ter razvojna dejavnost knji`nice. Se{tevek {tirih delnih
indeksov predstavlja skupni BIX indeks za izbrano
knji`nico. Na izra~un posameznega indeksa vplivajo
vrednosti posameznih kazalnikov, srednje vrednosti
vseh knji`nic za izbran kazalnik in porazdelitve vseh
vrednosti okoli srednje vrednosti izbranega kazalnika.
V delnem indeksu ponudba so vklju~eni kazalniki, ki
obravnavajo prostorske mo`nosti knji`nice, {tevilo
zaposlenih glede na {tevilo uporabnikov, celotne
izdatke za knji`ni~no gradivo glede na {tevilo
uporabnikov, dele` izdatkov za elektronsko gradivo v
celotnih izdatkih za knji`ni~no gradivo ter odpiralni
~as.
V delnem indeksu uporaba so vklju~eni kazalniki, ki
obravnavajo obisk uporabnikov, izobra`evanje
uporabnikov, dostopnost in izposojo knji`ni~nega
gradiva.
V delnem indeksu u~inkovitost so vklju~eni kazalniki,
ki obravnavajo celotne izdatke knji`nice glede na
{tevilo uporabnikov, razmerje med celotnimi izdatki za
knji`ni~no gradivo ter izdatke za zaposlene ter
storilnost zaposlenih.
V delnem indeksu razvojna dejavnost so vklju~eni
kazalniki, ki obravnavajo izobra`evanje zaposlenih v
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knji`nici, dele` prora~una knji`nice v prora~unu
univerze oz. visoke {ole, dele` lastnih prihodkov v
prora~unu knji`nice ter {tevilo zaposlenih, ki sodelujejo
pri elektronskih storitvah izbrane knji`nice.
Za splo{ne knji`nice so {tirje delni indeksi podobni,
kot za visoko{olske knji`nice, nekoliko pa se
razlikujejo kazalniki, ki jih sestavljajo. Ne glede na to
pa so metode izra~unov popolnoma enake, kot pri
visoko{olskih knji`nicah.
Na osnovi posameznih kazalnikov se poka`e prerez
delovanja sodelujo~ih knji`nic. Izbrane knji`nice, ki dlje
~asa sodelujejo v projektu, lahko preverijo u~inkovitost
poslovnih ukrepov v preteklem obdobju. Tako se pri
visoko{olskih knji`nicah Regensburg, Mannheim in
Göttingen ka`ejo pozitivni u~inki nove knji`ni~ne
stavbe, visokega prora~una za gradivo ter usmeritev
knji`nic v ponudbo sodobnih knji`ni~nih storitev v
spletnem okolju: vsak ~lan visoke {ole, v sklopu katere
so omenjene knji`nice, obi{~e knji`nico vsaj 40 krat
letno, hkrati pa uporablja obse`no ponudbo digitalne
knji`nice. Pri javnih knji`nicah je med drugim vpra{ljiva
aktualnost gradiva. V petih najbolj{ih mestnih
knji`nicah letno obnovijo 12 – 18 % gradiva. To se
izpla~a, saj si po statisti~nih podatkih vsak prebivalec
Nem~ije letno izposodi vsaj 10 enot gradiva.
Na podoben na~in lahko na osnovi primerjave z
najbolj{imi v svoji kategoriji udele`enci BIX-a
ugotovijo, kje so v njihovi knji`nici mo`ne izbolj{ave
kakovosti in kje so {e rezerve.

Kako se je odrezal CTK
Ko smo se pred letom odlo~ali, ali se velja vklju~iti v
primerjavo BIX, ker se zaradi posebnosti organizacije
knji`ni~arstva na Univerzi v Ljubljani ne moremo
odrezati, kot bi se sicer lahko, je obveljalo direktorjevo
stali{~e, da se spla~a potruditi.
Ob vklju~itvi v BIX je bilo nekoliko ve~ dela, kot ga bo
v naslednjih letih, predvsem glede prevoda
podrobnega in zapletenega vpra{alnika. Sicer pa je
ve~ina podatkov, ki smo jih morali poslati v Nem~ijo,
predmet razli~nih statisti~nih raziskav in poro~il za
Univerzo v Ljubljani, za Center za razvoj knji`nic v
NUK-u ter za Ministrstvo za visoko {olstvo, znanost in
tehnologijo, tako da s pridobivanjem podatkov nismo
imeli bistveno ve~ dodatnega dela.
CTK se je v kategoriji enonivojskih visoko{olskih
knji`nic uvrstil na 28 mesto od 33 sodelujo~ih knji`nic.
Dosegli smo indeks 683. V delnem indeksu ponudba
smo dosegli 32. mesto z indeksom 156, v indeksu
uporaba pa 28. mesto z indeksom 138. V obeh
segmentih je na relativno slabo uvrstitev vplivala
velikost Univerze v Ljubljani oz. posredno organizacija
knji`ni~arstva na Univerzi v Ljubljani.
Kot primer, univerzitetna knji`nica Tehni{ke univerze
na Dunaju se je uvrstila le dve mesti pred CTK-jem,
Univerzitetna knji`nica Univerze Karla Franca v Gradcu
je v kategoriji dvonivojskih knji`nic dosegla le
odstotek vi{ji indeks. Najbolj{i indeks 1111 je med
enonivojskimi univerzitetnimi knji`nicami dosegla
Univerzitetna knji`nica Mannheim, med dvonivojskimi
univerzitetnimi knji`nicami pa je bila najbolj{a Spodnje
Sa{ka Dr`avna in univerzitetna knji`nica Göttingen z
indeksom 877.
Knji`ni~ni sistem Univerze v Ljubljani sicer deluje
dvonivojsko, saj ima univerzitetne in fakultetne
knji`nice. ^e bi CTK uvrstili med dvonivojske knji`nice,
bi se uvrstila na 12. mesto med 19. knji`nicami.
Statistiko je treba uporabljati premi{ljeno in upo{tevati
posebne okoli{~ine, ki vplivajo na kon~ni rezultat. Taka
okoli{~ina je v primeru CTK-ja velikost ljubljanske
univerze. V vseh kazalnikih, ki vsebujejo {tevilo
potencialnih uporabnikov, smo dosledno navajali

{tevilo vseh {tudentov in zaposlenih na Univerzi v
Ljubljani. [tudentov fakultet tehni{kih usmeritev je
manj, zato so vrednosti kazalnikov za fizi~ni obisk v
knji`nici, izposojo gradiva, celotne izdatke za
knji`ni~no gradivo glede na {tevilo uporabnikov ter
vrednosti ostalih kazalnikov, ki upo{tevajo {tevilo
potencialnih uporabnikov, manj{e, kot pa bi bile, ~e bi
to {tevilo prilagodili resni~nim razmeram. Ker velik del
storitev CTK-ja uporabljajo le {tudentje tehni{kih in
naravoslovnih fakultet Univerze v Ljubljani (izposoja
gradiva, informacijske storitve), bi morali vsaj pri petih
od dvajset najpomembnej{ih kazalnikov upo{tevati
{tevilo potencialnih uporabnikov okoli 20.000 namesto
66.910. Po drugi plati pa je konzorcijska nabava
elektronskih revij ter upravljanje Digitalne knji`nice
Univerze v Ljubljani argument, da pri statisti~nih
poro~ilih upo{tevamo celotno {tevilo {tudentov in
zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. Dodatni argument k
takemu navajanju {tevila potencialnih uporabnikov je
enotna {tudentska izkaznica. Po tem na~elu je vsak
redno vpisan {tudent avtomatsko vpisan v CTK, NUK
in ostale knji`nice Univerze v Ljubljani. Vsekakor pa je
splo{na primerjava CTK-ja s knji`nicami nem{kih in
avstrijskih univerz zelo ote`ena, saj so te v povpre~ju
ve~ kot {tirikrat manj{e od Univerze v Ljubljani.

Ponudba in uporaba CTK-ja
V ponudbi zaostajamo pri izdatkih za knji`ni~no
gradivo glede na {tevilo uporabnikov kot tudi s
{tevilom zaposlenih ter uporabno povr{ino glede na
{tevilo uporabnikov. Pomemben podatek je, da imamo
zelo dobro strukturo celotnih izdatkov za knji`ni~no
gradivo saj zna{a dele` izdatkov za elektronsko gradivo
v celotnem dele`u izdatkov za gradivo 50,33%, kar nas
po tem kazalniku uvr{~a na 3. mesto. To potrjuje
usmeritev CTK-ja v zagotavljanje storitev digitalne
knji`nice v spletnem okolju, ki je tudi sicer mo~no
izra`ena.
V uporabi zaostajamo v fizi~nih obiskih uporabnikov
kot tudi v izobra`evanju za uporabnike. Spet je prisoten
vpliv velikosti Univerze v Ljubljani. Za naslednje leto so
v pripravi tudi natan~nej{e meritve uporabe digitalne
knji`nice. Glede na usmeritev v storitve digitalne
knji`nice, organizacijo knji`ni~arstva in sisteme
avtentikacije na Univerzi v Ljubljani bodo ti podatki pri
primerjavah uporabe virov in storitev CTK-ja z drugimi
knji`nicami za CTK vsebinsko bolj ustrezni, kot pa so
kazalniki uporabe klasi~nih knji`ni~nih in informacijskih
storitev v prostorih knji`nice. Pohvalimo pa se lahko z
dobrim rezultatom glede dostopnosti gradiva, kjer se
potrjuje ustrezna organizacija prostega pristopa do
gradiva kot tudi zagotavljanje kratkih dostavnih ~asov
gradiva iz skladi{~a.

U~inkovitost in razvojna
dejavnost CTK-ja
V u~inkovitosti smo dosegli 20. mesto ter indeks 159.
[e posebej slab rezultat je v kazalniku storilnost
zaposlenih, ki je po metodologiji BIX-a kvocient med
koli~ino nabavljenega gradiva ter {tevilom zaposlenih
za obdelavo gradiva. To potrjuje tezo o dragi in
komplicirani obdelavi gradiva v slovenskih knji`nicah.
V Mannheimu na primer 7 krat ve~ nabavljenega
gradiva obdelajo le 3 zaposleni ve~, kot v CTK-ju. V
knji`nici v Freibergu 5 krat ve~ gradiva obdelata 2
zaposlena manj. Ti podatki morajo biti alarm za
slovensko knji`ni~arsko stroko, da na tem podro~ju
temeljito spremeni pristop ter pravila vsled
enostavnej{e, bolj racionalne kot tudi uporabnikom
prijaznej{e katalogizacije.
V razvoju smo na visokem 4. mestu z indeksom 230.
Na to vpliva visoka vrednost kazalnika usposabljanja
zaposlenih. Pri tem je treba vendarle upo{tevati dejstvo,
da je v tem vklju~eno obvezno usposabljanje
zaposlenih za razli~ne module aplikacije COBISS 3, ki
glede na organizacijo in obseg za slovenske knji`nice

poleg pridobljenega znanja predstavlja predvsem visok
stro{ek. K visoki uvrstitvi prispeva tudi dober rezultat
pri kazalniku dele`a zaposlenih za upravljanje
elektronskega gradiva, kar spet potrjuje na{o usmeritev
v storitve digitalne knji`nice.

Primerjava BIX-a s statisti~nimi
vpra{alniki Centra za razvoj
knji`ni~arstva NUK-a
Oba vpra{alnika imata veliko podobno zastavljenih
vpra{anj. To je razumljivo, saj verjetno uporabljata
enake standarde kot osnovo za svoja vpra{alnika.
Vendarle pa se BIX vsaj pri visoko{olskih knji`nicah
ukvarja z bolj razvojnimi in sodobnimi vpra{anji. Ve~ji
poudarek daje storitvam digitalne knji`nice, kjer
nagrajuje knji`nice, ki se aktivneje ukvarjajo z
zagotavljanjem tovrstnih storitev ter kaznuje tiste, ki
tovrstne storitve izvajajo v manj{i meri. Bolj podrobno
razdela tudi prihodke in odhodke. Prav struktura
izdatkov (celotni dele`, namenjen za gradivo, dele`
izdatkov za elektronsko gradivo in podobno) v veliki
meri poka`e usmerjenost izbrane knji`nice v bolj ali
manj sodobne metode izvajanja knji`ni~nih storitev.
[e bolj pomembna pa je uporabnost raziskave. Nabor
knji`nic je zadosti velik ter kakovosten, da lahko
govorimo o verodostojnem statisti~nem vzorcu.
Rezultati razreza poslovanja lastne organizacije in
primerjava po posameznih segmentih ali v celoti z
ostalimi knji`nicami je zares dobro orodje, ki
opravi~uje vlo`eno delo in sredstva. Pri slovenskih
raziskavah pa podatki kon~ajo v nefunkcionalnih
statisti~nih formah, v funkcionalno uporabni obliki
morebiti le v tabelah LIBECON-a, ki pa, kot smo `e
omenili, lahko slu`ijo le snovalcem strategij in politik
knji`ni~arstva v {ir{ih okvirjih, veliko manj pa
upravljalcem posameznih knji`nic.

