ZAPISNIK
sestanka Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),
ki je potekal v petek, 20. 12. 2018, z začetkom ob 10:00, v Vogalni sobi Univerze v Ljubljani
Prisotni
Člani SMUL:
prof. dr. Urška Velikonja, mag. Igor Cesarec, dr. Peter Verovšek, mag. Igor Cesarec, prof. dr. Metka Zupančič, prof.
dr. Mladen Pavičić, dr. Maja Šubelj, dr. David Modic.
Predstavniki UL:
prof. dr. Igor Papič, rektor
prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor za umetniško delo
prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica za prenos znanja
prof. dr. Barbara Novak, prorektorica za študijske zadeve
mag. Maja Slovenc, pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve
mag. Katja Cerar, vodja službe za internacionalizacijo
Barbara Baraga, samostojna svetovalka za področje razvoja alumnov
izr. prof. dr. Primož Vitez, Filozofska fakulteta
Predstavnik Vlade RS:
dr. Zvone Žigon, vodja sektorja na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Srečanje je vodila predsednica SMUL, prof. dr. Urška Velikonja, ki je v uvodu pozdravila prisotne člane ter
predstavila dnevni red sestanka:
1. Predstavitev delovanja Alumni UL v letu 2018
2. Vključevanje Univerze v Ljubljani v nove mreže (EUTOPIA, VIU)
3. Razvojni cilji Univerze v Ljubljani
4. Predstavitev programa 100-letnice
Prof. dr. Urška Velikonja pozdravi navzoče in preda besedo rektorju UL, prof. dr. Igorju Papiču. Rektor pozdravi
navzoče in jih seznani s spremembo dnevnega reda. Pod prvo točko je predvidena predstavitev programa 100letnice, ki jo praznujemo v letu 2019.
1. Predstavitev programa 100-letnice
Prorektor prof. Boštjan Botas Kenda in prof. dr. Primož Vitez, pripravljavca vsebinskega koncepta 100-letnice sta na
kratko predstavila program dogodkov ob 100-letnici. V ta namen je bil na UL ustanovljen programski odbor... Rdeča
nit celotnega programa bo “pozornost”, ki v današnjem času usiha, pri čemer je namen, da UL pokaže slovenski
javnosti smisel svojega obstoja preko raziskovalnih, umetniških in drugih dosežkov. Na rektoratu so bila pripravljena
osnovna izhodišča in osnovni programski sklop, nato smo prosili članice in ŠS UL za pripravo predlogov. Na
članicah UL so se oblikovali organizacijski odbori za obeležitev 100-letnice. Predstavitev UL meri predvsem na
slovensko javnost, ki ni bila dovolj seznanjena z aktivnostmi UL, pri čemer je pomembna tudi samorefleksija.
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Prorektor prof. Boštjan Botas Kenda izpostavi spomine Milana Vidmarja, ki so še dandanes aktualni ter slavnostno
akademijo, ki predstavlja ključni del praznovanja in bo potekala 3. 12. 2019 v Cankarjevem domu. Načrtovana je
izdaja knjige ob 100 letnici UL z naslovom “001”, ki bo tudi prva izdana knjiga v okviru skupne univerzitetne
založbe. Pridobiti želimo tudi ustanovno listino UL, ki je shranjena v sklopu dokumentov v arhivu Jugoslavije (ali
vsaj kopijo v ustrezni kakovosti). Za namen praznovanja bo pripravljen program z RTV Slovenijo, izdan bo
priložnostni kovanec Banke Slovenije za 2 EUR in jubilejna znamka. V dogovoru z MOL, Muzejem mesta Ljubljana
ter ALUO bo pripravljena rektorska veriga po načrtu Jožeta Plečnika. Na podlagi pobude tehniških fakultet UL bo
oblikovan “prostor znanja”. Program 100-letnice se bo začel v marcu 2019 in končal v juliju 2020. Predstavitev
programa 100-letnice je priložena k zapisniku.
Mag. Maja Slovenc povabi prisotne na slavnostno akademijo v Cankarjevem domu.
Mag. Maja Šubelj predlaga, da se v program vključijo tudi simboli slovenstva (kot npr. Aljažev stolp) ter soočenje
najstarejšega profesorja, ki še živi in je deloval v tujini z mlajšimi profesorji, z namenom izmenjave izkušenj in
izzivov, s katerimi se srečujemo.
Mag. Igor Cesarec predlaga, da se vključi tudi SMUL ter se povabi 100 slovenskih alumnov oz. profesorjev v tujini,
da pridejo v Slovenijo.
