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1. Izobraževalna dejavnost za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 ŠTUDIJSKI PROGRAMI (Izvajanje študijskih programov, Izvajanje samoevalvacij študijskih 

programov, Interdisciplinarnost študija),  

 PROCES POUČEVANJA IN UČENJA (Načela kakovosti učenja in poučevanja, Kakovost študijskega 

procesa, Posodobitev učnega okolja ter uvedba novih oblik poučevanja in učenja),  

 IZBOLJŠANJE PRIJAVNO-SPREJEMNIH IN VPISNIH POSTOPKOV NA ŠTUDIJ, INTERNACIONALIZACIJA 

ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI (Podpora tujim študentom, Mednarodne izmenjave učiteljev in 

študentov, Organizacija mednarodnih poletnih šol, Tuji študenti, brez slovenskega državljanstva, 

Prilagoditev izvajanja predmetov in programov za tuje študente, Mednarodne akreditacije in 

partnerstva),  

 PROMOCIJA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI (Promocija za tuje študente, Promocija za 

domače študente). 

CILJI: 

 Spodbujanje interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti kot prednosti UL, kot univerze, ki pokriva 

vsa področja. 

 Povečati vključenost uporabnikov znanja v oblikovanje/posodabljanje študijskih programov. 

 Dvig kompetenc študentov za prehod na trg dela. 

 Krepitev in promocija doktorskega študija. 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Posodobitev študijskih programov, novi poklici, 
novi študijski pristopi, nove družbene prioritete: 
digitalno, zeleno, družbene spremembe. 

Priprava analiz študijskih programov z analizo 
zaposljivosti in predlogi razvoja. 

Vzpostavitev sistema usklajenih urnikov za 
pospeševanje izbirnosti predmetov med 
članicami. 

Nabava skupne aplikacije za elektronske urnike, 
ki bo omogočila boljši pregled nad urniki po 
članicah. 

Vzpostavitev svetovalnih odborov, v katere so 
vključeni predstavniki delodajalcev 
(gospodarstvo in negospodarstvo). 

Uvedba na nekaj pilotnih članicah. 

Uvedba raznih oblik kreditno ovrednotenih 
delovnih praks študentov v kurikulum, kjer to ni 
obvezno že s študijskim programom. 

Uvedba na nekaj pilotnih članicah. 

Začetek izvajanja interdisciplinarnega 
doktorskega študijskega programa Umetnost. 

Priprava prvega razpisa za vpis. 

Sprememba izvedbe promocije doktorandk in 
doktorandov. 

Prva javna predstavitev v sodelovanju z MOL. 

 

 

 

 

 

 



IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji članice/univerze Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Spodbujanje 
interdisciplinarnosti, 
multidisciplinarnosti, 
Dvig kompetenc 
študentov za prehod 
na trg dela 

Implementa
cija izbirnih 
modulov 
posameznih 
učnih 
stebrov 
spremenjen
ega 
študijskega 
programa 
EMŠA 

Katedre UL FA NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov "na 
študenta 
osredinjenega" 
učenja in 
poučevanja v 
pedagoško prakso 
na 1. in 2. stopnji;  

 Oblikovanje 
metodologije in 
podpora uvajanju 
učne ergonomije v 
študijski proces, 
priprava priročnika 
in spletnega vodiča 
za uvajanje učne 
ergonomije v 
študijski proces 

 Priprava in 
izvajanje pilotnih 
projektov uvajanja 
učne ergonomije v 
študijski proces 

 Priprava predloga 
pilotne prenove 
visokošolskega 
študijskega 
programa z velikim 
poudarkom na 
praktičnem 
usposabljanju 
neposredno pri 
delodajalcu. 

Spodbujanje 
interdisciplinarnosti, 
multidisciplinarnosti 

Izvedba več 
interdiscipli
narnih 
študijskih in 
projektnih 
delavnic v 
sodelovanju 
z drugimi 
članicami in 
lokalnimi 
skupnostmi 

Nosilci 
predmetov 
Projektiranje in 
Urbanistično 
projektiranje 

NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov;  

 Oblikovanje 
metodologije in 
podpora uvajanju 
učne ergonomije v 
študijski proces, 
priprava priročnika 
in spletnega vodiča 
za uvajanje učne 
ergonomije v 
študijski proces 

 Priprava in izvedba 
pilotnega projekta 
projektno 
naravnanih 



študijskih 
predmetov s 
STE(A)M pristopom 
s ciljem, da 
študenti dobijo 
priložnost 
medsebojnega 
interdisciplinarneg
a sodelovanja pri 
reševanju 
praktičnih izzivov 
(10 članic, 220 
študentov) 

 Izvajanje strokovno 
specifičnih 
izobraževanj in 
krepitev mehkih 
veščin študentov za 
Družbo 5.0 v 
sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci 

 Izvajanje strokovno 
specifičnih 
izobraževanj in 
krepitev mehkih 
veščin študentov za 
Družbo 5.0 v 
sodelovanju z 
zunanjimi izvajalci 

Spodbujanje 
interdisciplinarnosti, 
multidisciplinarnosti 

Izvedba 
mednarodn
e poletne 
šole iz 
področja 
Trajnostneg
a varovanja 
kulturne 
dediščine v 
sodelovanju 
z UL FF in UL 
ALUO 

Inštitut za 
trajnostno 
dediščino UL 

NE  Priprava in izvedba 
pilotnega projekta 
projektno 
naravnanih 
študijskih 
predmetov s 
STE(A)M pristopom 
s ciljem, da 
študenti dobijo 
priložnost 
medsebojnega 
interdisciplinarneg
a sodelovanja pri 
reševanju 
praktičnih izzivov 
(10 članic, 220 
študentov) 

Promocija in 
popularizacija 
področja arhitekture 
in urbanizma 

Izvedba 
poletne šole 
za dijake 

Vodstvo UL FA, 
Komisija za 
promocijo UL FA 

NE   Promocija STE(A)M 
programov študija, 
še posebej med 
dekleti,s pomočjo 
poletnih šol in 
tekmovanj za 
srednješolce. 