Zaklju~ek
V CTK-ju smo zadovoljni, da smo s projektom za~eli,
zadovoljni pa smo tudi s tem, da smo dobili realne
okvirje na{e uspe{nosti. Ob upo{tevanju nekaterih
okoli{~in smo z nekaterimi rezultati lahko zadovoljni,
nekateri rezultati pa nas seveda navajajo k
spremembam pri organizaciji poslovanja. Veliko je tudi
anomalij, ki so posledice slabih strokovnih poslovnih
odlo~itev {ir{e knji`ni~arske stroke v preteklosti in
nepripravljenosti na spremembe. Gre za probleme
zapletenih, s stali{~a cene in uporabe nabavljenih
gradiv ekonomsko neustreznih sistemov obdelave
gradiva v slovenskih knji`nicah kot tudi za probleme
organizacije knji`ni~arstva na Univerzi v Ljubljani.
Za knji`nice Univerze v Ljubljani bi bilo najbolje, da bi
zbrali zahtevane podatke, jih ustrezno zdru`ili ter v
BIX-u nastopili skupno v kategoriji dvonivojskih
univerzitetnih knji`nic. Na tak na~in bi dobili natan~en
prerez delovanja knji`nic ter realno sliko na{ih
prednosti in pomanjkljivosti glede na kakovostno
ustrezen in primeren vzorec, odpadli bi tudi vsi
pomisleki o vplivu velikosti univerze na kakovost
univerzitetnega knji`ni~arstva, kot se pojavljajo v
primeru CTK-ja.
V BIX se lahko vklju~i vsaka visoko{olska ali splo{na
knji`nica. Letna ~lanarina zna{a 170 EUR. Za vse
informacije lahko pokli~ete v CTK na 2003 445 (Miro
Pu{nik, miro.pusnik@ctk.uni-lj.si). Rezultati so objavljeni
v reviji BIX Der Bibliotheksindex, ki izide kot priloga
revije BIT Online in je dostopna v v CTK-ju, dostopni
pa so tudi na spletnem naslovu http://www.bixbibliotheksindex.de/vergleich_wb/index.php?nID=19.
Viri
Wimmer U: Bix – the library index. Basic information
in english – working paper, http://www.bixbibliotheksindex.de/index.php?id=116&no_cache=1&file
=96&uid=219
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LUI podelil
nagrade za najbolj{o poslovno idejo 2007

12

mag. Alenka M. Zalaznik, LUI
V Ljubljanskem univerzitetnem
inkubatorju (LUI) smo svoje na~rtovane
spomladanske aktivnosti sklenili s
podelitvijo nagrad najbolj{im poslovnim
idejam. Tako je zaklju~eno Tekmovanje za
najbolj{o poslovno idejo, ki smo ga letos
soorganizirali z Mestno ob~ino Ljubljana,
Tehnolo{kim parkom Ljubljana in Centrom
za razvoj malega gospodarstva. Gre za
sodelovanje v {ir{i shemi “Prestolnica za
nove podjetni{ke ideje”, katere namen je
spodbuditi podjetni{tvo in nastanek novih
podjetij, ki bodo ustvarila nova delovna
mesta in dvignila gospodarsko rast v
Osrednjeslovenski regiji.

Avtorji najbolj{ih poslovnih idej so prejeli
namenske denarne nagrade v skupni
vrednosti 2.500 evrov, ki jih bodo izrabili
za pripravo poslovnega na~rta.

Zmagovalna ideja, ki je bila nagrajena z
1.250 evri, je Namizna igra Magnat in
prijavitelj Marko An`i~ s ~lani podjetni{ke
skupine Anjo Baloh, Majo Klobasa in
Gregom Terzi~em. Poslovna ideja se
nana{a na namizno igro s poslovnim
pridihom, kjer glavno vlogo igra trgovanje
z resni~nimi podjetji, ki delujejo na trgu.
Namenjena je igralcem, starej{im od 8 let.
Med igro si igralci pridobivajo podjetja in
denar, pri ~imer je potrebno razvijati
V tekmovanje se je letos prijavilo 23
poslovne sposobnosti. Poslovna ideja je
prijaviteljev s 25 poslovnimi idejami.
zanimiva zlasti s stali{~a inovativnega,
Predhodno smo na Fakulteti za strojni{tvo ‘virusnega’ pristopa tr`enja.
in Naravoslovnotehni{ki fakulteti izvedli
4 predavanja na temo podjetni{tva,
Na 2. mesto (835 evrov nagrade) se je
pravnih vidikov ustanavljanja podjetja,
uvrstila poslovna ideja Sloveniabreak.com
analize trga ter na~rta tr`enja in na temo
in prijavitelj Marko Gu~ek s ~lanom
financiranja malih podjetij. Veseli smo, da podjetni{ke skupine Jakom Bacem. Glavni
se je predavanj udele`ilo tudi veliko
proizvod drugo nagrajene poslovne ideje
mladih raziskovalcev iz Univerze in
je do`ivetje, ki je skrbno in premi{ljeno
drugih in{titucij, saj so to nosilci
zre`irano v turisti~ni aran`ma. Ta je
konkuren~nih znanj pred karierno
nadgrajen {e z inovativno sestavo,
odlo~itvijo, ki jo lahko usmerijo tudi v
organizacijo in na~inom prodaje.
podjetni{tvo.
Tretje mesto (415 evrov) je zasedla
V izboru za najbolj{o podjetni{ko idejo so
poslovna ideja GoGreen Algarium in
prevladovale ideje s turisti~nega podro~ja,
prijavitelj Miha Slekovec s ~lanico
sledile so jim ideje s podro~ja tehnologije,
podjetni{ke skupine Mojco Gruden.
nato ideje s podro~ja ekologije, tehni~ne
Podjetje GoGreen bo ponujalo izdelek, s
poslovne ideje, poslovne ideje s podro~ja
katerim bo posameznik pomagal
zabave, itd.
zmanj{evati koli~ino CO2 v ozra~ju.

Rektorica podeljuje nagrado
tretjeuvr{~enemu Mihi Slekovcu
(GoGreen Algarium)
Produkt Algarium temelji na tehnologiji za
vezavo CO2 iz zraka in bo poleg
koristnosti predstavljal tudi estetski izdelek
za bivalne prostore.
Sklepna prireditev je potekala v Mestnem
muzeju Ljubljana, glavna podeljevalca sta
bila prof. dr. Andreja Kocijan~i~, rektorica
Univerze v Ljubljani ter Zoran Jankovi},
`upan Mestne ob~ine Ljubljana. Ob tej
prilo`nosti je rektorica poudarila, da
univerza s pomo~jo LUI spodbuja
podjetni{tvo med {tudenti, `upan pa je
vsem tekmovalcem in nagrajencem ~estital
ter dejal, da so ideje motor uspeha, za kar
pa je treba vlo`iti veliko truda.

denarnimi nagradami za zmagovalce. Motiv
organiziranja obeh omenjenih tekmovanj
seveda ni zgolj podeliti nagrade, pa~ pa
identificirati ~im ve~ podjetnih idej in
podjetni{kih skupin, ki jih posami~no
povabimo k sodelovanju in razvoju
poslovne ideje do ustanovitve podjetja.
Poleti bomo najbolj podjetnim, ki bodo
ustanovili podjetja, lahko poleg svetovanj
ponudili tudi poslovne prostore na Vojkovi
ulici v Ljubljani. Ker bo novo pridobljeno
lokacijo potrebno o`iviti, v LUI `e
na~rtujemo nove dogodke, ki bodo v na{e
prostore privabili ~im ve~ zanimivih in
podjetnih posameznikov in strokovnjakov
tehnolo{kih vsebin.

V jeseni bomo `e tradicionalno organizirali
tudi Tekmovanje za najbolj{i poslovni na~rt,
z veliko ve~ predavanji ter bogatej{imi

V ta namen izgrajujemo novo spletno stran,
ki je `e dostopna na: www.lui.si.
Vabljeni k ogledu in na obisk!

14. {tudentski tek na ljubljanski grad
Zvijezdan Miki}, [OU [port
Ljubljana, 9. 5. 2007 - Toplo in son~no
vreme sta na tradicionalni {tudentski tek
na grad privabila ~ez 1400 teka~ic in
teka~ev.
[tudentski tek na ljubljanski grad je ena
ve~jih {portno rekreativnih prireditev v
Ljubljani, ki je nastala kot prispevek
{tudentov {portnemu utripu Ljubljane in

Teka~i in teka~ice so se s tekom od
njenih me{~anov. Od leta 1993, ko je bil
Pre{ernovega spomenika do
tek na grad izveden prvi~, se ga je
udele`ilo preko 12 tiso~ teka~ic in teka~ev. Ljubljanskega gradu - teka{ka proga je
bila dolga 2,3 km - pomerili v {tirih
Leto{nji, 14. tek sodi po {tevilu teka~ic in kategorijah: {tudentke, {tudenti, ob~anke,
ob~ani.
teka~ev med najbolj mno`i~ne v svoji
zgodovini. Komaj tretji~ v zgodovini
{tudentskega teka na grad je teka~ice in
Najhitrej{i ~as vseh ~asov je na obstoje~i
teka~e na poti spremljalo sonce.
progi [tudentskega teka na grad dosegel
{tudent Ekonomske fakultete Peter
Kastelic leta 2003: 8:32. Najhitrej{i `enski
~as je, tudi leta 2003, dosegla (takrat)
{tudentka Fakultete za strojni{tvo Pavlina
Ferjan~i~: ~asom 10:41.
Startni strel je ob 19. uri spro`il
smu~arski skakalec in {tudent Jernej
Damjan, najhitreje pa so na cilj pritekli
{tudentka Akademije za likovno umetnost
Jana Bratina s ~asom 10 minut 58
sekund, {tudent Ekonomske fakultete
Peter Kastelic s ~asom 8 minut 38
sekund, ob~anka Ale{a Carli s ~asom 11
minut 2 sekundi ter ob~an Jernej Rebolj s
~asom 8 minut 57 sekund.

Nagrade in priznanja so najbolj{im
teka~icam in teka~em ob 19:45 uri v
preddverju Ljubljanskega gradu podelili
`upan Mestne ob~ine Ljubljana Zoran
Jankovi~, rektorica Univerze v Ljubljani
prof.dr. Andreja Kocijan~i~, predsednik
[portne zveze Ljubljana Janez Sodr`nik in
predsednik [OU v Ljubljani Toma` ^erne.
Nagrade za najbolj{e teka~ice in teka~e
so prispevali: Orbico d.o.o., Modri
{tudentski servis, E-{tudentski servis in
Burda d.o.o.
Tudi pri izvedbi leto{njega 14.
[tudentskega teka na grad so prisko~ili
na pomo~ Mestna ob~ina Ljubljana,
[tudentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Modri {tudentski servis, E{tudentski servis, Eurosad d.o.o., Droga
Kolinska d.d. in Roiss 2 d.o.o.

Iskreno se opravi~ujemo vsem tistim, ki
se zaradi nepri~akovano velikega odziva
oziroma organizacijskih omejitev niste
mogli uradno prijaviti. Potrudili se bomo,
Najhitrej{i med teka~i, {tudent Peter
da nas tako velik odziv ne bo presenetil
Kastelic, je z v~eraj{njo zmago ponovil
na naslednjem [tudentskem teku na
lanskoletni uspeh in ostal najhitrej{i teka~ grad.
v kategoriji {tudenti in najhitrej{i teka~
[tudentskega teka na grad absolutno.
Vabljeni na 15. [tudentski tek na grad!

Razno

Dr`avna univerzitetna tekmovanja
{tudentov {portnikov
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Zvijezdan Miki}, [OU [port
[tudentke in {tudenti Univerze v Ljubljani so tudi na leto{njih dr`avnih
univerzitetnih tekmovanjih, ki so bila maja, zasen~ili svoje kolegice in
kolege iz Kopra in Maribora. Deset zlatih, {tiri srebrne in {tiri bronaste
medalje so krasile na{e fante in dekleta.
Slovenska univerzitetna {portna zveza je leto{nja dr`avna univerzitetna
prvenstva v ko{arki, odbojki, futsalu, tenisu, namiznem tenisu in
badmintonu izvedla v Mariboru v sodelovanju z Univerzitetno {portno
zvezo Maribor. [tudentke in {tudente Univerze v Ljubljani pa sta na
uspe{no pot v Mariboru pripravili Univerzitetna {portna zveza Ljubljana
in [OU {port.
V kolektivnih {portih so {tudentke in {tudenti Univerze v Ljubljani ostali
nepremagljivi `e peto leto zapored oziroma od leta 2003 naprej:
v vseh kategorijah, v vseh kolektivnih {portih in domala v vseh
individualnih {portih. Od mo`nih 18 medalj v individualnih
panogah so {tudentke in {tudenti Univerze v Ljubljani domov odnesli
13 odli~ij.
Vsi zmagovalci so si priigrali pravico do nastopa na Evropskih
univerzitetnih tekmovanjih v letu 2007 in 2008.
Ko{arkarice in ko{arkarje Univerze v Ljubljani je vodila izku{ena ekipa
z dolgoletnimi uspehi na evropskih univerzitetnih tekmovanjih: Simon
Kuhar, Matej Kozjek in Ale{ Florjan~i~. [tudentke so pod ko{em
opravile s kolegicami iz Maribora 52:56 in se hitro zavihtele na prvo
mesto.

V `enski kategoriji so Ljubljan~anke premagale Maribor~anke z 2:0 (25:17,
25:22) in nato tudi Primorke z 2:0 (25:19, 25:26). Prvo mesto so zasedle
Fantje so v prvi tekmi suvereno premagali Primorce (91:55), v finalnem {tudentke Univerze v Ljubljani, drugo mesto je pripadlo Univerzi v
dvoboju pa so naleteli na mo~an odpor dobro pripravljenih
Mariboru, tretje pa Univerzi na Primorskem. Uspe{na trenerja obeh ekip
Maribor~anov (77:73). Za prvouvr{~enimi {tudenti Univerze v Ljubljani
Univerze v Ljubljani (mo{ke in `enske) Danijel Habjan in Jo`e ^asar se z
so drugo mesto zasedli {tudentje Univerze v Mariboru, tretje pa {tudenti optimizmom ozirata po odli~jih na bli`ajo~em se Evropskem univerzitetnem
Univerze na Primorskem.
prvenstvu v odbojki, ki bo od 16. do 23. 7. 2007 na Reki na Hrva{kem.
Z obema zmagama sta si obe ekipi Univerze v Ljubljani zagotovili
vozovnico za udele`bo na Evropskem univerzitetnem prvenstvu v
ko{arki leta 2008.
Reprezentanca Univerze v Ljubljani v futsalu pa je z dvema zmagama
nad kolegi iz Kopra (5:1) in Maribora (2:0) zopet nakazala `eljo po
najvi{jih uvrstitvah na leto{njem Evropskem univerzitetnem prvenstvu
v futsalu, ki bo v Kopru med 23. in 29.7. Ko~ni izid: 1. Univerza v
Ljubljani, 2. Univerza v Mariboru, 3. Univerza na Primorskem. Leto{njo
ekipo vodi trener Sanel Konjevi}.
[tudenti Univerze v Ljubljani bodo letos branili naslov Evropskih
univerzitetnih prvakov v futsalu, ki so ga lansko leto osvojili v Novem
Sadu.
Odbojkarski turnir je postregel le z eno tekmo v mo{ki kategoriji. V
dokaj izena~enem dvoboju Univerza v Ljubljani : Univerza v Mariboru
so Ljubljan~ani slavili 2:0 (25:21, 25:23).

