ZAPISNIK
sestanka Svetovne mreže Univerze v Ljubljani (SMUL),
ki je potekal v sredo, 3. 7. 2019, z začetkom ob 12:00, v sobi rektorjev Univerze v Ljubljani
Prisotni
Člani SMUL:
prof. dr. Urška Velikonja, dr. Maja Šubelj, prof. dr. Mladen Pavičić, prof. dr. Metka Zupančič, dr. Darijo
Kriz, dr. Anže Županič, prof. dr. Jure Leskovec
Predstavniki UL:
prof. dr. Igor Papič, rektor
prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica za prenos znanja
prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor za umetniško delo
prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela
mag. Maja Slovenc, pomočnik rektorja za gospodarske in mednarodne zadeve
mag. Katja Cerar, vodja službe za internacionalizacijo
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 srečanja:
1. Alumni
2. Letno poročilo UL
3. Možnosti promocije študija na UL s strani predstavnikov SMUL
4. CGP UL
1. Alumni
Prorektorica prof. dr. Tanja Dmitrović je predstavila novosti na področju delovanja alumni. Posodobljen je
bil program Graduway z novimi uporabnimi funkcioinalnostmi. Člani alumni kluba lahko koristijo
ugodnosti z različnih področij (kulturne, umetniške, znanstvene vsebine, naravne znamenitosti ipd.). S strani
Univerze v Oxfordu smo prejeli nagrado za uspešno izvedeno delo na programu Graduway (potekajo
predstavitve na različnih medijskih konferencah). K vključitvi v alumni klub smo začeli vabiti študente
zadnjih letnikov. Prisotni so se dogovorili, da se k vključitvi v alumni klub povabi tudi člane SMUL.
Dr. Maja Šubelj je prosila za povratno informacijo glede možnosti znižanja kotizacije za udeležbo na tečajih.
Z dr. Zvonetom Žigonom je bilo dogovorjeno, da se v okviru alumni platforme objavi spletna povezava
Urada za Slovence po svetu.

2.

Letno poročilo UL

Mag. Maja Slovenc predstavi letno poročilo UL za leto 2018.
Potekala je razprava glede vpisa in financiranja tujih (predvsem doktorskih) študentov. Prof. dr. Jure
Leskovec izpostavi, da so v tujini plače in šolnine doktorskih študentov večinoma financirane iz projektov
ter da v kolikor ni zagotovljeno financiranje, ni možnosti za doktorski študij. Predstavi tudi primer praks
univerz v tujini, ki ustanavljajo magistrske študijske programe v angleščini. Meni, da bi si UL morala zadati
cilj, da bi bila uvrščena med najboljših 200 oz. 100 univerz na svetu. Izpostavi dolgotrajnost postopka za
vnos člankov v SICRIS. Meni, da vnos v SICRIS predstavlja veliko oviro za vračanje profesorjev nazaj v
Slovenijo (vstopni prag v Slovenji je veliko višji kot v tujini). Predlaga, da bi se spodbudilo slovenske
profesorje po svetu, da bi začeli s prijavami na ERC štipendije.
Rektor prof. dr. Igor Papič prisotne seznani, da se tudi na UL trudimo vzpostaviti večji nabor magistrskih
študijskih programov v angleščini za tujce, pri čemer spoštujemo zakonodajo, ki nas obvezuje, da se lahko
študijski programi izvajajo v tujem jeziku vzporedno (zagotovljena mora biti izvedba v slovenskem jeziku).
Doktorskim študentom s področja naravoslovja se običajno krije šolnina iz projektov, medtem ko veliko
študentov s področja humanistike sami plačajo šolnino; obstaja tudi možnost sofinanciranja doktorskega
študija (letos je bilo možno na podlagi sofinanciranja kriti 80% šolnine). V prihodnje želimo povezati
raziskovalne inštitute v UL, pri čemer bi s principom pridruženega članstva inštituti ohranili samostojnost,
bi pa pripravljali in objavljali skupne članke, kar bi vplivalo tudi na uvrščanje na mednarodnih lestvicah. Za
prijave na ARRS projekte je zahtevan vnos člankov v nacionalni sistem SICRIS. V prihodnje želi EU
vzpostaviti portal odprte znanosti brez posrednika (UL plača več kot 1m € samo za elektornski dostop do
baz podatkov). Pred 3 leti smo ustanovili razvojni sklad UL, ki omogoča finančno podporo za prijavo na
projekte; s strani UL tudi preverimo in kontaktiramo »konkurenčne« profesorje, s čimer smo povečali število
prijav. V zadnjih letih smo pridobili 4 ERC štipendije. V Sloveniji imamo drugačen sistem kot v tujini, saj
imamo vzpostavljen sistem habilitacij in sistem delovnih mest, medtem ko je tujini običajno razpisano
delovno mesto. Rektor si želi bolj vsebinskega ocenjevanja kandidatov, pri čemer se sooča z vprašanjem
formiranja komisije za ocenjevanje; naslovi na člane SMUL, da bi pomagali pri vsebinskem ocenjevanju
kandidatov.
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. Univerza v Ljubljani se je vključila v univerzitetno mrežo EUTOPIA, ki jo sestavljajo
Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, l’Université Paris Seine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni
ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica oz. koordinatorka pa je Univerza v Ljubljani. Poleti 2018 smo
pričeli z aktivnostmi, konec februarja 2019 smo oddali prijavo na razpis. Namen razpisa je spodbujanje večje
mobilnosti, kakovosti in odličnosti v izobraževanju in raziskavah, krepitev povezav med poučevanjem,
raziskavami in inovacijami ter prenosom znanja, priznavanje kvalifikacij in razvoja skupnih izobraževalnih
ter raziskovalnih programov in projektov. Izmed 48 prijav konzorcijev je bilo izbranih 17 prijav. Gre za
pilotni projekt; predviden je še en poskusni projekt, medtem ko je glavni projekt predviden leta 2021.
Rektorji univerz definirajo vsebino oz. področja na katerih bo potekalo sodelovanje. Glavna ideja v okviru
mreže EUTOPIA je bila, da se Univerza transformira v Univerzo vseživljenjskega učenja, pri čemer je
študent v središču dogajanja ter enakomerni razvoj regij (v našem primeru smo se osredotočili na Zahodni
Balkan).
3. Možnosti promocije študija na UL s strani predstavnikov SMUL
Katja Cerar predstavi aktivnosti na področju promocije študija na UL za tuje kandidate za študij. UL je
vključena v iniciativo Study in Slovenia, ki je vstopna točka za študij v Sloveniji in združuje javne univerze
ter zasebne visokošolske zavode. Za pridobivanje oz. spodbujanje tujih študentov za vpis na UL izvajamo
spletne predstavitve študija, predstavitve na visokošolskih sejmih in konferencah v tujini, pripravili smo
video predstavitve po posameznih področjih študija, vsako leto posodobimo in nadgradimo promocijska
gradiva ter krepimo sodelovanje v okviru različnih mrež ter s partnerskimi univerzami, s strateškimi partnerji
in z drugimi institucijami. Vzpostavili smo spletno stran v angleškem jeziku za tuje študente www.uni-