Povečati vključenost 
uporabnikov znanja v 
oblikovanje/posodabl
janje študijskih 
programov 

Izvedba 
strokovne 
razprave 
gostujočih 
zunanjih 
kritikov 
zagovorov 
zaključnih 
del 
programa 
EMŠA z 
namenom 
izboljšanja 

KŠZ UL FA NE  Priprava 
metodologije in 
izvajanje pilotnih 
kolegialnih 
disciplinarnih 
pregledov 
študijskih 
programov 

 Pilotni razvoj 
sistema 
mentorstva med 
študenti in alumni 
s senčenjem na 
delovnem mestu. 
Priprava in izvedba 
potrebnih 
izobraževanj, 
promocije, 



postopka, 
vsebin in 
strukture 
zaključnih 
del 

priprava spletnega 
portala ter izhodišč 
za sistemsko 
ukrepanje. 

Internacionalizacija in 
sodelovanje z 
mednarodnim 
okoljem 

Izvedba 
dveh ciklov 
gostujočih 
predavatelj
ev in 
strokovnjak
ov iz tujine 
ter drugih 
dogodkov 
gostujočih 
strokovnjak
ov, 
snemanje 
predavanj in 
zagotovitev 
odprtega 
dostopa 

Prodekan za 
meduniverzitetn
o sodelovanje 

DA, spletni 
dostop do 
predavanj 
omogoča 
izboljšano 
študijsko okolje 
tudi v primeru 
študija na 
daljavo 

 Priprava in izvedba 
pilotnih prenov 
učnih 
enot/predmetov/p
rogramov s 
pomočjo rabe in 
razvoja odprtih 
izobraževalnih 
virov 

 Priprava in izvedba 
pilotnega primera 
razvoja odprtih 
učnih gradiv za 
potrebe 
samostojnega 
učenja/raziskovanj
a študentov (10 
članic, različna 
področja študija) 

 Priprava in izvedba 
pilotnih primerov 
(program/smer/mo
dul/predmet) 

 Priprava podlage in 
podpore delovanju 
transnacionalnih 
učnih skupnosti; 
oblikovanje 
transnacionalnih 
učnih skupnosti po 
posameznih 
tematskih 
področjih znotraj 
partnerjev 

 Izvedba 3-4 
mesečnih 
mobilnosti 
predvsem 
asistentov in 
asistentov z 
doktoratom 

 Krepitev 
sodelovanja  s 
tujimi 
partnerji/univerza
mi  med že 
akreditiranimi 
študijskimi 
programih s 
strukturirano 
mobilnostjo 
študentov 

Promocija študijskih 
dosežkov UL 

Zagon nove 
spletne 
strani UL 
FA, ki 
vključuje 
tudi 
predstavite
v aktualne 

Vodstvo UL FA, 
Komisija za 
prenovo spletne  
strani, nosilci 
predmetov 
Projektiranje in 
Urbanistično 
projektiranje 

DA, nova spletna 
stran omogoča 
izboljšano 
študijsko okolje 
tudi v primeru 
študija na 
daljavo 

 Priprava in 
izvajanje pilotnih 
posodobitev 
študijskih 
predmetov/modul
ov z didaktično 
uporabo IKT 



produkcije 
študentov, 
ustvarjalcev 
in 
raziskovalce
v na 
fakulteti. 

Promocija študijskih 
dosežkov UL 

Izdaja 
letnega 
zbornika  
umetniško 
in 
znanstveno 
raziskovalne
ga dela v 
preteklem 
študijskem 
letu  - 
INTRO 

Založba UL FA, 
uredništvo 
publikacije 
INTRO 

NE  

 

Novi študijski programi 

Predlog novega študijskega programa vnesete tudi tiste članice, ki vam v letu 2021 ni bil potrjen 

predlog in imate namen pripraviti nov študijski program. V kolikor boste predlagali nov študijski 

program, vas bomo pozvali za dodatne podatke na podlagi Pravil za upravljanje s programi za 

pridobitev izobrazbe in Navodil za uravnavanje programske strukture. 

Novi študijski 
programi 

Podatki o novem 
študijskem 
programu 

Podatki o novem 
študijskem 
programu 

Podatki o novem 
študijskem 
programu 

Članica    

Ime študijskega 
programa 

   

Stopnja študijskega 
programa 

   

Vrsta študijskega 
programa 

   

Trajanje    

ISCED - šifra    

Klasius P - šifra    

Klasius SRV - šifra    

Vrsta - disciplinarnost    

V primeru 
interdisciplinarnosti 
navedite članico/e, ki 
sodelujejo 

   

Opredelite temeljne 
cilje programa  

   



Ali študijski program 
nadomesti enega ali 
več obstoječih 
programov na isti 
članici, ki jih članica 
izvaja? 

   

V primeru, da 
nadomešča, navedite 
katerega/katere 

   

Ali gre za študijski 
program v sodelovanju 
s tujimi univerzami? 

   

V primeru, da bo 
sodelovanje s tujimi 
univerzami, navedite s 
katerimi 

   

Ali so za izvedbo 
zagotovljena potrebna 
sredstva – finance? 

   

Vir financiranja    

Ali so za izvedbo 
zagotovljena potrebna 
sredstva – kader? 

   

Ali gre za novo 
študijsko področje, ki 
se na UL ne izvaja 

   

 

2. Raziskovalna in razvojna dejavnost za leto 2022 / 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Promocija in popularizacija znanosti, 

 Kakovost raziskovalnega dela, 

 Internacionalizacija raziskovane dejavnosti, 

 Mednarodni raziskovalni projekti, 

 Nacionalni raziskovalni projekti, programi in raziskovalna infrastruktura, 

 Etika v raziskavah. 

