
PODATKI ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA 
Šablona za zajem podatkov za kazalnike UL 

Šablona je narejena tako, da v pripravljeno tabelo vpisujete podatke (npr.:  za kateri program in način študija). 

V zavihek od 01 do 07 (poglavja po sedanji strategiji) vpišete tiste cilje in ukrepe, ki jih boste izvedli (v pomoč so vam oporne točke - podpoglavja oz. 
vsebina iz Programa dela, ki jih pri dokumenta oddaji izbrišite). 

Ker vemo, da je trenutno strategija v nastajanju, prosim, da se osredotočite, katere cilje in ukrepe nameravate v naslednjem letu uresničiti.

Uporabite  ukrepe, ki ste jih zapisali v poslovnem poročilu 2019 (ti predlogi ukrepov so  pripravljeni v svoji datoteki).

Zavihek RAZVOJNI CILJI - NOVI, je vprašanje za članice, gledo predlogov sodelovanja na novih razvojnih ciljih. Predlagani razvojni cilji 2021-24, ki smo jih 
posredovali na MIZŠ, so objavljeni pri gradivu za pripravo Programa dela.

Številčne podatke vnesete v zavike od A1 do A5, FF  še skrb za slovenščino.

Pri 3. stopnji prosimo, da vpišite 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).

Predlog novega študijskega programa vnesete podatke tudi tiste članice, ki vam v letu 2020 ni bil potrjen predlog in imate namen prip raviti nov študijski 
program.  V kolikor boste predlagli nov študijski program, vas bomo pozvali za dodatne podatke na podlaig Pravil za upravljanje s programi za pridobitev 
izobrazbe in Navodil za uravnavanje programske strukutre.

Pri vseh področjih zapišete tudi, kako bo COVID-19 vplival na posamezno področje delovanja članice  v letu 2021.

Za vse ostale informacije ali vprašanja smo vam na voljo.

Prijazen pozdrav,

Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje
Kontakt:

Petra Pongrac
analizeul@uni-lj.si

01/2418 517



Področje Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

01. Izobraževalna dejavnost

Internacionalizacija: ohranjanje števila mednarodnih izmenjav zaposlenih 

in študentov v negotovih COVID-19 razmerah in poskus doseganja 

realizacije prejšnjih let

Na področju internacionalizacije trenutno delujemo v izrednih razmerah, 

kjer je zaradi epidemije COVID-19 in pandemije ta dejavnost zelo okrnjena 

in ne odslikava preteklih dosežkov; zaradi tega so načrtovani ukrepi 

povezani z ohranjanjem in poskusom doseganja realizacije preteklih let, 

tako pri odhajajočih zaposlenih in študentih kot tudi pri gostovanjih tujih; 

pri odhajajočih študentih beležimo porast odpovedi tik pred začetkom 

izmenjav zaradi razmer, odpovedujejo tudi gostiteljice same; upad 

beležimo med praktikanti, ki so odhajali v tujino, vendar manjši od 

pričakovanega; velik upad beležimo tudi pri prihajajočih študentih, 

medtem ko se je tok izmenjav zaposlenih praktično zaustavil (navzven in 

navznoter); režim dela na daljavo predstavlja številne izzive tudi v 

medosebnih kontaktih, ki smo jih izkoriščali za namen promoviranja 

internacionalizacije, spremljajoči dogodki povezani z info dnevi, razpisi, ipd. 

se bodo odvijali na spletu in na daljavo.

01. Izobraževalna dejavnost Študijski programi: Izvajanje samoevalvacije študijskih programov

Priprava usklajenih predlogov preoblikovanja ŠP EMŠA, ki jih na podlagi 

večmesečne razprave pripravijo posamezne katedre. Sprejetje dolgoročne 

strategije preoblikovanja ŠP ter kratkoročnih ukrepov na senatu in 

posredovanje sprememb na UL.

01. Izobraževalna dejavnost Študijski programi: Izvajanje študijskih programov

Natančna opredelitev učnih področij posameznih kateder, skrb za 

kakovostno izvajanje vsebin pri posameznih predmetih, večja avtonomija 

in odgovornost posameznih kateder za spremljanje kvalitete.

01. Izobraževalna dejavnost Študijski programi: Kakovost študijskega procesa

Ohranjanje vključevanja strokovnjakov iz prakse v študijski proces izvajanja 

predemtov Projektiranje, Urbanistično projektiranje, Arhitekturna 

delavnica in Urbanistična delavnica pri vseh študijskih programih in pri 

zagovorih magistrskih nalog.

01. Izobraževalna dejavnost Proces poučevanja in učenja; Načela kakovosti učenja in poučevanja

Projektno povezovanje v okviru predmetov Projektiranje, Urbanistično 

projektiranje, Arhitekturna delavnica in Urbanistična delavnica s pedagogi 

in študenti UL BF, UL ALUO, UL FGG, UL FF in drugimi

01. Izobraževalna dejavnost Proces poučevanja in učenja; Načela kakovosti učenja in poučevanja

Natančen pregled posameznih kompetenc in potrebnih znanj glede na 

temeljne vsebinske sklope, ukinitev nepotrebnih izbirnih predmetov (IP), 

uvedba novih IP, preoblikovanje učnih načrtov RP

01. Izobraževalna dejavnost Proces poučevanja in učenja; Načela kakovosti učenja in poučevanja Medsebojno povezovanja vsebin in vaj posameznih predmetov.

01. Izobraževalna dejavnost Proces poučevanja in učenja; Načela kakovosti učenja in poučevanja

Sprotno ugotavljanja negativnih odstopanj pri izvajanja posameznih 

predmetov, stalna komunikacija s predstavniki ŠS, medsebojno 

povezovanja vsebin in vaj posameznih predmetov.