lj.si/study z informacijami o študiju na UL ter življenju v Sloveniji ter v 12 različnih jezikih pripravili osnovne
predstavitve oziroma povzetek najpomembnejših informacij v zvezi s študijem na UL. Pred odhodom na
posamezni visokošolski sejem pripravimo sporočilo za javnost, v katerem napovemo prisotnost Univerze
na sejmu ter posredujemo informacije, ki se nanašajo na študij študentov iz posamezne države. V
sodelovanju z lokalnimi agencijami v izbranih državah smo vzporedno izvajali večmesečne načrtovane
komunikacijske aktivnosti, s katerimi smo prednosti študija na UL poskušali čim bolj približati ciljnim
skupinam. Pripravili smo različne video predstavitve ter pisne in video vtise tujih študentov v zvezi s
študijem na Univerzi v Ljubljani. Za tuje kandidate omogočamo svetovanje preko Skype-a, vzpostavili smo
informacijsko točko na rektoratu, organiziramo različne informativne dneve in dogodke na rektoratu in
članicah. Ob prihodu tujih študentov organiziramo sprejem za tuje, kjer jih seznanimo z uporabnimi
informacijami o študiju ter življenju v Sloveniji. Tuji študenti imajo možnost vključitve v aktivnost Leto
plus, ki jim omogoča brezplačno učenje slovenščine za lažje vključevanje v študij in življenje v Sloveniji.
Poleg učenja slovenščine imajo študenti možnost izbire dodatnih predmetov in vsebin. Ob izpolnjevanju
določenih pogojev je omogočeno podaljšanje statusa študenta. V okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik je bil vzpostavljen spletni tečaj slovenščine, ki je brezplačen in javno dostopen ter omogoča učenje
slovenščine v 6 tujih jezikov (angleški, nemški, španski, francoski, hrvaški, italijanski, ruski). Študij
promoviramo tudi preko socialnih omrežij ter lektoratov slovenskega jezika, v prihodnje bi želeli vzpostaviti
tudi promocijo premo mreže SMUL.
4. CGP UL
Prorektor prof. Boštjan Botas Kenda predstavi izdajo knjige ob 100-letnici UL, v kateri bo zajet zgodovinski
vidik prvih sto let delovanja, moč kulture in umetnosti, predstavitev umetniške zbirke UL (predvsem
predstavitev slikarskega in risarskega dela). Knjiga bo izšla tiskani obliki, ločeno v slovenskem in angleškem
jeziku. Prorektor je pozval navzoče člane SMUL glede možnosti promocije knjige na njihovih univerzah v
tujini. Prosi, da sporočijo Katji Cerar število izvodov, ki bi jih želeli naročiti. V nadaljevanju predstavi
predlog prenove celostne grafične podobe UL (CGP UL), s katero želimo poenotiti sistem sporočanja na
nivoju univerze in članic, kar bo pripomoglo k večji identifikaciji študentov in zaposlenih z UL ter izboljšalo
mednarodno prepoznavnost. Cilj prenove CGP je poenotenje vidnega sporočanja, povečanje dostopnosti,
krepitev podpore za zaposlene ter boljša uporabnost na različnih ravneh komunikacije. Prenova CGP se je
gradila na elementih obstoječe identitete za potrebe študentov in zaposlenih. Podoba ne bo temeljila le na
znaku, ampak na sistemu uporabnosti preko likovnih vzorcev in barvni lestvici, ki bo predstavljala
prepoznavnost UL. UL bo imela svojo tipografijo. Nova CGP bo omogočala tudi ohranitev obstoječih
znakov članic.
Sestanek je bil zaključen ob 14.35 uri.
Naslednje srečanje je predvideno v petek, 20. 12. 2019 ob 12.00 uri.
Ljubljana, 5. 7. 2019
Zapisala:
mag. Katja Cerar

prof. dr. Urška Velikonja
predsednica SMUL