CILJI: 

 Zagotavljanje stabilnega financiranja raziskovalne dejavnosti 

 Povečati učinkovitost in uspešnost pri prijavah na velike EU projekte 

 Zagotavljanje etičnosti pri raziskovalnem delu 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Vzpostavitev procesa notranje delitve sredstev 
na podlagi novega zakona o raziskovalni 
dejavnosti. 

Priprava analize stanja in meril za razporejanje 
sredstev. 

Zagotoviti prenos dobrih praks med članicami. Priprava strategije sodelovanja med članicami. 



Finančna spodbuda prijaviteljem prek 
Razvojnega sklada. 

Priprava in objava razpisov Razvojnega sklada. 

Usposabljanja za raziskovalce. Usposabljanja za prijavo projektov Marie Curie 
Sklodowska, ERC, Obzorje Evropa. 

Preprečevanje neetičnega ravnanja. Izvedba evalvacije sistema in priprava ukrepov 
za zaznana neetična ravnanja. 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerz

e 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Promocija in 
popularizacija 
znanosti 

Nadaljevali 
bomo z 
intenzivnim 
sodelovanjem z 
organizacijo 
Center 
Arhitekture in 
njenim 
programom 
Igriva 
arhitektura, s 
katerim skrbi za 
popularizacijo 
arhitekture med 
otroki. 

Pedagogi UL FA NE  

Promocija in 
popularizacija 
znanosti 

Nadaljevali 
bomo z 
vsakoletnim 
razpisom za 
založniško 
dejavnost (leta 
2019 uvedena 
založba FAZA) z 
namenom 
spodbujanja 
publicistike iz 
področja 
arhitekture, 
oblikovanja in 
urbanizma. 

Založba UL FA NE  

Kakovost 
raziskovalnega 
dela 
 

Razvoj pogojev 
za kolektivno 
vrednotenje 
raziskav (CA2RE+, 

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost UL FA 

NE  



simpoziji 
doktorskega 
študija) 

Internacionalizac
ija raziskovalne 
dejavnosti 
 

Nadaljevali 
bomo z 
vključevanjem 
priznanih 
mednarodnih 
strokovnjakov v 
uredniški odbor 
znanstvene 
publikacije AR 
(Architecture 
Research) UL FA. 

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno-
dejavnost UL FA 

NE  

Internacionalizac
ija raziskovalne 
dejavnosti 

S pomočjo 
aktivnega 
sodelovanja v 
mednarodnih 
združenjih in 
projektih  
fakultet 
arhitekture in 
urbanizma (EAAE 
in CA2RE) bomo 
na 
tretjestopenjski 
študijski program 
Arhitektura 
pritegnili več 
študentov in 
mentorjev iz 
tujine. 

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost UL FA 

NE  

Mednarodni  
raziskovalni 
projekti in 
programi 

Nadaljevali 
bomo s pripravo, 
prijavami in 
izvajanjem 
raziskovalnih 
projektov EU.  

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost UL FA, 
vodja RP, 
projektna 
pisarna UL FA  

NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov 

Nacionalni 
raziskovalni 
projekti in 
programi 

Nadaljevali 
bomo s pripravo, 
prijavami in 
izvajanjem 
raziskovalnih 
projektov v 
sklopu razpisov 
ARRS.  

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost UL FA, 
vodja RP, 
projektna 
pisarna UL FA  

NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov 

Etika v 
raziskavah. 
 

Skrbeli bomo za 
etično presojo 
raziskovalnih 
načrtov, še 

Prodekanja za 
znanstveno-
raziskovalno 
dejavnost UL FA, 

NE  



posebej, kadar 
so vključeni 
ljudje.  

vodja RP, 
projektna 
pisarna UL FA  

 

3. Umetniška dejavnost za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 UMETNIŠKI PROJEKTI 

 INTERDISCIPLINARNOST (sodelovanje z drugimi članicami UL, povezovanje različnih disciplin 

znotraj umetniške dejavnosti) 

 SODELOVANJE Z OKOLJEM IN MEDNARODNA DIMENZIJA (sodelovanje z ustanovami, 

strokovnjaki, tujimi univerzami in/ali institucijami, prezentacija umetniških projektov v tujini) 

 PROMOCIJA UMETNIŠKE DEJAVNOSTI 

CILJI: 

 Promocija umetnosti in kulture znotraj UL, v širšem domačem in mednarodnem okolju  

 Zagotoviti dodatne vire financiranja za področje umetnosti 

 Spremljanje kakovosti na umetniškem področju 

 Skrb za kulturno dediščino UL 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Aktivacija akademske TV kot univerzitetnega 
kanala 

 

Organizacija umetniških dogodkov akademij za 
vse zaposlene 

Izvedba dogodkov v Mali galeriji in drugih 
dogodkov 

Prijave na razpise raznih ministrstev Ureditev statusa akademij za prijave na razpise 
Ministrstva za kulturo 

Oblikovanje kazalnikov uspešnosti na področju 
umetnosti 

Oblikovanje kazalnikov uspešnosti na področju 
umetnosti 

Vzpostavitev evidence umetniških del na ravni 
UL 

Vzpostavitev evidence umetniških del na ravni 
UL 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerze 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Spremljanje 
kakovosti na 
umetniškem 
področju 

Predstavitev 
umetniškega 
delovanja 
zaposlenih 
pedagogov in 
raziskovalcev na 

Komisija za 
prenovo spletne 
strani UL FA 

NE  



spletni strani UL 
FA 

Spremljanje 
kakovosti na 
umetniškem 
področju 

Zaključna 
razstava 
študijskih del 
vseh študentov 
UL FA 

Skupina za 
razstavno 
dejavnost UL FA, 
nosilci 
predmetov 
Projektiranje in 
Urbanistično 
projektiranje 

NE  Priprava analize 
stanja na UL in v 
Sloveniji ter 
izhodišč za 
univerzitetne 
ukrepe in 
predlogov 
nacionalnih 
ukrepov. 