2. Predstavitev delovanja Alumni UL v letu 2018
Barbara Baraga predstavi vzpostavitev mreže klubov alumnov, v katero je trenutno vključenih 51 klubov. V mrežo so
vključene vse članice; trenutno je 2500 članov. Koordinacija poteka na ravni rektorata, ki nudi svetovanje, organizira
izobraževanja, prenaša dobre prakse idr. V kolikor je na fakultetah več klubov, se le-ti diferencirajo po oddelkih. V
letu 2018 smo začeli s pilotno izvedbo projekta, za 2019 želimo povečati število članov in razviti dodatne aktivnosti.
Vzpostavljen je bil tudi spletni portal, ki omogoča povezovanje na različnih ravneh. V načrtu je zagon mentorskega
sistema, v okviru katerega bi alumni pomagali študentom ter ugodnosti za alumne. Trenutno je na UL en koordinator
in več kot 70 vodij klubov in drugih sodelavcev na članicah (večinoma prostovoljci). V juliju smo bili vabljeni na
Univerzo v Oxfordu, da na konferenci predstavimo dobre prakse o alumnih; v novembru smo s strani Univerze v
Oxfordu prejeli nagrado za uspešno izvedeno delo. V okviru 100-letnice je vzpostavljen tudi projekt 100 zgodb –
100 let. Povabi člane k ogledu spletnega portala, ki je dostopen preko mobilne aplikacije (za dostop je potrebna
registracija). Pripravljen je bil tudi etični kodeks, s katerim se želi vzdrževati nivo komunikacije na portalu.
Predstavitev delovanja alumnov UL je priložena k zapisniku.
Dr. Zvone Žigon izpostavi, da se soočajo z izzivom, kako identificirati ljudi, ki delujejo po svetu. Upa, da bo v
prihodnje potekalo tudi sodelovanje z VTIS-om.
Barbara Baraga poudari, da z društvom VTIS poteka redna komunikacija, ravno tako smo seznanjeni z izzivi, s
katerimi se soočajo v okviru društva.
Mag. Igor Cesarec seznani prisotne, da bo srečanje društva VTIS potekalo 21. 12. 2018 na MIZŠ ter jih povabi na
simpozij, kjer bo predstavljen dokument o internacionalizaciji slovenskega šolstva.
V nadaljevanju je potekala razprava glede klubov alumnov na drugih slovenskih univerzah ter načrtih za zbiranje
sredstev. UL nima centralnega registra glede sredstev, ki jih posameze članice pridobivajo iz sponzorskih in
donatorskih sredstev. Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrovič izpostavi, da želimo najprej razviti vsebine, nato se
bomo usmerili tudi na zbiranje sredstev. Dr. Peter Verovšek poudari, da je pomembno, da alumni vedo, za kaj se
posamezna sredstva porabijo (npr. za ustanovitev profesure, štipendije za študente).
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3. Vljučevanje UL v nove mednarodne mreže
Rektor prof. dr. Igor Papič predstavi novosti na področju vključevanja UL v nove mednarodne mreže v zadnjem letu.
V novembru smo se vključili v VIU (Venice International University), ki ima svoj sedež na otoku San Servolo v
Benetški laguni. V okviru navedene mreže gre za povezovanje univerz iz vsega sveta z namenom priprave in izvedbe
skupnega izobraževanja študentov na lokaciji VIU, izmenjave študentov in učiteljev ter raziskovanja. V asociacijo so
vključene prestižne univerze (Boston College, Ca’ Foscari University of Venice, Duke University, European
University at St. Petersburg, Institut National de la Recherche Scientifique, KU Leuven, Korea University, Ludwig
Maximilians Universität, Tel Aviv University, National Research Council of Italy, Universita Iuav di Venezia,
University of Bordeaux, University of Lausanne, University of Padova, University of Rome Tor Vergata, Waseda
University, Tsinghua University, Metropolitan City of Venice, Univerza v Ljubljani).
V nadaljevanju rektor predstavi pobudo “Evropske univerze ”, ki jo je prvi predlagal francoski predsednik
Emmanuel Macron. Pobuda predvideva povezovanje univerz v prihodnje oz. formiranje približno 40 evropskih
univerz ter vsaj 50% vključitev študentov v izmenjave na višjem nivoju. EU je razpisala prvi pilotni razpis, v okviru
katerega bodo v prvem letu izbrali tri projekte ter v naslednjem letu še tri. Namen razpisa je spodbujanje večje
mobilnosti, kakovosti in odličnosti v izobraževanju in raziskavah, krepitev povezav med poučevanjem, raziskavami in
inovacijami ter prenosom znanja, s prikazom prednosti večjezičnega učenja, priznavanje kvalifikacij in razvoja
skupnih izobraževalnih ter raziskovalnih programov in projektov. Dne 12. 12. 2018, je na UL potekal slavnostni
podpis sporazuma o vključitvi v evropsko univerzitento zvezo EUTOPIA (European University Alliance). To je prvi
formalni podpis tovrstnega konzorcijskega sporazuma v EU, katerega koordinator pri pripravi prijave je UL.