V tenisu se je z zlatom okrasil prav tako {tudent Univerze v Ljubljani,
Miha Mlakar. Na drugem mestu se je zna{el Bor Pristavnik, {tudent
Univerze v Mariboru. Tretje mesto sta si podelila {tudenta Univerze v
Ljubljani, Peter Pevc in Bla` Turk.
Namizni tenis je doma~im gledalcem postregel s pravim rafalom
strelskega voda iz Ljubljane. Vsa prva mesta v mo{ki kategoriji so zasedli
{tudentje Univerze v Ljubljani (1. mesto: Andra` Avbelj, 2. mesto: Primo`
Koban, 3. mesto: Jure Ko{~an in Gregor Ni{avi}). Enako je bilo v
kategoriji {tudentke (1. mesto: Petra [kabar, 2. mesto: Kristina Lesar, 3.
mesto: Natalija Lu`ar in Tja{a Supani~).
Turnir v badmintonu je prav tako krono namenil {tudentki Univerze v
Ljubljani (Mateji Fink). Na drugem in tretjem mestu sta ponosno stali
{tudentki Univerze v Mariboru (2. mesto: Nika [valjek, 3. mesto: Brina
Stegen{ek). V mo{ki kategoriji so premo~ pokazali Maribor~ani. Nad
prvimi tremi mesti je vihrala modra zastava Univerze v Mariboru (1.
mesto: Matja` Adler, 2. mesto: @iga Zavrl, 3. mesto: Uro{ A~ko).

Iz zgodovine Univerze v Ljubljani

Enaintrideseti rektor Univerze v Ljubljani:
Ervin Prelog, 1976 -1978
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Tea An`ur, AMSU
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Prof. dr. Marko [kerlj, Odkritje plakete Ervinu
Prelogu, Strojni{ki vestnik, Ljubljana 1995, 1/2,
3-6.

2

Janez Duhovnik, Profesorju Ervinu Prelogu v
slovo, Vestnik Univerze Edvarda Kardelja v
Ljubljani, Ljubljana 1987, 3, 149-150

3

Biografije in bibliografije univerzitetnih
u~iteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
Ljubljana 1957, 210.

4

Prof. dr. Marko [kerlj, Odkritje plakete Ervin
Prelogu, Strojni{ki vestnik, Ljubljana 1995, 1/2,
3-6.

5

ZAMU IV/2980, Prelog Ervin, personalna mapa.

6

Janez Duhovnik, Ervin Prelog, Delo, 18.3. 1987.
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Zaslu`ni profesorji, Vestnik Edvarda Kardelja
v Ljubljani, 3, Ljubljana 1987, 117-118

8

ZAMU, IV/1540, Statut univerze v Ljubljani.
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Prav tam.
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ZAMU, IV-1540.
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Samoupravni sporazum o izvajanju
zdravstvenega varstva rednih {tudentov
visoko{olskih organizacij zdru`enega dela v SR
Sloveniji, Objave univerze v Ljubljani, (1976/77),
1-2, 14.
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6. redna seja univerzitetnega sveta, 27.
decmber 1976, Poro~ilo statutarne komisije,
Objave Univerza v Ljubljani za {tudijsko leto
1976/77,1-2, 26.
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6. redna seja univerzitetnega sveta 27.
december 1976, volitve in imenovanja, Objave
Univerze v Ljubljani (1976/77), 1-2, 25

14

Zaslu`ni profesorji, Vestnik Univerze Edvarda
Kardelja v Ljubljani, Ljubljana 1987, 3, 117.

15

Janez Duhovnik, Ervin Prelog, Delo, 18.3.
1987.

Narava po svojih neizprosnih zakonih bri{e
generacije ljudi, potem, ko so svoje
poslanstvo `e opravili. Ostanejo le njihova
dela, iz katerih ~rpajo znanje njihovi
nasledniki. Ljudje se jim oddol`imo tudi s
postavitvijo spomenikov za zaslu`no delo in
dose`ke. Na steni v avli Fakultete za
strojni{tvo je tako upodobljenih nekaj
najzaslu`nej{ih mo` za razvoj strojni{ke
stroke. Med njimi sta dva biv{a rektorja,
akademik prof. dr. Anton Kuhelj st. in ~astni
doktor prof. Albert Struna, poleg prof. dr.
Zorana Ranta, zadnji pa je prof. dr. Ervin
Prelog. 1
Rojen je bil 23. IX. 1921 v Bizeljski vasi pri
Bre`icah. Osnovno {olo je obiskoval v
Polzeli, gimnazijo pa v Celju in Ljubljani, kjer
je 1941 leta maturiral. Med vojno je bil zaprt
v Starem piskru v Celju. Kmalu po izpustitvi
je bil zaradi politi~nega delovanja ponovno
zaprt in odpeljan na prisilno delo v Nem~ijo,
kjer je bil mobiliziran v nem{ko vojsko. Od
tu je pobegnil, vendar so ga ujeli in ga kot
politi~nega kaznjenca poslali v kazenski
bataljon na Poljsko. Ko je Rde~a armada ob
koncu vojne zavzela Poljsko se ji je priklju~il.
Septembra 1945 se je pridru`il JLA.2
Zanimanje za tehniko je kazal `e kot otrok,
navdu{il se je za {tudij strojni{tva. Leta 1945
se je vpisal na Tehni{ko fakulteto Univerze v
Ljubljani, kjer je kot odli~en {tudent v
za~etku leta 1949 pred~asno diplomiral in
postal strojni in`enir. V ~asu {tudija v
Ljubljani se je pre`ivljal z individualnim
pou~evanjem, sprva je kot provizorni
asistent pri prof. Antonu Kuhlju vodil kro`ke
iz mehanike na Oddelku za splo{ne
predmete za teoreti~no mehaniko Tehni~ne
visoke {ole ter pou~eval mehaniko in
matematiko na te~aju za laborante gradbene
stroke. Po diplomi je bil imenovan za
rednega asistenta na Oddelku za splo{ne
predmete za teoreti~no mehaniko Tehni~ne
visoke {ole in je prevzel predavanja iz
mehanike na Tehni~ni srednji {oli v
Ljubljani.3
Kot o u~encu akademika prof. dr. Kuhlja je
o njem zapisal prof. dr. Marko [kerlj:
““Podoben mu je bil po nadarjenosti in delu.
Oba sta zdru`evala veselje do teoreti~nih
razprav z zelo zajetnim opusom strokovnih
del. Kot pokon~en ~lovek z zravnano
hrbtenico je svoja stali{~a zagovarjal brez
dlake na jeziku in besed ni zavijal v svilen
papir. Nesebi~no in nepridobitni{ko se je
razdajal zvest na~elu velikega matematika
Langrangea: da je vrednost znanstvenika
obratno sorazmerna njegovim zahtevam.“4
Decembra leta 1952 je na Tehni{ki fakulteti
uspe{no zagovarjal doktorsko disertacijo z
naslovom: “Elastomehanika debelih valjastih
lupin” in postal doktor tehni~nih ved.
Njegova nadaljnja strokovna pot je bila tako
vseskozi povezana z delom na univerzi.
Leta 1953 je bil imenovan za docenta na
Oddelku za splo{ne predmete Tehni{ke
fakultete za predmet teoreti~na mehanika in
na Odseku za gozdarstvo takratne
Agronomsko-gozdarske veterinarske
fakultete. Ervin Prelog je predaval tudi na
Fakulteti za rudarstvo, metalurgijo in
kemijsko tehnologijo na Oddelku za
tehni~no fiziko5 oz kasnej{i Fakulteti za
naravoslovje in tehnologijo, od koder so ga
leta 1960 premestili na Fakulteto za
strojni{tvo. [tirinajst let je tu predaval
najte`je tehni~ne predmete: statiko,
kinematiko in dinamiko, elasto in
plastomehaniko, stati~no nedolo~ene
konstrukcije, mehaniko konstrukcij in
termoelasti~nost. Na Fakulteti za arhitekturo,
gradbeni{tvo in geodezijo je za~el predavati
leta 1969 kot redni profesor vse do
upokojitve leta 1986. Prof. dr. Janez
Duhovnik je o njem zapisal in ga ozna~il
kot predavatelja z zanimivimi, jasnimi in z

zgledi podkrepljenimi predavanji in polnimi
predavalnicami. 6
Pedago{ke kvalitete profesorja z izjemnim
~utom za tehniko so se kazale tudi v ocenah
{tudentov, ki so jih podali ob vsakoletnem
ocenjevanju profesorjev. Njegovi pedago{ki
pristopi, podajanje snovi in pomo~ pri
izboru literature ter u~beniki, ki jih je pisal
za svoje {tudente, so mu prinesli sloves na
vseh fakultetah, kjer je predaval.
Bibliografski opus del, ki jih je profesor
napisal, je gotovo eden najbogatej{ih na
ljubljanski univerzi, saj zajema 14 knjig in 90
znanstvenih in strokovnih ~lankov s podro~ja
mehanike. Bil je mentor devetim doktorjem
in dvajsetim magistrom. Je tudi prvi avtor
u~benika za metodo kon~nih elementov.
Vsem generacijam svojih {tudentov je v
pomo~ napisal 18 u~benikov. Uspe{nemu
pedagogu je tako akademska kariera leta
1960 prinesla naslov izrednega profesorja na
Oddelku za tehni~no fiziko Fakultete za
rudarstvo, metalurgijo in kemijsko
tehnologijo in leta 1966 naslov rednega
profesorja za mehaniko na Strojni fakulteti.
Zaslu`ni profesor je postal leta 1986.
Verjetno najobse`nej{e podro~je njegovega
strokovnega dela pa je bilo usmerjeno na
konstruiranje in izdelavo gradbenih
konstrukcij. @e takoj po kon~anem {tudiju se
je za~el ukvarjati s problemi stati~nih teles,
predvsem splo{ne teorije lupin, in s
problemi seizmike.
Bil je med pobudniki prvih metod
potresnega prera~unavanja gradbenih
objektov. S sodelovanjem pri izdelavi
predpisov za potresno varno gradnjo je
postal eden vodilnih strokovnjakov na tem
podro~ju, posebno v ~asu po skopskem
potresu. Z izredno intuicijo je na~rtoval in
znal predvideti prihajajo~e spremembe pri
ra~unanju konstrukcij. Njegove {tudije o
uporabi ra~unalnikov v konstrukcijski
mehaniki so nastale {e pred uporabo
“modernih” ra~unalnikov. Na gradbi{~ih se
je na tabli, kjer se zapi{e poleg imena
izvajalca in projektanta {e ime statika,
ve~krat pojavilo njegovo ime, saj je bil znan
kot najvidnej{i gradbeni strokovnjak s
podro~ja mehanike gradbenih konstrukcij in
projektant za projektiranje potresno varnih
stavb. Izra~unal je statiko za ve~ kot 150
projektov, med katerimi je veliko zahtevnih
gradbenih in strojnih konstrukcij. Antenski
oddajni stolpi na Nanosu, Krvavcu, Kumu in
Ple{ivcu so bili skonstruirani po njegovih
na~rtih. Pri ustvarjanju stavbnih konstrukcij v
centru Ljubljane - Trga revolucije in
Cankarjevega doma pa je svoje znanje
zdru`il z arhitektom prof. dr. Edom
Ravnikarjem. Kot projektant ali kot
svetovalec je sodeloval pri realizaciji
Fakultete za arhitekturo, gradbeni{tvo in
geodezijo, Fakultete za strojni{tvo, Oddelka
za matematiko, Klini~nega centra, pri gradnji
360 m visokega dimnika v Trbovljah,
rudni{kega stolpa v Kani`arici, Hrastniku...7
Pri svojem delu je posegel tudi v {ir{i
jugoslovanski prostor (kulturni center
Skopje, hotel Avala v Budvi, rudni{ki stolp v
Aleksincu...).
Zlata veri`ica, ki so mu jo obesili okoli
vratu, ga je v letih 1976 - 1978 zavezala k
opravljanju rektorskih dol`nosti na
ljubljanski univerzi. Ta ~ast ga je doletela po
24 letih doktorskega naslova in 27 letih od
opravljene diplome na strojni fakulteti.
Z novo organizacijo visokega {olstva leta
1975 volitve rektorjev in dekanov niso ostale
v okviru Univerze, temve~ je vanje odlo~ilno
posegla Socialisti~na zveza delovnega
ljudstva (SZDL). Nov statut Univerze je
namre~ dolo~al, da imenuje rektorja
univerzitetni svet izmed visoko{olskih
u~iteljev ~lanic univerze na podlagi predloga
predsedstva Republi{ke konference