 Priprava in izvedba 
pilotnega projekta 
dodatnih aktivnosti 
za spodbujanje 
nadarjenih na 
akademskem kot 
tudi drugih 
področjih. 

Umetniški 
projekti 

Mednarodni 
simpozij ob 150-
letnici rojstva 
arhitekta Jožeta 
Plečnika 

Vodstvo UL FA NE  

Sodelovanje z 
okoljem in 
mednarodna 
dimenzija 

Nadaljevali 
bomo s 
sodelovanjem 
pri razstavah 
študentskih del v 
okviru krovnih 
institucij (Mala 
Galerija, MAO, 
Mestni muzej, 
Mestne galerije, 
Plečnikova hiša, 
Društvo hrvaških 
arhitektov UHA 
Zagreb, …) 

Skupina za 
razstavno 
dejavnost UL FA 

NE  Krepitev 
sodelovanja  s 
tujimi 
partnerji/univerza
mi  med že 
akreditiranimi 
študijskimi 
programih s 
strukturirano 
mobilnostjo 
študentov 

     

 

4. Prenos in uporaba znanja za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Zagotavljanje pogojev za prenos znanja in sodelovanje z uporabniki, 

 Vključevanje študentov v prenos znanja in sodelovanje z okoljem, 

 Povezovanje z uporabniki znanja preko kakovostnih ponudb programov vseživljenjskega 

izobraževanja, 

 Klub alumnov, 

 Izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov za naročnike, 

 Založniška dejavnost. 

CILJI: 

 Skrb za trajnostni razvoj na vseh področjih delovanja UL 



 Tesnejše sodelovanje z drugimi institucijami 

 Krepitev alumnov 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Vzpostaviti "Sustainable Development Goals" Oblikovati delovno skupino za trajnostni razvoj 

Vzpostavitev medsebojnih dogovorov o 
pridruženem članstvu in medsebojnem 
sodelovanju 

Začetek pogovorov z UKC, ŠDL, inštituti 

Vzpostavitev sistema donacij Priprava načrta ustanovitve fundacije alumnov 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerze 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Vključevanje 
študentov v 
prenos znanja in 
sodelovanje z 
okoljem, 
Tesnejše 
sodelovanje z 
drugimi 
institucijami 
 

Izvedba več 
interdisciplinarni
h študijskih in 
projektnih 
delavnic v 
sodelovanju z 
lokalnimi 
skupnostmi in 
drugimi 
institucijami 

Nosilci 
predmetov 
Projektiranje in 
Urbanistično 
projektiranje 

NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov 

Vključevanje 
študentov v 
prenos znanja in 
sodelovanje z 
okoljem 

Razširitev 
študijskega 
procesa na 
projekte po 
načelu »načrtuj-
zgradi« v 
sodelovanju z 
lokalnimi 
deležniki in z 
mednarodno 
udeležbo 

Nosilci 
predmetov 
Projektiranje in 
Urbanistično 
projektiranje 

DA-tovrstni 
projekti 
omogočajo 
izvedbo 
študijskega 
procesa v 
odprtem 
prostoru 

 Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov 

Krepitev alumnov Vzpostavitev 
sistema 
informiranja in 
pridobivanja 
povratnih 
informaciji s 
klubom 
alumnov, širitev 
članstva z 
dodatno 

Referat za 
študentske 
zadeve UL FA, 
vodja kluba 
alumnov 

NE  



promocijo v fazi 
izdelave 
zaključnega dela 

Izvajanje 
razvojnih in 
raziskovalnih 
projektov za 
naročnike 
 

Širitev 
dejavnosti 
izvedbe 
arhitekturnih in 
urbanističnih 
delavnic, 
izdelava 
enotnega cenika, 
izdelava 
promocijskega 
gradiva, aktivna 
komunikacija s 
potencialnimi 
naročniki 

Dekanat UL FA, 
Komisija za 
promocijo UL FA,  

NE  Priprava in 
izvajanje pilotnih 
primerov uvajanja 
pristopov na 
raziskovanju 
utemeljenega 
kurikula na 1. in 2. 
stopnji, evalvacija 
pilotov 

Povezovanje z 
uporabniki 
znanja preko 
kakovostnih 
ponudb 
programov 
vseživljenjskega 
izobraževanja 

Vzpostavitev 
digitalnega 
repozitorija 
gostujočih 
predavanj na UL 
FA 

Komisija za 
prenovo spletne 
strani 

NE  

Založniška 
dejavnost 

Izdaja  pregledne 
znanstvene 
monografije o 
100 letih 
delovanja UL FA 

Založba UL FA NE  

5. Ustvarjalne razmere za delo in študij za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Knjižnični sistem, 

 Krepitev dela s študenti na kariernem in osebnostnem razvoju, 

 Sodelovanje z delodajalci, 

 Razvoj kompetenc študentov za Družbo 5.0 in karierno svetovanje, 

 Dvig prepoznavnosti storitev za študente in okrepitev (digitalnega) komuniciranja, 

 Tutorstvo, 

 Psihosocialna podpora študentom, 

 Študenti s posebnimi potrebami, 

 Izvajanje in razvoj obštudijske dejavnosti. 