Evropsko univerzitetno zvezo EUTOPIA, poleg Univerze v Ljubljani sestavljajo Univerza v Warwicku, Univerza
Paris Seine, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Univerza Pomepu Fabra iz Barcelone in Univerza v Göteborgu.
4. Razvojni cilji UL
Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrović je predstavila novost v sistemu financiranja visokega šolstva, in sicer
približno 4% povečanja proračuna za izvedbo razvojnih aktivnosti (kakovost študija, internacionalizacija,
sodelovanje z okoljem). Na UL smo pripravili program, cilje, kazalnike in prejeli sofinanciranje v predvideni obliki.
Pri kakovosti študija smo se osredotočili predvsem na ukrepe za izboljšanje študijskih programov (kompetence in
veščine študentov), procese poučevanja, povečanja interdisciplinarnosti ter strojno prevajanje predavanj. Na področju
internacionalizacije želimo povečati število programov, ki se izvajajo tudi v tujih jezikih, število mednarodnih
poletnih šol, delež tujih študentov, učiteljev in raziskovalcev ter pozicionirati UL v mednarodni prostor. Izziv
predstavlja zakonodaja na področju slovenskega jezika, ki pomeni dodatno oviro za vključevanje tujcev v študijski
proces. Na področju prenosa znanja bomo spodbujali podjetništvo, vključevali strokovnjake iz prakse v
izobraževalno in raziskovalno delo ter sodelovali z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja.
Mag. Igor Cesarec je predlagal, da vzpostavimo kontakt z g. Michaelom Bigginsom glede jezika. Gospod je profesor
na University of Washington.
Dr. David Modic predstavi svojo izkušnjo v zvezi z zaposlitvijo na FRI. Izpostavi, da imajo različne članice UL
različne pristope; sam ima zelo dobro izkušnjo na FRI.
Mag. Maja Slovenc poudari, da na UL želimo pridobiti čim več kvalitetnih tujih učiteljev ter da podpiramo
zaposlovanje tujih raziskovalcev in učiteljev, zato smo vključeni v različne mednarodne mreže ter objavljamo razpise
na mednarodnem portalu. Problem, ki so ga predstavljale habilitacije, smo rešili tako, da tujca zaposlimo kot
gostujočega učitelja, ki nato ima čas, da v enem letu uredi habilitacijo. Problem zaposlovanja tujih strokovnjakov pa
predstavljajo tudi zakonsko regulirane običajno nižje plače, kot so v tujini. Mag. Igor Cesarec izpostavi, da pogrešajo
iniciativo, da se jih pokliče, pošlje mail in povabi k sodelovanju.
Dr. David Modic meni, da finance oz. višina plače nista glavna ovira.
Prof. dr. Urška Velikonja predlaga, da UL predlaga državi, da se razpisi objavijo prej in zagotovi financiranje za 4 leta.
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Dr. Peter Verovšek predstavi primer Izraela, ki ima vzpostavljen sistem aktivnega iskanja Izraelcev, ki so študirali oz.
študirajo na dobrih univerzah v tujini in jih vabijo k zaposlitvi v svoji državi. VTIS ima dober seznam, ki bi ga lahko
uporabili za ta namen.
Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrović izpostavi, da so v 2018 imeli nekaj mesecev odprt razpis za nadomestno
zaposlitev za čas njene funkcije na rektoratu, ki pa je bil zaradi zanimanja primernih kandidatov neuspešen.
Informacije o razpisu so posredovali tudi društvu VTIS.
Rektor prof. dr. Igor Papič seznani udeležence, da je v pripravi nov zakon o visokem šolstvu in raziskovalni
dejavnosti, ki predvideva tudi vključitev sistema dodatnega nagrajevanja.
V nadaljevanju je potekala razprava glede habilitacije in možnosti prenosa referenc oz. ocen iz tujine.
5. Razno
Dr. David Modic je predlagal večjo promocijo predavanj, ki jih izvajajo tuji predavatelji.
Barbara Baraga pove, da to že poteka; je pa stvar članice, da informira rektorat, nato se poskrbi za nadaljnjo
promocijo.
Mag. Maja Slovenc predlaga, da se informacijo glede predavanj pošlje Katji Cerar, ki bo poskrbela za ustrezno
informiranje. Ravno tako predlaga, da bi se predstavniki SMUL srečali dvakrat letno (v zimskem in poletnem času).
Prisotni se dogovorijo, da se pošljejo članom SMUL predlogi terminov.
Dr. Zvone Žigon predlaga, da bi povezali srečanje predstavnikov SMUL s srečanjem za zamejske Slovence, ki
običajno poteka konec junija.
Predsednica povabi k udeležbi na dogodku društva VTIS.
Srečanje je bilo zaključeno ob 11.50 uri.
Ljubljana, 19. 3. 2019
Zapisala:
mag. Katja Cerar

prof. dr. Urška Velikonja, l.r.
predsednica SMUL
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