Socialisti~ne zveze delovnega ljudstva
(SZDL).8
Prve rektorske volitve po novem postopku
so potekale februarja 1976, ko je bil na
predlog Republi{ke konference SZDL z
izglasovanjem v vseh treh delegacijah
Univerzitetnega sveta imenovan za rektorja
dr. Ervin Prelog, redni profesor Fakultete za
arhitekturo, gradbeni{tvo in geodezijo
(FAGG). Izvoljen je bil za dobo dveh let, ki
pa se je po izteku s ponovno izvolitvijo
lahko podalj{ala {e za dve leti.9 V tem ~asu
so za~eli veljati nova ustava, Zakon o
visokem {olstvu (UL SRS, {t. 13/75)10 in
Zakon o zdru`enem delu. Z novim
visoko{olskim zakonom iz leta 1975 so se
~lanice univerze organizirale kot enovite oz
sestavljene delovne organizacije z ve~
visoko{olskimi temeljnimi organizacijami
zdru`enega dela. Upravljanje na fakultetah
in univerzi je pre{lo pod mo~an dru`beni
vpliv na podro~jih, ki so bila izrazito
strokovna. Pedago{ko znanstveni sveti (PZS)
so postali le {e fakultativni posvetovalni
organi. O {ir{ih politi~nih in znanstvenih
vpra{anjih je odlo~al svet univerze, ki je bil
sestavljen iz treh delegacij: vseh delavcev
univerze, delegatov dru`bene skupnosti in
{tudentov. Glede vzgojno-izobra`evalnih
programov so odlo~ale na novo
ustanovljene izobra`evalne skupnosti. To je
bilo obdobje samoupravljanja in
podpisovanja samoupravnih sporazumov.
Podpisan je bil sporazum, ki je urejal
zdravstveno varstvo rednih {tudentov. 11 Na
univerzi je univerzitetni svet sprejel odlo~bo
o ustanovitvi [tudentskega servisa v
Ljubljani.12 V {tudijskem letu 1973/74 je bil
pri Univerzi v Ljubljani ustanovljen iniciativni
odbor, ki je skrbel za izgradnjo {tudentskih
domov za dodiplomske in podiplomske
{tudente. Kot delegat univerze v gradbenem
odboru je bil profesor Prelog zadol`en za
njihovo izgradnjo in za obnovo univerzitetne
zgradbe. Zaradi splo{nega slovesa, ki ga je
u`ival kot konstruktor in statik, ga je
univerzitetni odbor tudi pooblastil, da uredi
spominski dom Franca in Borisa Kidri~a v
Kne`cu.13
Za rektorsko funkcijo je bil imenovan tudi v
drugem mandatu, kar se je zgodilo prvi~ po
rektorju Meliku, vendar rektor Prelog zaradi
bolezni svoje funkcije ni mogel ve~ opravljati.
Nadome{~al ga je prorektor, potem pa so
dru`benopoliti~ne organizacije v sporazumu z
njim imenovale novega kandidata za rektorja.
Upokojil se je leta 1986.
Na izobra`evalnem visoko{olskem podro~ju
si je kot rektor in profesor prizadeval
posodobiti in izbolj{ati pedago{ko
raziskovalni proces, vpeljati podiplomski in
specialisti~ni {tudij kot redni obliki {tudija s
sodelovanjem pri oblikovanju predloga
Zakona o usmerjenem izobra`evanju in
pove~ati interes {tudentov zanj. Ob tem pa
ni pozabil spodbujati pedago{koraziskovalno osebje h kvalitetnej{emu
vzgojno-izobra`evalnemu delu, izbolj{ati
materialno podstat {tudentov z
omogo~anjem njihovega {tudija in tesneje
sodelovati z univerzami doma in po svetu,
kar je uresni~eval tudi preko samoupravnih
sporazumov (ureditev zdravstvenega varstva
za redne {tudente, izgradnja {tudentskih
domov...). Za to mu je univerzitetni svet
podelil sve~ano listino in spominsko plaketo
(1978, 1984). Posthumno je leta 1987 prejel
naslov zaslu`ni profesor.14
Umrl je 7. marca leta 1987.
Ob izteku `ivljenjske poti je prof. dr. Janez
Duhovnik o njem zapisal, da je bil zavzet
profesor in raziskovalec z odgovornimi in
zahtevnimi nalogami, mo`, ki ni nikomur
mogel re~i ne in se je razdajal na vse strani.
@al pa ga je bolezen preve~krat nasilno
odtrgala od zastavljenega dela. 15

Iz zgodovine Univerze v Ljubljani

Rektor prof. dr. Matija Slavi~ in ljubljanska
univerza v ~asu pred in med drugo
svetovno vojno
1

dr. Jo`e Ciperle, AMSU
okviru praznika ob~ine Kri`evci je 8.
septembra lani v Kri`evcih pri Ljutomeru
potekal ve~er, posve~en enemu najbolj
zaslu`nih rektorjev ljubljanske univerze,
dvakratnemu rektorju prof. dr. Matiji Slavi~u.
^eprav smo o rektorju Slavi~u v Vestniku UL
pred ~asom `e pisali, ga tokrat predstavljamo
predvsem v lu~i njegovih prizadevanj za
ohranitev enotnosti in obstoja edine slovenske
univerze.
Curriculum vitae prof. dr. Matija Slavi~a,
znamenitega slovenskega biblicista
(izpostavimo: prevod Stare zaveze
neposredno iz hebrejskega izvirnika) in
narodnoobrambnega delavca (izpostavimo:
re{itev Prekmurja za slovenstvo), ki je bil
rojen leta 1877 v Bu~e~ovcih nad
Ljutomerom, obiskoval osnovno {olo v
Kri`evcih in Radgoni, klasi~no gimnazijo v
Mariboru, {tudiral teologijo na Visoki
bogoslovni {oli v Mariboru in na Dunaju ter
leta 1905 doktoriral na teolo{ki fakulteti
dunajske univerze – je tesno povezana z
razvojem in delom ljubljanske univerze v
prvih desetletjih po ustanovitvi.2
Znano je, da je ljubljansko univerzo junija
1919 ustanovila osrednja vlada v Beogradu
predvsem po zaslugi majhnega kroga
vplivnih mo` (dr. Karla Verstov{ka, odvetnika
Danila Majarona in profesorja na univerzi v
Pragi dr. Mihajla Rostoharja), ki so se uprli
stali{~u politikov in znanstvenikov, naj se z
ustanavljanjem univerze po~aka do ureditve
povojnih razmer. V Narodni vladi v Ljubljani
in Vseu~ili{ki (univerzitetni) komisiji, ki so jo
ustanovili novembra 1918, so se namre~
sprva obotavljali in so v prepri~anju, da bodo
Slovenci dobili Trst, {e naprej razmi{ljali o
slovenski univerzi v Trstu. Del ~lanov
Vseu~ili{ke komisije je v isti sapi dokazoval,
da so za za~etek dela fakultet potrebne
ve~letne priprave, nagli ustanovitvi univerze
pa so nasprotovali tudi liberalci
(Demokratska stranka), saj je bila
ustanovitvena pobuda povsem v katoli{kih
rokah. Toda zagovorniki takoj{nje
ustanovitve so si upali s podporo dr. Antona
Koro{ca dobiti pristanek Beograda in avgusta
1 Besedilo predavanja, ki ga je avtor predstavil
1919 je bilo za pet fakultet ljubljanske
8. septembra 2006 na Slavi~evem ve~eru v
univerze (pravno, filozofsko, teolo{ko,
Kri`evcih.
tehni~no in medicinsko) imenovanih prvih
18 profesorjev. Ve~ina med njimi je do tedaj
2 Prim. Jo`e Ciperle, Trinajsti in sedemnajsti
rektor UL: Matija Slavi~, 1932-1934, 1939-1941, delovala na avstrijskih univerzah in
strokovnih ustanovah. Prvi rektor je postal
v: Vestnik Univerze v Ljubljani, 33, 5-6/2002,
Ljubljana 2002, 20; isti, Dr. Matija Slavi~, 13. in matematik Josip Plemelj (1873-1967), nato so
17. rektor, 1932-1934, 1939-1941, v: Univerza
v neformalnem kro`enju sledili rektorji z
v Ljubljani in njeni rektorji, Razstavni katalog
drugih fakultet. ^eprav se je ljubljanska
(ponatis), Ljubljana 2006, 20.
univerza vse do druge svetovne vojne borila
z velikimi finan~nimi in prostorskimi
3 Peter Vodpopivec, Od Pohlinove slovnice do
te`avami in so ji iz Beograda ve~krat grozili z
samostojne dr`ave, Slovenska zgodovina od
ukinitvijo posameznih fakultet (zlasti
konca 18. stoletja do konca 20. stoletja,
medicine, ki je imela sprva le {tiri semestre,
Ljubljana 2006, 202-203.
nato pet oziroma {est, pa tudi tehnike), si je
4 Prim. Jo`e Ciperle, O prof. dr. Matiji Slavi~u,
naglo pridobila sredi{~no mesto v
slovenskem kulturnem in znanstvenem
rektorju UL (1932/34, 1939/41), v: Vestnik
Univerze v Ljubljani, 29, 5/1998, Ljubljana
`ivljenju.3
1998, 10-12; Tone [tefanec, Branitelj
@e v obdobju Vseu~ili{ke komisije pri
slovenske meje, prevajalec Biblije in rektor,
Narodni vladi in kasneje pri za~asnem
Tedenska tribuna Slovenskih novic, 27. januar narodnem predstavni{tvu v Ljubljani so dr.
2007, 19.
Matijo Slavi~a, profesorja za bibli~ne vede
Stare zaveze na bogoslovnem u~ili{~u v
5 Metod Miku`, Gradivo za zgodovino uniMariboru, omenjali med kandidati za
verze v letih 1919-1945, v: Petdeset let
slovenske univerze v Ljubljani, Ljubljana 1969, prihodnje profesorje ljubljanske univerze.
A dr. Slavi~ je tedaj delal kot vladni
81
izvedenec za Prekmurje in sodeloval na
6 Prav tam, 81-82.
mirovni konferenci v Parizu in Londonu.
Rektor takratne “Univerze Kraljestva Srbov,
7 Jo`e Ciperle, O prof. dr. Matiju Slavi~u, n.d.
Hrvatov in Slovencev v Ljubljani” mu je tako
1998, 11.
lahko {ele 29. januarja 1920 sporo~il, da je
imenovan za izrednega profesorja bibli~nih
8 Isti, Arhivsko gradivo o Luki Knaflju in njeved Stare zaveze na Teolo{ki fakulteti, kjer je
govi {tipendijski ustanovi, v: Vestnik Univerze
februarja 1920 za~el s predavanji. Njegova
v Ljubljani, 37, 5-6/2006, 14.
pot na ljubljanski univerzi se je v naslednjih
9 Metod Miku`, n.d. 1969, 87-88.
letih strmo vzpenjala: `e junija naslednjega
leta je postal redni profesor, v {tudijskem letu
10 Prav tam, 88.
1925/26 prodekan, v {tudijskih letih 1924/25,
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1930/31 in 1937/38 pa je bil dekan Teolo{ke
fakultete. Kot prorektor je deloval v
{tudijskih letih 1935/36–1936/37,
1941/42–1944/45, kot rektor pa v {tudijskih
letih 1932/33–1933/34 in 1939/40–1940/41.4
Denarni pritiski in s tem povezani poskusi
ukinitve posameznih fakultet ljubljanske
univerze so se z vso mo~jo pojavili tudi med
prvim mandatom rektorja dr. Slavi~a
(1932/33–1933/34). Z osebnimi posredovanji
mu je uspelo odstraniti groze~o nevarnost.
Isto~asno je prosvetni minister v Beogradu
pripravljal na~rt o reorganizaciji vseh treh
jugoslovanskih univerz, s katerim bi lo~il
“strokovne fakultete od histori~nih”. V
Ljubljani bi torej bila izvedena separacija
tehni~ne fakultete, ki jo je “ministrstvo
menda nameravalo oblikovati kot posebno
administrativno, docela samostojno visoko
{olo”. Rektor dr. Slavi~ je v razpravah v
Beogradu dosledno zastopal stali{~e
Univerzitetnega senata ljubljanske univerze,
da je v “strokovnem in znanstvenem interesu
nedeljivost univerze”. V ~asniku Slovenec pa
se je 12. januarja 1933 oglasil s ~lankom prof.
dr. Milan Vidmar, ki je poudaril, da za
vrednost fakultet nista merodajna razko{je in
sijajni laboratoriji. In nadaljeval: “Duh je pravi
vladar sveta in idealizem mora postati tvorna
sila vsakega naroda!”. Menil je, da naj
tehnika ostane sestavni del univerze in s tem
v celoti sogla{al z rektorjevim stali{~em.
Naslednji dan je ~asnik Slovenec prinesel
~lanek dekana medicinske fakultete prof. dr.
Alfreda [erka, ki je poudaril, da zna{ajo
stvarni izdatki za ljubljansko univerzo letno
1. 400. 000 din in nadaljeval z vpra{anjem,
“kje na svetu je univerza, ki bi imela na
razpolago tako malo kreditov za stvarne
izdatke”. Proti odcepitvi tehnike od univerze
sta se je v Slovencu oglasila tudi dekan
tehni~ne fakultete prof. dr. Alojz Kr·l (14.
januarja 1933) in 15. januarja 1933 prof. dr.
Rihard Zupan~i~.
Finan~na vpra{anja univerze, ki so seveda
pogojevala njen nadaljnji razvoj, je rektor dr.
Slavi~ posku{al re{evati z oblikovanjem
posebnega vseu~ili{kega (tj. univerzitetnega)
odseka, ki so ga sestavljale ugledne
slovenske osebnosti. Odsek je sestavil
poslanico slovenskemu narodu s temeljno
mislijo, da je nujno, da se ljubljanska
univerza v doglednem ~asu primerno
strokovno opremi in izpopolni.
Ljubljanska univerza se je `e leta 1928
potegovala za nakup Koslerjevega
Cekinovega gradu in posestva okoli njega, a
za nakup ni bilo denarja. Za del tega
zemlji{~a se je potegoval tudi {portni klub
Ilirija, ki je vedno bolj pritiskal na
univerzitetni senat, naj dovoli Koslerjevim
dedi~em razparceliranje in odprodajo tega
zemlji{~a. Ko je arhitekt prof. Josip Ple~nik
prebral enega od teh dopisov Ilirije, je 7.
aprila 1933 pisal rektorju dr. Slavi~u: “Pogled
na lep, zelen tivolski travnik, mislim, bil bi
blagodejnej{i harmoni~nemu razvoju ~loveka,
kakor pa sport, sode~ po sestavi in jeziku
prilo`enega Ilirijanskega dopisa. Na{emu
rankemu gospodu Hinterlechnerju ({estemu
rektorju ljubljanske univerze) sem obljubil
zvestobo zamisli, da se dr`i Koslerjev svet in
temu sosednji mestni, nedotaknjen za
bodo~e univerzitetne stavbe in botani~ni vrt.
Odlo~ati o le-ti zadevi pa more le skup{~ina
gospodov profesorjev. ^e bo ta pametna,
ostala bo tudi ona zvesta omenjeni zamisli iz
previdne skrbnosti za bodo~nost.”5
Zaradi hudih {tudentskih demonstracij 14.
januarja 1933, pri katerih je pri{lo “do skrajno
nedovoljenih klicev”, je rektor na poziv
prosvetnega ministra v Beogradu univerzo
zaprl. Minister je zahteval strogo preiskavo
“proti separatistom in komunistom”, ki se je
vlekla, in redna predavanja so se za~ela {ele
26. aprila 1933. Rektorju dr. Slavi~u je z