CILJI: 

 Odprta znanost 

 Zagotavljanje zdravega, varnega in stimulativnega študijskega okolja 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 



Vzpostavitev formalnih pogojev za upravljanje z 
raziskovalnimi podatki 

Priprava strategije in drugih pravil o odprti 
znanosti 

 Izvedba izobraževanj študentk, študentov in 
zaposlenih o upravljanju z odprtimi podatki 

 Vzpostavitev pisarne varuha študentskih pravic 

Evalvacija vključenosti športnih aktivnosti 
študentov v študijske programe 

 

 Ustanovitev nagrade Uroša Seljaka 

 Priprava pravilnika za nagrado dr. Ane Mayer 
Kansky za odmevna doktorska dela 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerze 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Nakup 
elektronskih 
oblik nekaterih 
naslovov tuje 
periodike in 
zagotovitev 
možnosti 
oddaljenega 
dostopa 

Realizacija 
nakupa 

Vodstvo UL FA v 
sodelovanju s 
strokovnimi 
službami 

DA, omogočen 
elektronski 
dostop do revij 

 

Knjižnični sistem 
 

Vključitev 
zaključnih del 
študentov UL FA 
v repozitorij UL 

Vodstvo UL FA v 
sodelovanju s 
strokovnimi 
službami 

DA, omogočen 
elektronski 
dostop do 
zaključnih del 

 

Knjižnični sistem 
 

Promocija 
knjižnice UL FA 
preko družabnih 
omrežij 

Vodja knjižnice 
UL FA 

DA, večja 
obveščenost 
uporabnikov o 
spremembah, 
novostih 

 

Odprta znanost 
 

Prijava na javni 
razpis ARRS za 
sofinanciranje 
mednarodne 
znanstvene 
literature v 
sklopu 
konzorcija in 
samostojno 

Dekan UL FA NE  

Zagotavljanje 
zdravega, 
varnega in 

Zaključek 1. faze 
projekta izvedbe 
delavnice za 

Skupina FabLab NE  



stimulativnega 
študijskega 
okolja 
 

mizarsko in 
digitalno 
obdelavo 
materialov 
FabLab 

Zagotavljanje 
zdravega, 
varnega in 
stimulativnega 
študijskega 
okolja 
 

Začetek projekta 
prenove 
predavalnice št. 
2 v 
večnamensko, 
na študente 
osredinjeno 
učno platformo 
– učilnico 
prihodnosti 

Komisija za 
investicije, 
vodstvo UL FA 

DA, alternativno 
učno okolje, 
prilagojeno 
študiju v 
posebnih 
razmerah 

 

Zagotavljanje 
zdravega, 
varnega in 
stimulativnega 
študijskega 
okolja 
 

Nadaljevanje 
projekta 
prenove 
klubskega 
prostora, 
izvedbena 
dokumentacija 
in pridobivanje 
ponudb 
izvajalcev 

Komisija za 
investicije, 
vodstvo UL FA 

DA, alternativno 
družabno in učno 
okolje, 
prilagojeno 
študiju in delu 
zaposlenih  v 
posebnih 
razmerah 

 

 

6. Upravljanje in razvoj sistema kakovosti za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Izboljšanje zanke kakovosti, 

 Sodelovanje z drugimi institucijami na področju sistema kakovosti, 

 Mednarodne akreditacije. 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerz

e 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Izboljšanje zanke 
kakovosti 

Vzpostavitev 
enovitega 
sistema 
promocije, 
sledenja in 
informiranja o 
ukrepih 

Komisija za 
kakovost, 
komisija za 
promocijo 

DA, dvig ravni 
medsebojnega 
komuniciranja, 
dvig ravni 
medsebojne 
povezanosti 

 



programa dela 
UL FA  

tudi v času dela 
na daljavo 

Mednarodne 
akreditacije 

Analiza stanja 
mednarodnih 
akreditacij 
študija 
arhitektura, 
izbira 
akreditacijske 
institucije, 
začetek 
aktivnosti 

Prodekan za 
meduniverzitetno 
sodelovanje 

NE  

7. Poslovanje za leto 2022 

 

7.1. Vodenje in upravljanje za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Sistemi poslovanja in učinkovitost poslovanja. 

CILJI: 

 Strateško upravljanje 

 Krepitev notranje koordinacije upravljanja 

 Zagotoviti transparentno in stabilno financiranje 

 Vzpostavitev zdravega, varnega in stimulativnega delovnega okolja 

 Zagotoviti kompetentne in strokovne kadre na vseh delovnih mestih 

 Nadaljevanje projekta APIS 

 Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov 

v podporo visokošolskemu študijskemu procesu 

 Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v 

pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje 

 Krepiti prepoznavnost UL 

 Krepiti notranji sistem komuniciranja 

 Nadaljevanje prostorskega razvoja 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Sprejeti strategijo razvoja UL Sprejeti strategijo in podstrategije 

Redni sestanki z dekani, tajniki in drugimi 
strokovnimi službami 

Vzpostaviti mehanizme vodenja sestankov in 
spremljanja sprejetih sklepov 

 Priprava pravilnika o zaslužnih profesorjih 

 Podaljšanje mandata študentskega sveta na 2 
leti 

 Vzpostavitev sodelovanja predsednikov komisij 
senata in UO 

 Priprava analize stroškov izvedbe študijskih 
programov in razprava o dolgoročni usmeritvi 
načina financiranja 



 Zagotoviti rezervna sredstva za razvojne 
projekte in posebna tveganja 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerz

e 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Vzpostavitev 
simulacijskega 
učnega okolja, ki 
bo omogočalo 
kvalitetno 
uporabo IKT v 
pedagoškem 
procesu in razvoj 
didaktične 
uporabe IKT za 
poučevanje 

Vzpostavitev 
digitalnega 
arhiva študijskih 
projektov in 
zaključnih del kot 
učni pripomoček 
in arhiv 

Komisija za 
prenovo spletne 
strani UL FA 

DA, digitalno 
okolje olajša 
dostop do znanja 
tudi v času 
študija na 
daljavo 

 

Zagotavljanje IKT 
infrastrukture za 
digitalizacijo 
pedagoških in 
administrativno-
upravnih 
procesov v 
podporo 
visokošolskemu 
študijskemu 
procesu 
 

Nadaljevanje 
posodobitve 
informacijske 
infrastrukture na 
UL FA, okrepitev 
strežniške 
opreme, 
kibernetske 
varnosti, 
dostopnosti do 
brezžičnega 
omrežja 

Služba za 
informatiko UL 
FA 

DA, digitalno 
okolje olajša 
dostop do znanja 
tudi v času 
študija na 
daljavo 

 

Zagotavljanje IKT 
infrastrukture za 
digitalizacijo 
pedagoških in 
administrativno-
upravnih 
procesov v 
podporo 
visokošolskemu 
študijskemu 
procesu 
 

Nadaljevanja 
projekta izvedbe 
raziskovalne 
predavalnice – 
sobe ER z 
neposrednim 
dostopom do 
digitaliziranega 
arhivskega in 
zgodovinskega 
gradiva  

Komisija za 
investicije, 
vodstvo UL FA 

DA, digitalno 
okolje olajša 
dostop do znanja 
tudi v času 
študija na 
daljavo 

 

7.2. Kadrovski načrt in razvoj za leto 2022 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 



 Upravljanje kadrov, usposabljanje kadrov, zagotavljanje integritete. 

CILJI: 

 Strateško upravljanje 

 Krepitev notranje koordinacije upravljanja 

 Zagotoviti transparentno in stabilno financiranje 

 Vzpostavitev zdravega, varnega in stimulativnega delovnega okolja 

 Zagotoviti kompetentne in strokovne kadre na vseh delovnih mestih 

 Nadaljevanje projekta APIS 

 Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov 

v podporo visokošolskemu študijskemu procesu 

 Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v 

pedagoškem procesu in tazvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje 

 Krepiti prepoznavnost UL 

 Krepiti notranji sistem komuniciranja 

 Nadaljevanje prostorskega razvoja 

 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Odpraviti razlike v plačnem sistemu Priprava analize plač v javnem sektorju in 

gospodarstvu kot izhodišče pogajanj z Vlado 

Priprava pravnih podlag za delo in kadrovski 
razvoj 

Dokončanje pravilnika o varovanju dostojanstva 

 Dokončanje strategije o enakosti spolov 

 Dokončanje akcijskega načrta kariernega 
razvoja raziskovalcev - HR strategija 

 Priprava analize položaja raziskovalcev na 
delovnih mestih skupine H in izhodišča za 
urejanje njihovega statusa 

 Pričetek prenove habilitacijskih meril 

 Izbirni postopki zaposlovanja novih kadrov 

 Priprava kompetenčnega modela za strokovne 
delavce 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerze 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Povečanje števila 
visokošolskih 
sodelavcev ter 
posledično 

Že v letu 2020 
smo zasedli vsa 
prosta delovna 
mesta 

Vodstvo in 
kadrovska služba 
UL FA 

DA, študij na 
daljavo bistveno 
poveča 
obremenitev 

 



zmanjšanje 
preobremenjeno
sti pedagogov 

»Asistent«, zato 
smo že v KN2021 
načrtovali 
dodatne 
zaposlitve 
asistentov, kar 
pa nam ni bilo 
odobreno. 
Dodatne 
zaposlitve 
ponovno 
načrtujemo v 
KN2022. V 
primeru, da 
bodo dodatne 
zaposlitve 
odobrene, bomo 
pristopili k 
spremembi 
sistemizacije 

pedagogov, za 
cca. 25% - 30% 

Skrb za varno 
delovno okolje. 
Varovanje 
dostojanstva 
zaposlenih. 

Že v letu 2021 
smo pristopili k 
urejanju 
področja 
požarne varnosti 
na fakulteti. Z 
aktivnostmi 
bomo 
nadaljevali v letu 
2022. V letu 
2022 bomo 
izvedli 
izobraževanje za 
vse zaposlene 
vezano na 
prepoznavanje 
in preprečevanje 
vseh vrst nasilja, 
varovanje 
dostojanstva 
zaposlenih in 
študentov. 

Vodstvo UL FA NE  

Učinkovitejše 
izvajanje 
delovnih nalog. 

Popis procesov, 
ki se izvajajo na 
fakulteti. 
Uvedba letnih 
razgovorov. 

Vodstvo in 
kadrovska služba 
UL FA 

NE  

7.3. Informatizacija 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 



 Razvoj in vzdrževanje informatike, informacijska infrastruktura. 

CILJI: 

 Strateško upravljanje 

 Krepitev notranje koordinacije upravljanja 

 Zagotoviti transparentno in stabilno financiranje 

 Vzpostavitev zdravega, varnega in stimulativnega delovnega okolja 

 Zagotoviti kompetentne in strokovne kadre na vseh delovnih mestih 

 Nadaljevanje projekta APIS 

 Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov 

v podporo visokošolskemu študijskemu procesu 

 Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v 

pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje 

 Krepiti prepoznavnost UL 

 Krepiti notranji sistem komuniciranja 

 Nadaljevanje prostorskega razvoja 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Implementacija po sprejetem načrtu Implementacija po sprejetem načrtu 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerz

e 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Pristop k 
projektu APIS 

Priprava na 
prehod v enoten 
poslovno-
informacijski 
sistem APIS 

Vodstvo UL FA, 
strokovne službe 

DA, enoten 
sistem olajša 
izvajanje 
poslovnih 
procesov tudi v 
primeru dela na 
daljavo 

 

     

     

 

7.4. Komuniciranje z javnostmi 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Krepitev ugleda in prepoznavnosti. 

CILJI: 

 Strateško upravljanje 



 Krepitev notranje koordinacije upravljanja 

 Zagotoviti transparentno in stabilno financiranje 

 Vzpostavitev zdravega, varnega in stimulativnega delovnega okolja 

 Zagotoviti kompetentne in strokovne kadre na vseh delovnih mestih 

 Nadaljevanje projekta APIS 

 Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov 

v podporo visokošolskemu študijskemu procesu 

 Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v 

pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje 

 Krepiti prepoznavnost UL 

 Krepiti notranji sistem komuniciranja 

 Nadaljevanje prostorskega razvoja 

AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
prenova CGP - nadgradnja za sodobne načine 
komuniciranja 

 

prenova spletnih strani  

 redna neformalna srečanja z novinarji 

 Redne okrogle mize (Spre)govori znanost, 
znanost (spre)govori – pogovori o perečih 
temah 