intervencijami v Beogradu v tem primeru
uspelo, da {tudentje - navkljub prekinitvi
predavanj - niso izgubili semestra.6
V prvem mandatu rektorja dr. Slavi~a gre
omeniti tudi njegova prizadevanja za gradnjo
univerzitetne knji`nice. S tem v zvezi je z
velikim navdu{enjem podpiral {tudentsko
dejavnost Akademske akcije. Kljub
nasprotovanju beograjskega prosvetnega
ministrstva je Univerzitetni senat na
rektorjevo priporo~ilo na redni seji 13. aprila
1934 sklenil, da univerza po na~rtih prof.
Jo`eta Ple~nika za~ne z gradbenimi deli za
univerzitetno knji`nico. Iskanje primernega
zemlji{~a in pridobivanje gradbenih dovoljenj
je za~etek gradnje zavleklo do konca leta
1935.7
Na za~etku svojega drugega rektorskega
mandata (1939/40–1940/41), ki sega `e v ~as
druge svetovne vojne, je dr. Slavi~ izposloval
kredite za odkup oziroma gradnjo
prirodoslovnega, anatomskega, kemi~nega in
strojni{kega in{tituta ter za zavod za
mineralogijo in za akademsko menzo.
Njegova prizadevanja iz prvega mandata in
prizadevanja ostalih rektorjev iz tridesetih let
20. stoletja, da bi ljubljanska univerza v
skladu z dolo~ili sen`ermenske pogodbe in
sporazuma med Kraljestvom Srbov, Hrvatov
in Slovencev ter Republiko Avstrijo iz leta
1927 dobila Knafljevo ustanovo na Dunaju v
svojo upravo, pa tudi v njegovem drugem
rektorskem mandatu niso obrodila sadov. Po
priklju~itvi Avstrije nem{kemu rajhu v letu
1938 je nem{ka stran v pogajanjih predlagala,
naj ljubljanska univerza Knafljevo zgradbo
proda Nem~iji. Rektor dr. Slavi~ je v
sporo~ilu zunanjemu ministrstvu v Beogradu
podal mnenje univerze, da “ni mogo~e staviti
predloga o odkupu po nem{ki vladi, ker
na{a univerza pred izro~itvijo imovine ni niti
upraviteljica, {e manj zastopnica ustanove”.8
V drugem rektorskem mandatu dr. Slavi~a je
ljubljanska univerza proslavljala svojo
dvajsetletnico 16. decembra 1939 s
slavnostno predstavo Gorenjskega slav~ka v
Operi, 17. decembra pa s slavnostno sejo
univerzitetnega senata v Zborni~ni dvorani in
nato {e s slavnostno akademijo v unionski
dvorani. Ob tej priliki je v Unionu ban dr.
Marko Natla~en v prisotnosti rektorja dr.
Matije Slavi~a izrazil upanje, da bi se
univerza ~im prej izpopolnila in da bi “zvesta
vsikdar slovenskim tradicijam rastla in
uspevala v korist in ponos naroda
slovenskega in dr`ave Jugoslavije vse dotlej,
dokler bo po teh lepih slovenskih krajih `ivel
slovenski rod”.9
Rektor je na omenjeni slavnostni seji
Univerzitetnega senata 17. decembra (1939)
podelil tudi ~astni doktorat dr. Antonu
Koro{cu, spomladi leta 1941 pa dr. Ivanu
Hribarju. V univerzitetni avli je `elel okrog
kipa kralja Aleksandra I., po katerem se je
univerza imenovala, postaviti spominske
plo{~e za ustanovitev univerze zaslu`nim
mo`em: Ljubi Davidovi}u, dr. Danilu
Majaronu in dr. Karlu Verstov{ku, po
predlogu prodekana Filozofske fakultete dr.
Franceta Kidri~a pa tudi dr. Ivanu Hribarju.
Na~rta zaradi razli~nih pogledov v
Univerzitetnem senatu predvsem glede oseb,
zaslu`nih za ustanovitev, ni bilo mogo~e
uresni~iti.10
Na seji Univerzitetnega senata 1940 je govoril
rektor dr. Slavi~ o raz{iritvi medicinske
fakultete in povedal historiat boja za njen
obstanek. @e od februarja 1940 pa je tekla
velika akcija za izpopolnitev te fakultete; to
je v veliki meri vodil tudi ban dr. Marko
Natla~an. Akcija se je za~ela tako, da je
akcijski odbor, ki ga je postavil ban, dobil
zagotovilo slovenskih poslancev in
predsednika senata jugoslovanske skup{~ine
(parlamenta) dr. Antona Koro{ca, da ga bodo
podpirali v ministrskem svetu. Tudi akcijski
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Iz zgodovine Univerze v Ljubljani
Rektor prof. dr. Matija Slavi~ in ljubljanska univerza
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odbor sam je za~el pripravljati teren v
ministrskem svetu (jugoslovanski vladi). Ko
je Ljubljano februarja 1940 obiskal prosvetni
minister, je ta naro~il v najkraj{em ~asu
poslati predra~un za peti in {esti semester
medicinske fakultete. Tega je potem poslal
ministrskemu predsedniku Dragi{i
Cvetkovi}u, rektorja pa je sprejel knez Pavle.
Cvetkovi} je spo~etka zaradi nekaterih
pomislekov predlog odklonil, vendar je - po
posredovanju dr. Antona Koro{ca in bana dr.
Marka Natla~ana – pri{lo v dvanajstine
dovoljenje za ustanovitev petega in {estega
semestra medicinske fakultete in za
nastavitev treh rednih in enega izrednega
profesorja, dveh docentov in potrebnega
pomo`nega osebja. Kredite za zidavo
oziroma dozidavo prvih dveh medicinskih
klinik ter za opremo laboratorijev in
bolni{kih prostorov pa so obljubili v
naslednjih dvanajstinah.11
Z okupacijo sta se ljubljanska univerza in
njeno vodstvo z rektorjem na ~elu zna{la v
zelo neugodnih razmerah. Poleg te`av na
strokovno-pedago{kem podro~ju so se
pojavila nova vpra{anja, povezana predvsem
s politi~nimi vidiki. Razmere so od njenih
vodilnih predstavnikov zahtevale veliko
diplomatske spretnosti, pa tudi obilo
psihi~nih naporov. Vodstvo univerze z
rektorjem dr. Slavi~em in univerzitetnimi
organi - univerzitetnim senatom in
univerzitetnim svetom, je bilo pri tem od
vsega za~etka, kakor pravi dr. Slavi~
“mi{ljenja, da fa{izem ne more in ne sme
zmagati, `eleli pa smo univerzo, in{titute,
aparature itd. ~im dlje ohranit, dobro vedo~,
da bo vse to za obnovo dr`ave potrebno.” In
nadaljuje: “ Osebno nisem imel od take
taktike nikake koristi, pa~ pa mnogo truda,
skrbi in neprijetnosti. Korist je imela le
univerza.”12
Tako je bilo na izredni seji Univerzitetnega
senata 19. aprila 1941 soglasno sklenjeno, da
se univerzitetna deputacija, ki naj jo
sestavljajo rektor dr. Slavi~ in dekana dr.
Hrovat in dr. Pitamic, predstavi civilnemu
komisarju italijanskih okupacijskih oblasti,
rektor pa je ~lane Univerzitetnega senata tudi
obvestil, da ka`ejo “oficielni italijanski krogi”
za delo univerze “veliko zanimanje”.
Deputacija je po sklepu senata pri obisku
italijanskega komisarja podala izjavo z `eljo
“po blagohotni naklonjenosti novih oblasti
ljubljanski univerzi”. Na povabilo civilnega
komisarja je rektor dr. Slavi~ 3. maja 1941
obiskal visokega komisarja, ki mu je sporo~il,
da se delo na univerzi znova lahko za~ne v
soboto, 3. maja 1941. Rektorja dr. Slavi~a so
italijanske okupacijske oblasti po funkciji
imenovale za ~lana Consulte, posvetovalnega
organa v njihovi okupacijski coni, a dr. Slavi~
v njej prakti~no ni sodeloval.13
Na seji Univerzitetnega senata 12. maja je
rektor poro~al o nevarnosti, ki grozi komaj
dograjeni in {e ne vseljeni stavbi
univerzitetne knji`nice: zasesti jo je namre~
nameravalo italijansko voja{ko poveljstvo. Z
vlogo na visokega komisarja in na
poveljujo~ega generala je rektorju uspelo
dose~i, “da se knji`nica ne uporabi v voja{ke
svrhe”. Rektor je ob tem posebej naglasil, da
je poslopje v tem trenutku re{eno, “vendar
ga ne bomo mogli dolgo dr`ati, ~e ga takoj
ne zasedemo” in nato zahteval
“najodlo~nej{e korake, da se vselitev pospe{i
in izvr{i”. Ob obisku italijanskega
prosvetnega ministra v Ljubljani ga je rektor
po intencijah visokega komisarja in po
sklepu Univerzitetnega senata z dne 23. maja
ob prisotnosti profesorjev in deputacije
slu{ateljev sprejel in pozdravil v zbornici
univerze.14
Na zadnji seji Univerzitetnega senata v ~asu
svojega drugega rektorskega mandata je
rektor 14. junija 1941 lahko poro~al, da se je

univerzitetna knji`nica za~ela seliti v prostore
nove stavbe. S tem se mu je uresni~ila ena
njegovih velikih `elja.
Rektor in univerzitetni organi so se od vsega
za~etka okupacije zavedali, da `eli italijanska
zasedbena oblast ljubljansko univerzo
izkoristiti za vplivno integracijsko potezo: na
eni strani njene u~itelje in {tudente pridobiti
s finan~no podporo in {tipendijami, na drugi
strani pa edino slovensko almo mater
vklju~iti v italijanski univerzitetni sistem,
u~itelje in {tudente pa povezati v italijanska
zdru`enja pod fa{isti~nim nadzorom. Z
zaostrovanjem italijanskega re`ima v
Ljubljanski pokrajini se je od konca leta 1941,
ki sega v ~as Slavi~eve prorektorske funkcije,
pove~eval tudi pritisk na univerzitetno
vodstvo. Univerzitetni senat z rektorjem in
prorektorjem na ~elu se je ves ~as trudil, da
bi v stikih z italijanskimi oblastmi in uradniki
zagotovil nemoten potek univerzitetnega
dela, v vse bolj zaostrenem dr`avljanskem
spopadu pa se niso `eleli politi~no
opredeljevati, hkrati pa so posku{ali
prepre~iti njegovo raz{iritev na univerzo.15
V ~asu italijanske okupacije je posku{ala
ljubljanska univerza s svojim vodstvom:
rektorjem, sprva dr. Slavi~em, nato pa dr.
Milkom Kosom, in prorektorjem, sprva dr.
Radom Ku{ejem, kasneje dr. Slavi~em - in
univerzitetnim senatom ter univerzitetnim
svetom - vzdr`evati lojalen odnos do
okupacijskih oblasti in z njimi konstruktivno
sodelovati, ni pa se povsem uspela izogniti
napetostim, ki so jih povzro~ali okupatorski
ukrepi in notranji slovenski spori in spopadi,
hkrati pa tudi ne prepre~iti upadanja {tevila
{tudentov in {tudijsko-u~nih dejavnosti. ^e je
v ~asu prvega rektorskega mandata dr.
Slavi~a ljubljansko univerzo obiskovalo okrog
2000 {tudentov, je bilo v njegovem drugem
mandatu vpisanih pribli`no 2300 {tudentov.
V letnem semestru 1941/42 (spomladi leta
1942) je njihovo {tevilo padlo na nekaj manj
kot 1800, leto pozneje pa se je zni`alo `e na
okoli 1330. Dr. Slavi~ pa je v obeh rektorskih
mandatih skupaj promoviral 120
doktorandov ljubljanske univerze.16
Po kapitulaciji Italije, nem{ki okupaciji in
ustanovitvi Rupnikove Ljubljanske pokrajine
so se razmere na univerzi {e ob~utno
poslab{ale. Rektor dr. Milko Kos je sicer `e
oktobra 1943 obiskal generala Rupnika in
mu zagotovil, da bo univerza tudi v
“prihodnje le tori{~e znanosti in resnega
{tudijskega dela”. V tem ~asu, ko je bil dr.
Slavi~ prorektor ljubljanske univerze, so se
pritiski na univerzo kljub Rupnikovim
obljubam, da jo bo podpiral, stopnjevali. Na
eni strani so na univerzitetne oblasti, naj se
politi~no opredelijo, pritiskale
protikomunisti~ne in protiodporni{ke
politi~ne skupine in {tudentske organizacije,
na drugi strani pa je posku{ala nanje vplivati
Rupnikova pokrajinska uprava. Pogled
univerze in njenega vodstva v razmerah
dr`avljanskega spopada povzema posebna
spomenica, ki so jo v ~asu prorektorja dr.
Slavi~a sestavili ideolo{ko razli~no usmerjeni
ljubljanski univerzitetni profesorji: dr. Janko
Polec, dr. Franc [turm, dr. Andrej Gosar in
dr. Alojz Odar. V njej so izjavili, da se je
“univerza vsa leta obstoja posve~ala zgolj
znanstvenim in u~nim nalogam in se je
ogibala vsega, kar bi jo utegnilo zaplesti v
kakr{nokoli dnevno politi~no borbo”. In
nadaljevali: “Bratomorni boj, ki se danes bije
na tleh na{e domovine in v katerem se je
zgodilo marsikaj, kar obsoja vsa po{tena
javnost in z njo seveda tudi univerza, pa ima
navzlic na{emu narodu tujim in {kodljivim
ideolo{kim osnovam izrazito politi~en
zna~aj”.17
V zimskem semestru leta 1943 je bilo na
univerzi zopet vpisanih ve~ kot 1800
{tudentov, toda v prvi polovici novembra je