 Organizacija poljudnoznanstvenih predavanj 

 Partnerstvo z Muzejem in galerijami mesta 
Ljubljana (MGML) pri projektu M_oder --> 
študentje v muzeju enkrat mesečno 
predstavljajo diplomska,magistrska ali 
doktorska del 

 Pristop h konzorciju, ki izdaja Alternator in 
povabilo zaposlenim k pisanju za Alternator 

priprava strategije komuniciranja   

 sprememba načina internega komuniciranja 

 

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerze 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Krepiti 
prepoznavnost UL 

Nadaljevanje 
aktivnega 
informiranja o 
dogajanju na 
UL FA preko 
družbenih 
omrežij in 
preko 

Komisija za 
promocijo UL FA 

DA, velik delež 
informiranja se 
je v času 
pandemije 
osredotočil na 
digitalne kanale 

 



posodobljeneg
a 
informacijskeg
a kanala na 
novi spletni 
strani 

Krepiti 
prepoznavnost UL 

Sodelovanje z 
zunanjo službo 
za 
komuniciranje 
z javnostmi pri 
izvedbi 
najpomembnej
ših projektov v 
letu 2022 

Dekanat UL FA NE  

Krepiti notranji 
sistem 
komuniciranja 

Vzpostavitev 
enovitega 
sistema 
promocije, 
sledenja in 
informiranja o 
ukrepih 
programa dela 
UL FA  

Komisija za 
kakovost, 
Komisija za 
promocijo 

DA, dvig ravni 
medsebojnega 
komuniciranja, 
dvig ravni 
medsebojne 
povezanosti tudi 
oz. še posebej v 
času dela na 
daljavo 

 

     

 

7.5. Načrtovanje ravnanja s stvarnim premoženjem 

Tukaj vključite vsebine (podpoglavja iz Programa dela), kot so: 

 Upravljanje nepremičnin, energetsko upravljanje stavb, investicijski projekti, sanacije objektov, 

investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. 

CILJI: 

 Strateško upravljanje 

 Krepitev notranje koordinacije upravljanja 

 Zagotoviti transparentno in stabilno financiranje 

 Vzpostavitev zdravega, varnega in stimulativnega delovnega okolja 

 Zagotoviti kompetentne in strokovne kadre na vseh delovnih mestih 

 Nadaljevanje projekta APIS 

 Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov 

v podporo visokošolskemu študijskemu procesu 

 Vzpostavitev simulacijskega učnega okolja, ki bo omogočalo kvalitetno uporabo IKT v 

pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje 

 Krepiti prepoznavnost UL 

 Krepiti notranji sistem komuniciranja 

 Nadaljevanje prostorskega razvoja 



AKTIVNOSTI V LETIH 2022 IN 2023 IZVEDBA V LETU 2022 
Investicije: VF, FS, FFA, MF, ALUO, AG   

IZPOLNI ČLANICA: 

Cilji 
članice/univerz

e 

Načrtovani 
ukrepi 

Odgovornost Ali je ukrep 
povezan z izzivi 

COVID-19? 
Če da, prosimo, na 
kratko utemeljite. 

Povezanost z 
RSF 

Navedite 
morebitno 

povezanost z 
aktivnostmi 

razvojnega stebra 
financiranja (RSF). 

Nadaljevanje 
prostorskega 
razvoja 

Začetek 
aktivnosti 
načrtovanja 
investicije 
gradnje prizidka 
k UL FA, izvedba 
internega 
anketnega 
natečaja, začetek 
izdelave 
investicijske 
dokumentacije 

vodstvo UL FA, 
posebej 
imenovana 
delovna skupina 

DA, nove učne 
izkušnje dela v 
manjših delovnih 
skupinah in 
pomen 
vzpostavitve 
kakovostnega 
prezračevanja 
spreminjajo 
pogoje dela na 
UL FA – nujne so 
posodobitve in 
širitve učnega 
okolja 

 

     

     

 



8. Podatki za kazalnike za leto 2022 

 

8.1. Vpis 

 
V spodnjo tabelo vpišite skupno število za posamezno stopnjo, vrsto in način študija. 

 

Pri 3. stopnji prosimo, da vpišete tudi ime študijskega programa (če jih je več, vse). V kolikor izvajate študijske programe z več članicami, naj podatek vpiše 

samo ena članica (predlagamo tako, kot poročate podatke za eVŠ). 

NAČRTOVANO 
ŠTUDIJSKO 

LETO (t) 

NAČRTOVANO 
LETO (n) 

STOPNJA 
ŠTUDIJA 

VRSTA 
ŠTUDIJA/študijski 

program za 3. 
stopnjo 

NAČIN število 
vseh 

vpisanih v 
študijskem 

letu 

število vseh 
ponavljalcev 

v 
študijskem 

letu  

število 
študentov na 

dodatnem 
letu 

(absolventov) 

število 
vpisanih 

tujih 
študentov 

število 
vpisanih v 
1. letnik 

vključno s 
ponavljalci 
preteklega 
študijskega 

leta (t-1) 

število 
vpisanih v 2. 

letnik v 
obdobju 

študijskega 
leta (t) brez 
ponavljalcev 

2022/23 2022 1. 
stopnja 

UNIVERZITETNI 
PROGRAM 

redni 95 10 15 20 35 25 

2022/23 2022 1. 
stopnja 

UNIVERZITETNI 
PROGRAM 

izredni 15 0 0 2 15 1 

2022/23 2022 1. 
stopnja 

VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI 
PROGRAM 

redni 0 0 0 0 0 0 

2022/23 2022 1. 
stopnja 

VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI 
PROGRAM 

izredni 0 0 0 0 0 0 

2022/23 2022 2. 
stopnja 

ENOVITI 
MAGISTRSKI  

redni 845 40 110 134 140 95 

2022/23 2022 2. 
stopnja 

ENOVITI 
MAGISTRSKI  

izredni 20 0 4 4 11 2 



2022/23 2022 2. 
stopnja 

MAGISTRSKI redni 55 3 20 20 30 13 

2022/23 2022 2. 
stopnja 

MAGISTRSKI izredni 5 0 0 0 5 0 

2022/23 2022 3. 
stopnja 

DOKTORSKI redni 0 0 0 0 0 0 

2022/23 2022 3. 
stopnja 

DOKTORSKI izredni 35 2 4 14 10 8 

 

 

8.2. Diplomanti 

V spodnjo tabelo vpišite skupno število za posamezno stopnjo, vrsto in način študija. 

Pri 3. stopnji prosimo, da vpišete tudi ime študijskega programa (če jih je več, vse). V kolikor izvajate študijske programe z več članicami, naj podatek vpiše 

samo ena članica (predlagamo tako, kot poročate podatke za eVŠ). 

NAČRTOVANO LETO (n) STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA/študijski program za 3. 
stopnjo 

Način študija Število diplomantov v letu 

2022 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 20 

2022 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 0 

2022 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni 0 

2022 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni 0 

2022 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI  redni 100 

2022 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI  izredni 5 

2022 2. stopnja MAGISTRSKI redni 15 

2022 2. stopnja MAGISTRSKI izredni 0 

2022 3. stopnja  redni 0 

2022 3. stopnja  izredni 5 

 



8.3. Izmenjave – študenti 

V spodnjo tabelo vpišite skupno število za posamezno stopnjo in vrsto študija. 

Pri 3. stopnji prosimo, da vpišete tudi ime študijskega programa (če jih je več, vse). V kolikor izvajate študijske programe z več članicami, naj podatek vpiše 

samo ena članica (predlagamo tako, kot poročate podatke za eVŠ). 

Leto  Predhodno študijsko 
leto 

Stopnja študija Vrsta študija / študijski 
program 3.stopnja 

Število študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo  

Število študentov, ki 
bodo prišli iz tujine na 

študijsko izmenjavo 

2022 2021/22 1.stopnja UNIVERZITETNI 
PROGRAM 

  

2022 2021/22 1.stopnja VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI PROGRAM 

  

2022 2021/22 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI  44 49 

2022 2021/22 2.stopnja MAGISTRSKI  2 2 

2022 2021/22 3. stopnja   1 

 

8.4. Izmenjave – zaposleni 

Izmenjave v tujini in Sloveniji Izmenjave za leto 2022 oz. predhodno študijsko leto 
2021/2022 

število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu za vsaj en predmet 

 

število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta 

10  

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo  sodelovali v pedagoškem procesu 

 

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo  sodelovali v znanstvenoraziskovalnem procesu  

 

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v umetniškem delu na članici 

 



število tujih administrativnih delavcev (sodelujočih delovnih mestih), ki so prišli na 
izmenjavo iz tujine 

 

število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, ki bodo na izmenjavi, se bodo izobraževali ali 
bodo sodelovali v pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem procesu ali umetniškem delu 
v tujini s tujimi visokošolskimi zavodi 

4 

število znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi ali bodo 
sodelovali v pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem procesu ali umetniškem delu v 
tujini s tujimi visokošolskimi zavodi 

1 

število zaposlenih na spremljajočih delovnih mestih na članici (administrativnih 
delavcev), ki bodo odšli na izmenjavo v tujino 

1 

število gostujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev oz. raziskovalcev iz domačih 
raziskovalnih zavodov, ki bodo sodelovali pri pedagoškem procesu 

 

število visokošolskih učiteljev, sodelavcev oz. raziskovalcev iz članice, ki bodo sodelovali 
v domačih raziskovalnih zavodih 

 

 

8.5. Projekti 

Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. 

Projekti z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki znanja Število projektov 

Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi 
uporabniki znanja in bodo krajši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja) 

10 

Število projektov, v katerih bo članica sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi 
uporabniki znanja in bodo daljši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja) 

0 

 

8.6. Založniška dejavnost 

Plani za založniško dejavnost na članici v letu 2022 Odgovori 

Predvideno število izdanih publikacij pod imenom Založba UL (knjig z ISBN številko) 1 

Predvideno število izdanih publikacij pod lastnim imenom članice (knjig z ISBN številko) 6 



Predvideno število izdanih zvezkov vseh revij na članici pod imenom Založba UL (dvojne 
številke se ne štejejo) 

0 

Predvideno število zvezkov vseh revij na izdanih na članici pod lastnim imenom članice 
(dvojne številke se ne štejejo) 

2 

Številko knjig, ki jih boste skupaj prodajali v spletni trgovini  3 

Sodelovanje na skupni stojnici Slovenskega knjižnega sejma  2 

Sodelovanje na skupni stojnici sejma akademske knjige Liber.ac 2 

Sodelovanju na skupnem portalu Revije UL (skupni Open Journal Systems) 1 

Sodelovanju na skupnem portalu Odprto dostopne e-knjige UL (skupni Open Journal 
Systems) 

0 

 

8.7. Skrb za slovenščino (FF) 

 
Izpolni samo Filozofska fakulteta. 

Za leto 2022 Podatki 

število udeležencev lektoratov tipa A  

število lektoratov tipa A  

število lektoratov tipa A, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine  

število udeležencev lektoratov tipa B  

število lektoratov tipa B  

število lektoratov tipa B, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine  

število udeležencev lektoratov tipa C  

število lektoratov tipa C  

število lektoratov tipa C, kjer se je na univerzah izvajal študij slovenščine  

število udeležencev na SSJLK  

število udeležencev na izobraževalnih seminarjih  

število udeležencev na izpitih iz znanja slovenščine (3 ravni)  

število udeležencev tečajev   



število referentov na simpoziju  

število otrok in mladostnikov, vključenih v učenje slovenščine  

število novih učbenikov in tistih, ki se prenovijo  

število promocijskih idr. publikacij programov (brošure, poročilo)  

število zbornikov prireditev (SSJLK, Simpozij Obdobja)  

 