prezident Rupnik ustavil predavanja, ~e{ da
bodo pri {tudiju o{kodovani slu{atelji, ki so
pristopili k domobranstvu in prostovoljni
delovni slu`bi. Protesti univerzitetnega
vodstva in njihove gro`nje, da bo vodstvo
kolektivno odstopilo niso pomagali. Kot pi{e
dr. Vodopivec se je Rupnik na sestankih s
predstavniki univerze skliceval na nem{ke
svetovalce in na razmere v Nem~iji, kjer so
bile univerze prav tako zaprte. Kljub
prekinitvi predavanj je univerzitetno delo z
izpiti, s promocijami in raziskovanjem
potekalo naprej, v drugi polovici leta 1944
pa je univerza pri{la izpod nadzorstva
pokrajinske uprave pod nadzor vrhovnega
komisarja Operacijskega obmo~ja Jadransko
primorje Friedricha Rainerja. Imenovanih je
bilo celo nekaj novih asistentov, docentov in
profesorjev. “Nemci so bili namre~ mnenja,
da univerza – kljub temu, da ne potekajo
predavanja – ni zaprta, in lahko v omejenem
obsegu {e vedno dela. Tudi v najbolj
napetem in nasilnem obdobju spomladi leta
1944 se je univerzitetno vodstvo pri
pokrajinskih oblasteh zavzemalo za zaprte in
iz nepojasnjenih razlogov odsotne u~itelje in
sodelavce. Na protikomunisti~ni strani pa so
bili v drugi polovici leta 1944 z “umiritvijo”
razmer na univerzi zadovoljni, saj so
ugotavljali, da je bila univerza, ki jo je “pred
vojno obvladovala framasonskokomunisti~na klika, (kon~no) o~i{~ena”,
glavni organizatorji OF pa so bili zaprti ali v
hribih.”18
V takih razmerah je bilo vodenje univerze
povezano z velikimi psihi~nimi napori, rektor
dr. Slavi~ poro~a, da je moral po koncu
svojega drugega mandata v bolni{nico, ker je
resno zbolel za hipertonijo. “Hipertonijo,
pravi nadalje, sem dobil zlasti zaradi
razburljivih rektorskih (in prorektorskih)
skrbi za blagor univerze. Zato sem bil od
tega ~asa med okupacijo bolan, bil leta 1942
in 1943 po ve~ mesecev v bolni{nici in bolan
doma ter moral od tega ~asa dobivati
injekcije in dnevno zdravilo za oko.” Po
sporo~ilu Teolo{ke fakultete rektoratu
univerze prof. dr. Slavi~ zaradi bolezni in
zdravljenja v bolni{nici v letu 1942 in 1943
nekaj ~asa ni mogel predavati.19
Prorektor dr. Slavi~ je bil med tistimi
profesorji ljubljanske univerze, ki so pred
koncem vojne zapustili Slovenijo. Zaradi
bolezni, pravi sam, “sem toliko la`je zapadel
splo{ni psihozi in se umaknil v inozemstvo,
kjer sem bil v oskrbi petih zdravnikov”.
Njegov slu`beni list zato vsebuje zaznamek,
da je bil po odloku ministra za prosveto
Narodne vlade Slovenije z dnem 10. maja
1945 “odstavljen iz dosedanje slu`be in
polo`aja”. Nova revolucionarna oblast je dr.
Slavi~a takoj po vojni zaradi njegovega
formalnega ~lanstva v Consulti (italijanskem
okupacijskem posvetovalnem organu)
kolektivno z vsemi drugimi ~lani obsodila na
deset let. Vendar se je dr. Slavi~ po svoji
sprva delni, v letu 1947 pa popolni amnestiji,
in menda po posredovanju Borisa Kidri~a,
vrnil in po sklepu Ministrstva za prosveto
Ljudske republike Slovenije s 1. januarjem
1948 za~el ponovno pou~evati kot redni
profesor na Teolo{ki fakulteti Univerze v
Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve leta
1951, predaval pa je skoraj do smrti v letu
1958. V tem obdobju je bila Teolo{ka
fakulteta tudi formalno izklju~ena iz sklopa
~lanic ljubljanske univerze, njeni profesorji
pa so izgubili status javnih uslu`bencev.20
Za svojo bogato dejavnost je bil prof. dr.
Matija Slavi~ v Kraljevini Jugoslaviji - v ~asu
svoje druge rektorske funkcije novembra
1940 - odlikovan z redom jugoslovanske
krone II. stopnje. @e prej ga je pape` Pij XI.
imenoval za prelata (Antistes Urbanus),
lavantinski knezo{kof pa za ~astnega
knezo{kofijskega konzistorialnega svetovalca.

Obvestila

Novi doktorji znanosti
Na promocijah novih doktorjev znanosti, ki jih je v Zborni~ni dvorani UL vodila rektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Andreja Kocijan~i~ (razen tistih, kjer je to
posebej navedeno), so novi doktorji znanosti postali:
Fakulteta:
Doktorand/ka:
Vrsta doktorata:
Mentor:
Somentor:
Naslov doktorskega dela:

9. Andrej Lisec
• doktor znanosti s podro~ja
informacijsko-upravljalskih ved
• prof. dr. Marija Bogataj
• Optimizacija logistike paketov
v hierarhi~ni prostorski zasnovi
po{tne mre`e

23. januarja 2007:
Biotehni{ka fakulteta

10. Sandra Penger
• doktorica znanosti s podro~ja
poslovodenja in organizacije
• prof. dr. Vlado Dimovski
• U~e~a se organizacija in
oblikovanje pozitivne organizacijske identitete: {tudija
primera slovenskega podjetja

1. Miran ^as
• doktor znanosti s podro~ja
gozdarstva
• prof. dr. Miha Adami~
• Fluktuacije populacij divjega
petelina (Tetrao urogallus L.) v
odvisnosti od pretekle rabe tal
11. Melita Rant
in strukture gozdov v jugov• doktorica znanosti s podro~ja
zhodnih Alpah
poslovodenja in organizacije
• prof. dr. Rudi Rozman
2. Polonca Frajman
• Ustreznost sprememb v organi• doktorica znanosti s podro~ja
zaciji zdru`b z vidika dinamibiotehnologije
~nega organizacijskega ravno• prof. dr. Peter Dov~
te`ja: primer slovenskih podjetij
• Funkcionalna analiza genov
kazeinske dru`ine
Fakulteta za gradbeni{tvo in
geodezijo
3. Alenka Gorjan
• doktorica znanosti s podro~ja
12. Ana Petkov{ek
biotehnologije
• doktorica znanosti s podro~ja
• prof. dr. Ana Plemenita{
gradbeni{tva
• Struktura in izra`anje tar~nih
• prof. dr. Bojan Majes
genov kinaze HwHog1p
• Vpliv matri~ne sukcije na trdHwGPD in HwENA pri halofilnostno deformacijske lastnosti
ni ~rni kvasovki Hortaea werzemljin
neckii
30. januarja 2007:
4. Anja Klan~nik
• doktorica znanosti s podro~ja
Fakulteta za dru`bene vede
biotehnologije
• prof. dr. Sonja Smole Mo`ina
1. Sabina Kajn~
• Odziv bakterij Campylobacter • doktorica znanosti s podro~ja
jejuni na temperaturni in
dru`benih ved – mednarodnih
oksidativni stres
odnosov
• prof. dr. Zlatko [abi~
5. Mateja [tefan~i~
• Razumevanje evropske zunan• doktorica znanosti s podro~ja
je politike z vidika dihotomije
agronomije
agent - struktura
• prof. dr. Franc [tampar
• doc. dr. Gregor Osterc, som.
2. Bojan Kern
• Vpliv avksinov in nekaterih
• doktor znanosti s podro~ja
fenolnih spojin na koreninjendru`benih ved - sociologije
je ~e{njeve podlage GiSelA 5
• prof. dr. Marija Ovsenik
• Zasnova integrativnega modela
6. Gregor Torkar
programov mladinskih
• doktor znanosti s podro~ja
dejavnosti v sistemskem okolju
varstva naravne dedi{~ine
– primer Slovenije
• prof. dr. Drago Kos
• doc. dr. Zdenka Zalokar
Fakulteta za strojni{tvo
Divjak, som.
• Vpliv u~iteljevih vrednot na
3. Bo{tjan ^erne
njegovo vzgojno–izobra`eval- • doktor znanosti s podro~jastrono delovanje na podro~ju
jni{tva
varstva naravne dedi{~ine
• prof. dr. Sa{o Medved
• Vpliv ve~dimenzijskega
7. Matej Vidrih
prenosa toplote na toplotni
• doktor znanosti s podro~ja
odziv lahkih gradbenih eleagronomije
mentov
• prof. dr. Franc Bati~
• Vezava ogljika v pa{eni ru{i
4. Bo{tjan Drobni~
visokega krasa
• doktor znanosti s podro~jastrojni{tva
Ekonomska fakulteta
• prof. dr. Janez Oman
• Tokovne in temperaturne
8. Domen Bajde
razmere v rotacijskem regener• doktor znanosti s podro~ja
ativnem prenosniku toplote
poslovodenja in organizacije
• prof. dr. Irena Vida
5. Nikola Hole~ek
• Altruizem in njegov pomen za • doktor znanosti s podro~jastrovedenje porabnikov
jni{tva
in tr`enje: Raziskovanje pome- • prof. dr. Brane [irok
na darovanja v dobrodelne
• Modeliranje aerodinami~nih
namene
lastnosti kondenzatorjev
su{ilnih strojev nove generacije

Medicinska fakulteta
6. Lu~ka Debevec
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Andrej Debeljak
• Vpliv eksplorativne torakotomije (ET) na dol`ino in
kakovost pre`ivetja bolnikov s
plju~nim rakom
7. Matej Kravos
• doktor znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• doc. dr. Ivan Male{i~
• prof. dr. Milo{ Kobal, som.
• Glutamat-dehidrogenaza kot
ozna~evalec sindroma odvisnosti od alkohola
8. Brigita Novak [arotar
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Marga Kocmur
• dr. Mark Agius, vi{ji znanstveni
sodelavec, som.
• Vpliv trajanja nezdravljene psihoze na potek bolezni pri bolnikih s shizofrenijo
9. Jernej Pajek
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• doc. dr. Radoslav Kveder
• Biokompatibilnost raztopin za
peritonealno dializo
10. Marko Poto~nik
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• prof. dr. Mario Poljak
• Oku`ba s humanim virusom
papiloma v dla~nih me{i~kih
pri mo{kih bolnikih z genitalnimi bradavicami
Pravna fakulteta
11. Nina Cankar
• doktorica znanosti s podro~ja
prava
• prof. dr. Marko Simoneti
• prof. dr. Simon Deakin, som.
• Razmerje med zakonsko ureditvijo in samoregulacijo:
primer Kodeksa upravljanja
javnih delni{kih dru`b v
Sloveniji
13. februarja 2007:
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
1. Mojca Kos Durjava
• doktorica znanosti s podro~ja
kemije
• prof. dr. Lucija Zupan~i~ - Kralj
• Vpliv raztopljenih organskih
snovi na porazdeljevanje
hidrofobnih organskih spojin v
vodnih sistemih
Filozofska fakulteta
2. Monika Benkovi~ Kra{ovec
• doktorica znanosti s podro~ja
geografije
• prof. dr. Marijan Mihael
Klemen~i~
• Vloga centralnih naselij prve in
druge stopnje pri razvoju
slovenskega pode`elja

3. Alenka Jovanovski
• doktorica znanosti s podro~ja
literarnih ved
• prof. dr. Tomislav Virk
• Estetsko in religiozno izkustvo
v poeziji: pomen religioznega
za estetsko izkustvo
4. Janez Nared
• doktor znanosti s
podro~jageografije
• prof. dr. Andrej ^erne
• doc. dr. Marjan Ravbar, som.
• Vplivi regionalne politike na
razvoj prostorskih struktur v
Sloveniji: teorije, modeli in
aplikacija
5. Mojca [orn
• doktorica znanosti s podro~ja
zgodovine
• prof. dr. Bo`o Repe
• @ivljenje Ljubljan~anov med
nem{ko okupacijo
Medicinska fakulteta
6. Barbara Gnidovec Stra`i{ar
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. David Neubauer
• prof. dr. Janez Zidar, som.
• Melatonin in ritem budnosti in
spanja pri dojen~kih z
navideznim `ivljenje
ogro`ajo~im dogodkom

Fakulteta za dru`bene vede
2. Romana Be{ter
• doktorica znanosti s podro~ja
dru`benih ved – politologija –
etni~ne {tudije
• dr. Mitja @agar, znanstveni svetnik
• Integracijska politika – politika
integracije imigrantov:
teoreti~ni model in {tudija
primera Republike Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko
3. Miroslav Bugeza
• doktor znanosti s
podro~jaelektrotehnike
• doc. dr. Rastko Fi{er
• Modeliranje in analiza prehodnih stanj izmeni~nih linearnih
elektri~nih motorjev
4. Rudolf Su{nik
• doktor znanosti s
podro~jaelektrotehnike
• prof. dr. Sa{o Toma`i~
• Postopki kodiranja elevacije
izvorov zvoka v akusti~ni sliki
prostora
Fakulteta za gradbeni{tvo in
geodezijo

5. Goran Vi`intin
• doktor znanosti s
podro~jagradbeni{tva
7. Uro{ Kova~i~
• prof. dr. Mitja Brilly
• doktor znanosti s
• doc. dr. Barbara ^en~ur Curk,
podro~jamedicinskih ved
som.
• prof. dr. Marko @ivin
• Ocena zablatenosti bre`in
• Vpliv nekaterih dejavnikov na
re~nih akumulacij z analizo
kolateralno brstenje
periodi~nih nihanj gladin
senzori~nih aksonov v `iv~no
in temperatur podzemne
anastomozo konec s stranjo pri
vode
podgani
Fakulteta za ra~unalni{tvo in
8. Sava Smerkolj
informatiko
• doktorica znanosti s podro~ja
biokemije in molekularne
6. Andra` Be`ek
biologije
• doktor znanosti s
• prof. dr. Damjan Glava~
podro~jara~unalni{tva in infor• Vloga izbranih genov, vklju~ematike
nih v uravnavanje celi~nega
• akad. prof. dr. Ivan Bratko
razvoja, pri nastanku raka
• prof. dr. Matja` Gams, som.
• Avtomatsko modeliranje
Naravoslovnotehni{ka fakulteta
ve~agentnih sistemov
9. Katarina Oblak
• doktorica znanosti s podro~ja
geologije
• prof. dr. Jernej Pav{i~
• Foraminiferna taksonomija,
biostratigrafija in paleoekologija badenija v Planinski sinklinali (vzhodna Slovenija,
Centralna Paratetida)

Pravna fakulteta
7. Dunja Jadek Pensa
• doktorica znanosti s podro~ja
prava
• prof. dr. Joseph Straus
• Varstvo znamke izven okvira
na~ela specialnosti
27. februarja 2007:

10. Renato Vidrih
• doktor znanosti s
podro~jageologije
• prof. dr. Mihael Ribi~i~
• Geolo{ki vidiki potresa 12.
aprila 1998 v zgornjem Poso~ju

Promocijo je vodil prorektor
UL prof. dr. Peter Ma~ek.
Biotehni{ka fakulteta

1. Tatjana Vr{~aj Vodo{ek
• doktorica znanosti s podro~ja
`ivilstva
Akademija za glasbo
• doc. dr. Tatjana Ko{merl
• doc. dr. Barbara Jer{ek, som.
1. @iga Stani~
• Vpliv sorte, letnika in dodatka
• doktor znanosti s podro~jaglasstarterske kulture v mo{t ali
bene teorije
vino na potek jabol~no• prof. Jani Golob
mle~nokislinske fermentacije
• doc. dr. Andrej Filip~i~, som.
• Ustvarjanje in analiza glasbenih
del z uporabo algoritmi~nih
postopkov
20. februarja 2007:
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Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
2. Polonca Ropret
• doktorica znanosti s podro~ja
kemije
• prof. dr. Peter Bukovec
• Karakterizacija in stabilnost
barvnih slojev umetni{kih
predmetov
3. Luka Zevnik
• doktor znanosti s podro~ja
kemijskega in`enirstva
• prof. dr. Janez Levec
• Karakterizacija s plinom
ekspandiranih teko~in z
akusti~no metodo
Fakulteta za matematiko in
fiziko
4. Gregor Bavdek
• doktor znanosti s
podro~jafizike
• doc. dr. Dean Cvetko
• [tudij strukturnih in elektronskih lastnosti tankih kovinskih
in organskih filmov
5. Martin Chambers
• doktor znanosti s
podro~jafizike
• doc. dr. Bo{tjan Zalar
• prof. dr. Slobodan @umer, som.
• Aktuacijske lastnosti
teko~ekristalnih elastomerov
reprocesiranih s prevodnimi
nanodelci
6. Bo{tjan Markun
• doktor znanosti s
podro~jafizike
• prof. dr. Slobodan @umer
• Casimirjev pojav v smekti~nih
teko~ih kristalih
Filozofska fakulteta
7. Lea Ku`nik
• doktorica znanosti s podro~ja
etnologije
• prof. dr. Janez Bogataj
• prof. dr. Robert Krofli~, som.
• Interaktivno u~no okolje in
muzeji za otroke – teoretski
model in zasnova
8. Igor Ri`nar
• doktor znanosti s
podro~jajezikoslovja
• prof. dr. Janez Skela
• Poslovna angle{~ina v
slovenskem posrednje{olskem
izobra`evanju
Fakulteta za strojni{tvo
9. Tadej Kokalj
• doktor znanosti s podro~jastrojni{tva
• prof. dr. Edvard Govekar
• akademik prof. dr. Igor Grabec
• Modeliranje in optimizacija
laserskega tvorjenja kapljic iz
kovinske `ice
20. marca 2007:
Biotehni{ka fakulteta
1. Andrej Razpet
• doktor znanosti s
podro~jabiotehnologije
• prof. dr. Peter Dov~
• Uporaba genomov sesalcev z
dolo~enim nukleotidnim
zaporedjem za dolo~itev
blokov sintenije v manj
raziskanih genomih

2. Irena Zupani~ Pajni~
• doktorica znanosti s podro~ja
genetike
• prof. dr. Radovan Komel
• Identifikacija oseb iz starih in
slabo ohranjenih biolo{kih
materialov s polimorfizmi
mitohondrijske DNA
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
3. Andrej Gu{tin
• doktor znanosti s
podro~jakemijskega in`enirstva
• doc. dr. Andreja Zupan~i~
Valant
• Napoved padca tlaka pri ekstruziji najlona 6 skozi {obni paket
Fakulteta za ra~unalni{tvo in
informatiko
4. Borut Batagelj
• doktor znanosti s
podro~jara~unalni{tva in informatike
• prof. dr. Franc Solina
• Prepoznavanje ~love{kih obrazov s pomo~jo hibridnega sistema
Medicinska fakulteta
5. Mojca Globo~nik Petrovi~
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Marko Hawlina
• prof. dr. Borut Peterlin, som.
• Vpliv genetskih in
biokemi~nih dejavnikov na
napredovanje in zdravljenje
diabeti~ne retinopatije pri diabetesu tipa 2
6. Marko Miheli~
• doktor znanosti s
podro~jabiokemije in molekularne biologije
• prof. dr. Du{an Turk
• Interakcija mi{jih in ~love{kih
katepsinov S in L z inhibitornim fragmentom invariantne
verige p41 asociirane z
molekulami MHC razreda II
7. Tadeja Pintar
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Ruda Zorc Pleskovi~
• Vpliv imunosupresivnega
zdravljenja na histolo{ke spremembe v ko`i po presaditvi
alogenskega tankega ~revesa

3. aprila 2007:
Fakulteta za dru`bene vede
1. Samo Pavlin
• doktor znanosti s
podro~jadru`benih ved – sociologije organizacij in upravljanja znanja
• prof. dr. Anton Kramberger
• prof. dr. Ivan Svetlik, som.
• Vpliv tihega in izra`enega
znanja na profesionalizacijo
poklicev

Biotehni{ka fakulteta
1. Nevenka Bogataj
• doktorica znanosti s podro~ja
gozdarstva
• prof. dr. Bo{tjan Anko
• prof. dr. Frane Adam, som.
• Razumevanje pomena gozda
za trajnostni razvoj pode`elja v
{tudijskih kro`kih

Fakulteta za {port
3. Veronika Lucija Kropej
• doktorica znanosti s podro~ja
kineziologije
• prof. dr. Mateja Videm{ek
• Povezanost gibalne/{portne
aktivnosti otrok z izbranimi
dejavniki zdravega na~ina `ivljenja

2. Barbara Breznik
• doktorica znanosti s podro~ja
biologije
• prof. dr. Alenka Gaber{~ik
• U~inki UV-B sevanja, su{e in
selena na vrsti ajde Fagopyrum
esculentum Moench in
Fagopyrum Tataricum (L.)
Gaertn

4. Franc Krpa~
• doktor znanosti s
podro~jakineziologije
• prof. dr. Stojan Burnik
• Motivacija vodnikov za hojo in
vodenje v gore

3. Peter Kozmus
• doktor znanosti s
podro~jazootehnike
• prof. dr. Peter Dov~
• dr. Metka Virant Doberlet,
znanstvena svetnica, som.
• Karakterizacija vrst in populacij ~mrljev (Bombus, Latreille
in Psythyrus, Lepeletier) v
Sloveniji na osnovi
morfolo{kih in molekulskih
markerjev

5. Suzana Mlinar
• doktorica znanosti s podro~ja
kineziologije
• prof. dr. Damir Karpljuk
• [portna dejavnost in `ivljenjski
slog medicinskih sester,
zaposlenih v intenzivnih enotah Klini~nega centra v
Ljubljani
Filozofska fakulteta
6. Tatjana A`man
• doktorica znanosti s podro~ja
pedagogike
• prof. dr. Metod Resman
• doc. dr. Janica Kalin, som.
• U~inkovitost supervizijske
pomo~i {olskega pedagoga
razrednikom

8. Tereza Rojko
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Stanka Lotri~ Furlan
• Oku`be z babezijami pri
ljudeh z ohranjeno imunostjo
v Sloveniji
9. Gaj Vidmar
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• prof. dr. Janez Stare
• Prikaz ve~razse`nih podatkov
s konveksno – lupinskimi in
konkordan~nimi diagrami

8. Simona Prosen
• doktorica znanosti s podro~ja
psihologije
• prof. dr. Ludvik Horvat
• doc. dr. Matija Svetina, som.
• Relacijske sheme in egocentrizem v mladostni{tvu

10. Mateja Pevec Rozman
• doktorica znanosti s podro~ja
religiologije
• doc. dr. Anton Jamnik
• prof. dr. Anton Stres, som.
• Moralnost med eti~no skepso
in vrlino: Maclntyrejev poskus
utemeljitve etike

17. aprila 2007:

Fakulteta za farmacijo
2. Maja Kenig
• doktorica znanosti s podro~ja
farmacije
• doc. dr. Viktor Menart
• prof. dr. Borut [trukelj, som.
• Razvoj metod afinitetne kromatografije za izolacijo rekombinantnih proteinov iz bakterije Escherichia coli

7. Valerija Bernik Burja
• doktorica znanosti s podro~ja
zgodovine
• doc. dr. Danijela Tr{kan
• Vsebinske in metodolo{ke
spremembe v osnovno{olskih
u~benikih zgodovine od konca
19. do za~etka 21. stoletja na
Slovenskem

Teolo{ka fakulteta

10. Gregor Tratar
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• prof. dr. Ale{ Blinc
• Ultrazvo~ne in magnetno
resonan~ne zna~ilnosti krvnih
strdkov in vpliv lokalnih
hemodinamskih pogojev na
raztapljanje strdkov s
tromboliti~nimi zdravili

Medicinska fakulteta
9. Irena Grmek Ko{nik
• doktorica znanosti s podro~ja
mikrobiologije
• prof. dr. Alojz Ihan
• Optimizacija jemanja in
obdelave nadzornih brisov za
odkrivanje kolonizacije z
MRSA

4. Metka [i{ko
• doktorica znanosti s podro~ja
biotehnologije
• prof. dr. Branka Javornik
Cregeen
• prof. dr. Aleksander [iftar, som.
• Vrednotenje genetske
sorodnosti med vrstami in
kultivarji hru{k (Pyrus spp.)
z molekulskimi markerji
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
5. Tatjana ^erk Petri~
• doktorica znanosti s podro~ja
kemije
• prof. dr. Lucija Zupan~i~ Kralj
• Karakterizacija monolitnih
nosilcev v ekstrakcijskih
kolonah
6. Simona Jev{evar
• doktorica znanosti s podro~ja
kemije
• doc. dr. Viktor Menart
• prof. dr. Aleksander Pavko, som.
• Biosinteza rekombinantnih
proteinov v bakteriji E. coli pri
nizki temperaturi
7. Drago Ko~ar
• doktor znanosti s
podro~jakemije
• doc. dr. Matija Strli~
• Uporaba kemiluminometrije
pri {tudiju razgradnje
celuloze

8. Martin [ala
• doktor znanosti s
podro~jakemije
• prof. dr. Boris Pihlar
• dr. Jana Kolar, znanstvena
sodelavka, som.
• Sinteza, karakterizacija in {tudij
antioksidativnih lastnosti mioinozitol fosfatov
Naravoslovnotehni{ka fakulteta
9. Lidija ^erne
• doktorica znanosti s podro~ja
tekstilstva
• prof. dr. Barbara Simon~i~
• Vpliv apreture na povr{insko
prosto energijo tekstilij
10. Polonca Pre{a
• doktorica znanosti s podro~ja
tekstilstva
• prof. dr. Petra Forte Tav~er
• Mo`nosti zdru`evanja bioobdelav bomba`a v enokopelni
postopek
Pedago{ka fakulteta
11. Martina Ozbi~
• doktorica znanosti s podro~ja
specialne in rehabilitacijske
pedagogike
• doc. dr. Stane Ko{ir
• prof. dr. Miran ^uk, som.
• Razumljivost govorjenja oseb z
motnjo sluha
8. maja 2007:
Fakulteta za dru`bene vede
1. Vesna Dolni~ar
• doktorica znanosti s podro~ja
dru`benih ved – dru`boslovne
informatike in metodologije
• prof. dr. Vasja Vehovar
• prof. dr. Pavle Sicherl, som.
• Merjenje dinamike digitalnega
razkoraka
Fakulteta za farmacijo
2. Miha Homar
• doktor znanosti s podro~jafarmacije
• prof. dr. Mirjana Ga{perlin
• doc. dr. Janez Ker~, som.
• Uporaba novih tehnologij za
izdelavo mikrodelcev za peroralni vnos te`ko topnih
zdravilnih u~inkovin
Fakulteta za gradbeni{tvo in
geodezijo
3. Mira Kobold
• doktorica znanosti s podro~ja
gradbeni{tva
• prof. dr. Mitja Brilly
• prof. dr. Jo`e Rakovec, som.
• Vpliv napake ocene padavin
na napako napovedi odtoka
pri napovedovanju poplav
Filozofska fakulteta
4. Lilijana Burcar
• doktorica znanosti s podro~ja
literarnih ved
• prof. dr. Meta Grosman
• prof. dr. Neva [libar, som.
• Spolna politika in imaginarij
otro{tva v britanski otro{ki in
mladinski knji`evnosti s konca
90-ih let
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5. Slavica ^epon
• doktorica znanosti s podro~ja
jezikoslovja
• prof. dr. Janez Skela
• Analiza jezikovnih potreb
{tudentov poslovne angle{~ine
na Ekonomski fakulteti v
Ljubljani
6. Nata{a Hribar
• doktorica znanosti s podro~ja
jezikoslovja
• prof. dr. Ada Vidovi~ Muha
• Sodobni slovenski politi~ni
jezik
7. Toma` Oni~
• doktor znanosti s podro~jaliterarnih ved
• prof. dr. Meta Grosman
• doc. dr. Darja Darinka Hribar,
som.
• Slogovne variacije v slovenskih prevodih dram T.
Williamsa in E. Albeeja
8. Bla` Repe
• doktor znanosti s
podro~jageografije
• prof. dr. Franc Lovren~ak
• Pedogeografska karta in njena
uporabnost v geografiji
9. Agata [ega
• doktorica znanosti s podro~ja
jezikoslovja
• prof. dr. Vladimir Poga~nik
• prof. dr. Mitja Skubic, som.
• Starej{i romanizmi in latinizmi
v sloven{~ini
10. Toma` Vec
• doktor znanosti s podro~japsihologije
• prof. dr. Janez Be~aj
• Socialna resni~nost in skupinska dinamika malih skupin
15. maja 2007:
Promocijo je vodila prorektorica UL prof. dr. Julijana Kristl.
Akademija za gledali{~e, radio,
film in TV
1. Barbara Orel
• doktorica znanosti s podro~ja
dramaturgije
• prof. dr. Denis Poni`
• Hiperrealnost v gledali{~u 20.
stoletja
Ekonomska fakulteta
2. Andra` Grum
• doktor znanosti s
podro~jaekonomije
• prof. dr. Ivan Ribnikar
• Ocenitev in analiza ro~ne
strukture obrestnih mer:
primer slovenskega
finan~nega trga
3. Ale{a Lotri~ Dolinar
• doktorica znanosti s podro~ja
ekonomije
• prof. dr. Lovrenc Pfajfar
• Analiza ~asovnih vrst na
slovenskem trgu vrednostnih
papirjev
4. Tina [kerlj
• doktorica znanosti s podro~ja
poslovodenja in organizacije
• prof. dr. Janez Pra{nikar
• Proces razvoja novih izdelkov
v generi~nih farmacevtskih
podjetjih

Fakulteta za arhitekturo
5. Manja Kitek Kuzman
• doktorica znanosti s podro~ja
arhitekture
• prof. dr. Jo`e Ku{ar
• Leseni prostorski konstrukcijski
elementi v procesu arhitekturnega na~rtovanja (novi
na~ini uporabe lesa)
6. Lara Slivnik
• doktorica znanosti s podro~ja
arhitekture
• prof. dr. Jo`e Ku{ar
• Zgradbe svetovnih razstav:
konstrukcija, arhitektura,
urbanizem, oblikovanje
Fakulteta za strojni{tvo
7. Toma` Kek
• doktor znanosti s podro~jastrojni{tva
• prof. dr. Janez Grum
• Lasersko rezanje globoko
vle~enega izdelka

Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo
6. Robert Agni~
• doktor znanosti s
podro~jakemijskega in`enirstva
• prof. dr. Valentin Koloini
• prof. dr. Milan Mihel~i~, som.
• Kriteriji za prenos novega
tehnolo{kega postopka farmacevtske u~inkovine iz razvoja v
ve~namenski proizvodni obrat

7. Maja Mezgec
• doktorica znanosti s podro~ja
pedagogike
• prof. dr. Ana Krajnc
• doc. dr. Du{ana Findeisen, som.
• Funkcionalna pismenost v
manj{inskem jeziku in
vse`ivljenjsko izobra`evanje
pri slovenski manj{ini
v Trstu

7. Matija Damjan
• doktor znanosti s podro~japrava
• prof. dr. Lojze Ude
• Prosta licenca kot pravni
temelj odprte vsebine

8. Sa{o Poglajen
• doktor znanosti s podro~ja
arheologije
• doc. dr. Predrag Novakovi}
• prof. dr. Bo`idar Slap{ak, som.
• Geografski informacijski sistemi v {tudijah rimskega
pode`elja: primer severozahodne Istre

8. Mi{a Zgonec Ro`ej
• doktorica znanosti s podro~ja
prava
• prof. dr. Danilo Türk
• prof. dr. Mirjam [krk, som.
• Meje pristojnosti Varnostnega
sveta Zdru`enih narodov

9. Peter Simoni~
• doktor znanosti s podro~jaetnologije
• prof. dr. Bo`idar Jezernik
• Slovensko praznovanje
dr`avnosti v histori~noantropolo{ki perspektivi

Pravna fakulteta

Medicinska fakulteta
5. junija 2007
8. Zlatko Fras
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• prof. dr. Du{an Keber
• Vzroki pove~anja fibrinoliti~ne
aktivnosti krvi med telesno
aktivnostjo in farmakolo{kim
spodbujanjem
29. maja 2007
Biotehni{ka fakulteta
1. Nina Fabjan
• doktorica znanosti s podro~ja
agronomije
• akademik prof. dr. Ivan Kreft
• Zel in zrnje tatarske ajde
(Fagopyrum tataricum Gaertn.)
kot vir flavonoidov
2. Gal Ku{ar
• doktor znanosti s podro~jagozdarstva
• prof. dr. Milan Ho~evar
• Zanesljivost ugotavljanja
volumna dreves in lesne
zaloge sestojev z enoparametrijskimi funkcijami in stratifikacijo
3. Barbara Remic
• doktorica znanosti s podro~ja
biologije
• prof. dr. Igor Jerman
• Boolove mre`e v sistemski
biologiji – modeliranje
dinamike genskih mre`
4. Elena Varljen Bu`an
• doktorica znanosti s podro~ja
varstva naravne dedi{~ine
• prof. dr. Boris Kry{tufek
• Filogeografska analiza kot
osnova za oceno varstvenega
statusa reliktne dinarske
voluharice Dinaromys bogdanovi
Fakulteta za elektrotehniko
5. Samo Begu{
• doktor znanosti s
podro~jaelektrotehnike
• prof. dr. Du{an Fefer
• Analiza in optimizacija sistema
za merjenje gostote magnetnega pretoka kot osnova za
izvedbo slovenskega
etalonskega sistema

Promocijo je vodil prorektor
UL prof dr. Ivan Svetlik.
Fakulteta za dru`bene vede
1. Ana Kralj
• doktorica znanosti s podro~ja
dru`benih ved - sociologije
• prof. dr. Drago Kos
• Globalizacija, nacionalizem in
migracije
2. Vesna Laban
• doktorica znanosti s podro~ja
dru`benih ved - komunikologije
• prof. dr. Melita Poler Kova~i~
• prof. dr. Monika Kalin Golob,
som.
• Televizijski novinarski diskurz
– `anrska in stilna raz~lenitev
3. Roman Lavtar
• doktor znanosti s
podro~jadru`benih ved - politologije
• prof. dr. Marjan Brezov{ek
• Participacija prebivalcev pri
odlo~anju o javnih zadevah na
lokalni ravni v Sloveniji
4. Eva Podov{ovnik Axelsson
• doktorica znanosti s podro~ja
dru`benih ved – sociologije in
metodologije izobra`evanja
• prof. dr. Anton Kramberger
• [irjenje novih tehnologij kot
socialni proces: primer {irjenja
ra~unalnikov in interneta med
mladimi v Sloveniji
Filozofska fakulteta
5. Borut Klabjan
• doktor znanosti s podro~jazgodovine
• prof. dr. Walter Lukan
• Trst in Primorska med svetovnima vojnama v lu~i
~e{koslova{ke politike
6. Katja Ko{ir
• doktorica znanosti s podro~ja
psihologije
• prof. dr. Sonja Pe~jak
• Socialni odnosi v povezavi z
u~no motivacijo in emocijami
ter u~nimi dose`ki u~encev:
vloga vrstnikov in u~iteljev

Veterinarska fakulteta
10. Ivan Gobec
• doktor znanosti s podro~javeterinarske medicine
• prof. dr. Martin Dobeic
• vi{. znan. sod. dr. Nevenka
Ko`uh Er`en, som.
• Razgradnja doramektina v
kompostni me{anici pri
aerobnih pogojih
11. Lucija Kolar
• doktorica znanosti s podro~ja
veterinarske medicine
• vi{. znan. sod. dr. Nevenka
Ko`uh Er`en
• Razgradnja avermektinov v
`ivalskih iztrebkih in njihov
vpliv na nekatere organizme
v tleh

Fakulteta za pomorstvo in
promet
3. Peter Vidmar
• doktor znanosti s
podro~japromet in pomorstvo
• prof. dr. Stojan Petelin
• prof. dr. Iztok Tiselj, som.
• Deterministi~ni model po`ara v
predoru
Fakulteta za ra~unalni{tvo in
informatiko
4. Bernard @enko
• doktor znanosti s
podro~jara~unalni{tva in informatike
• akad. prof. dr. Ivan Bratko
• prof. dr. Sa{o D`eroski, som.
• U~enje pravil za napovedno
razvr{~anje
Medicinska fakulteta
5. Lidija Kri`an~i} Bombek
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• prof. dr. Veljko Vlaisavljevi}
• prof. dr. Nadja Kokalj Voka~,
som.
• Analiza kromosomskih
nepravilnosti pri ~love{kih
jaj~nih celicah iz spodbujenih
ciklusov, dozorelih v pogojih
in vitro
6. Maja Podkraj{ek
• doktorica znanosti s podro~ja
medicinskih ved
• doc. dr. Marko Ho~evar
• Ultrazvo~na preiskava pazduhe
pri zamejitvi bolezni bolnic z
rakom dojk
7. Toma` [eruga
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• akad. prof. dr. Vinko V. Dolenc
• Endovaskularno zdravljenje
anevrizem sprednjega
mo`ganskega obtoka pri bolnikih s subarahnoidno krvavitvijo v primerjavi s kirur{kim
posegom

12. Barbara Lukanc
• doktorica znanosti s podro~ja
veterinarske medicine
• prof. dr. Jano{ Butinar
• Vpliv nesteroidnega analgetika
meloksikama na splo{ne
8. Monika [talc
anestezije na vnetni odgovor in • doktorica znanosti s podro~ja
prepustnost ~revesne bariere
medicinskih ved
pri psih
• prof. dr. Pavel Poredo{
• doc. dr. Matija Tom{i~, som.
19. junija 2007
• Ocenjevanje endotelijske
funkcije pri bolnikih z antifosPromocijo je vodil prorektor
folipidnim sindromom
UL prof. dr. Ivan Svetlik.
9. Samo Vesel
Fakulteta za farmacijo
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
1. Andreja Kranjc
• doc. dr. Toma` Podnar
• doktorica znanosti s podro~ja
• Prenatalno ugotovljena atrezija
farmacije
plju~ne arterije z defektom
• prof. dr. Danijel Kikelj
prekatnega pretina: ehokardio• Na~rtovanje in sinteza novih
grafske zna~ilnosti, genetika,
piridinonskih in pirazinonskih
pridru`ene nepravilnosti in sleinhibitorjev trombina
denje
2. Miha Vrbinc
• doktor znanosti s podro~ja farmacije
• prof. dr. Franc Vre~er
• [tudij fizikalnih oblik
donepezilijevega klorida
in njihovih pretvorb pod
vplivom farmacevtskotehnolo{kih procesov

10. Samo Zver
• doktor znanosti s
podro~jamedicinskih ved
• prof. dr. Mirta Ko`elj
• Kardiotoksi~nost velikih
odmerkov ciklofosfamida in
melfalana pri zdravljenju bolnikov z diseminiranim plazmocitomom
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Podelitev priznanj za pomembna
umetni{ka dela
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Podelitev priznanj za pomembna umetni{ka dela je bila 27. marca 2007 v Zborni~ni dvorani Univerze v Ljubljani.Priznanja je podelila rektorica UL prof. dr. Andreja
Kocijan~i~, prejeli pa so jih:

Akademija / Fakulteta:
Prejemnik priznanja:
Podro~je:
Akademija za glasbo
1. Pija Brodnik
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - petje
2. Ale{ Kacjan
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - flavta
3. Alojz Slavko Kova~i~
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti – klarinet in
komorna igra

4. Karmen Pe~ar
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - violon~elo

9. mag. Miroslav Mandi}
•na podro~ju filmske in televizijske
re`ije

5. dr. Borut Smrekar
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - dirigiranje

10. Igor Samobor
•na podro~ju dramske igre in umetni{ke besede

6. Kristjan Ukmar
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - dirigiranje

Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje

7. Vito @uraj
•na podro~ju glasbene ustvarjalnosti
in poustvarjalnosti - kompozicija
Akademija za gledali{~e , radio,
film in TV
8. Jernej Lorenci
•na podro~ju gledali{ke re`ije

11. mag. Bo{tjan Drinovec
•na podro~ju kiparstva
12. mag. Gabriela Fu`ir Bauer
•na podro~ju industrijskega in
unikatnega oblikovanja

Naravoslovnotehni{ka fakulteta
14. Elena Fajt
•na podro~ju industrijskega in
unikatnega oblikovanja – oblikovanja tekstilij in obla~il
15. Nata{a Per{uh
•na podro~ju industrijskega in
unikatnega oblikovanja – oblikovanja tekstilij in obla~il
Pedago{ka fakulteta
16. Gordana Schmidt
•na podro~ju plesa in koreografije

13. Miha Klinar
•na podro~ju industrijskega oblikovanja

Objave

Nagrajeni {tudijski filmi {tudentov AGRFT
na filmskih festivalih v New Yorku in
Banja Luki
prof. Igor [mid, AGRFT

[tudijski film Marka [anti}a
“SRETAN PUT NEDIME”
Nagrajen na filmskem festivalu v New Yorku

Dodatne informacije o Tribeca Film Festivalu in nagrajencih so dosegljive
na spletni strani http://www.tribecafilmfestival.org/news-2007winnersrelease.html, ~e `elite pa lahko pokli~ete tudi na Akademijo za gledali{~e,
film in televizijo, telefon 2510 412 ali pi{ete na e-mail ftv@agrft.uni-lj.si!

[tudijski film Slobodana Maksimovi}a
“1/2”
Nagrajen na filmskem festivalu vBanja Luki

Med leto{njimi nagrajenci TRIBECA FILM FESTIVALA, ki je potekal od 25.
aprila do 6. maja v New Yorku, je tudi {tudent filmske in televizijske
re`ije ljubljanske AGRFT Marko [anti}, ki je za svoj kratki {tudijski film
SRETAN PUT NEDIME prejel nagrado za najbolj{i {tudentski film “Student
Visionary Award”. Film je bil posnet s finan~no pomo~jo Filmskega sklada
Republike Slovenije ter ob tehni~ni in kadrovski pomo~i Filmskega studia
Viba film in Televizije Slovenija.
Na prvem mednarodnem festivalu kratkega filma Kratkofil, ki je od 7. do
10. 6. 2007 potekal v Banja Luki (Bosna in Hercegovina) je {tudent
Za ta film je Marko [anti} `e v preteklem letu prejel ve~ pomembnih
filmske in televizijske re`ije na AGRFT Slobodan Maksimovi} za svoj
nagrad:
kratki igrani film “1/2” prejel nagrado za najbolj{i kratki film.
- nagrado za najbolj{e debitantsko delo na 15.†DNEVIH HRVA[KEGA
FILMA, Zagreb,
Dodatne informacije o festivalu so dosegljive na http://www.kratkofil.org
Hrva{ka, 28. - 30. 4. 2006.
- na 12. SARAJEVO FILM FESTIVALU, ki je potekal od 18. do 26. avgusta
Slobodan Maksimovi} s filmom “1/2” uspe{no nadaljuje svojo pot po
2006 v Sarajevu, Bosna in Hercegovina, je film prejel nagrado za najbolj{i festivalih, ki jo je za~el v mesecu maju na 60. filmskem festivalu v
kratki film - SRCE SARAJEVA, nagrado Prix United International Pictures
Cannesu. Tam sta bila v sekciji Tous les cinemas du monde prikazana dva
ter nominacijo za nagrado evropske filmske akademije European Short
kratka igrana filma {tudentov AGRFT - poleg filma Slobodana
Film Award 2006.
Maksimovi}a “1/2” {e film Marka [anti}a “Sre~no pot Nedim”.
Nagrade potrjujejo, da Akademija za gledali{~e, radio, film in televizijo
kljub skromnim prostorskim, tehni~nim in finan~nim mo`nostim izvaja
{tudij na mednarodno primerljivi ravni.

Dodatne informacije in fotografije so na voljo pri producentki Jo`ici
Blatnik, e-mail Jozica.Blatnik@agrft.uni-lj.si ali telefonska {tevilka
041 608 823.