01. Izobraževalna dejavnost
Internacionalizacija študijske dejavnosti: Mednarodne izmenjave učiteljev 

in študentov

Ohranili bomo ustaljene procese obveščanja študentov o pomeni 

medanrodnih izmenjav - organizacija vsakoletne razstave študentov, ki so 

bili na izmenjavi v preteklem letu. Izdelali bomo spletno platformo za 

promoviranje in arhiviranje študijskega dela naših študentov, ki je nastalo 

na izmenjavi v tujini.

01. Izobraževalna dejavnost
Internacionalizacija študijske dejavnosti: Mednarodne izmenjave učiteljev 

in študentov

Ohranjanje dinamike obveščanj in dogodkov v zvezi s promocijo 

internacionalizacije (doma in v tujini). Nadaljevanje projekta snemanja 

predavanj gostujočih predavateljev z odprtim dostopom preko platforme 

videolectures.net (IJS).

01. Izobraževalna dejavnost
Internacionalizacija študijske dejavnosti: Prilagoditev izvajanja predmetov 

in programov za tuje študente

Nadaljevanje prakse prilagajanja izvajanja predmetov v večjezičnem okolju 

(slovensko, angleško, hrvaško) pri predemtih v 1. letniku študija na vseh 

študijskih programih z namenom izboljšanja vključevanja tujih študentov v 

študij.

01. Izobraževalna dejavnost
Internacionalizacija študijske dejavnosti: Prilagoditev izvajanja predmetov 

in programov za tuje študente

Nadaljevanje prakse prilagajanja izvajanja predmetov v večjezičnem okolju 

(slovensko, angleško, hrvaško) pri predemtih v 1. letniku študija na vseh 

študijskih programih z namenom izboljšanja vključevanja tujih študentov v 

študij.

01. Izobraževalna dejavnost
Internacionalizacija študijske dejavnosti: Organizacija mednarodnih 

poletnih šol

Mednarodno poletno šolo s področja Trajnostne prenove dediščine, ki je 

zaradi epediomoloških razmer v š.l. 2019/20 nismo uspeli realizirati, bomo 

izvedli poleti 2021.

01. Izobraževalna dejavnost Promocija študija na UL: Promocija za tuje študente
Nadaljevanje priprave, tiska in distribucije letnega zbornika študijskih del in 

raziskovalne dejavnosti Intro UL FA v angleškem jeziku.

01. Izobraževalna dejavnost Promocija študija na UL: Promocija za domače študente
Nadaljevanje priprave, tiska in distribucije letnega zbornika študijskih del in 

raziskovalne dejavnosti Intro UL FA.

01. Izobraževalna dejavnost Promocija študija na UL: Promocija za domače študente

Nadgradnja spletne strani "Prostor v oblaku", ki bo poleg razstavne 

dejavnosti omogočila tudi trajen, prosto dostopen in organiziran repozitorij 

študijskih nalog študentov vseh programov na UL FA.

ŠTUDIJSKI PROGRAMI
Izvajanje samoevalvacij študijskih programov
Izvajanje študijskih programov.

PROCES POUČEVANJA IN UČENJA
Načela kakovosti učenja in poučevanja
Kakovost študijskega procesa

INTERNACIONALIZACIJA ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
Mednarodne izmenje učiteljev in študentov
Organizacija mednarodnih poletnih šol
Tuji študenti, brez slovenskega  državljanstva
Prilagoditev izvajanja predmetov in programov za tuje študente

PROMOCIJA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI
Promocija za tuje študente
Promocija za domače študente

Stran 1 01.



Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

02. Raziskovalna dejavnost Popularizacija znanosti in umetnosti

Nadaljevali bomo z intenzivnim sodelovanjem z organizacijo Center 

Arhitekture in njenim programom Igriva arhitektura, s katerim skrbi za 

popularizacijo arhitekture med otroki. Skupaj bomo prijavili CRP z 

namenom vzpostavitve učnih vsebin za umestitev poučevanja o arhitekturi 

in urbanizmu v srednješolske in osnovnošolske programe javnih šol.

02. Raziskovalna dejavnost Kakovost raziskovalnega dela

Na podlagi spremembe habilitacijskih meril (izvedeno 2019) bomo k 

intenzivnejšemu raziskovalnemu delu spodbujali tudi predagoge, ki so 

habilitirani po umetniški plati. Promovirali bomo projekte, kjer bodo skupaj 

sodelovali raziskovalci in ustvarjalci.

02. Raziskovalna dejavnost 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.

02. Raziskovalna dejavnost Internacionalizacija raziskovalne dejavnosti
Nadaljevali bomo z vključevanjem priznanih mednarodnih strokovnjakov v 

uredniški odbor znanstvene publikacije AR (Architecture Research) UL FA

02. Raziskovalna dejavnost Internacionalizacija raziskovalne dejavnosti

S pomočjo aktivnega sodelovanja v mednarodnih združenjih in projektih  

fakultet arhitekture in urbanizma (EAAE in CARE) bomo na tretjestopenjski 

študijski program Arhitektura pritegnili več študentov iz tujine.

02. Raziskovalna dejavnost Internacionalizacija raziskovalne dejavnosti

Na podlagi mreže mednarodno vpetih učiteljev na tretjestopenjsekm ŠP 

Umetnost bomo spodbujali mednarodno umetniško raziskovalno 

sodelovanje med fakultetami arhitekture in urbanizma v širši regiji.

02. Raziskovalna dejavnost Kakovost raziskovalnega dela
Nadaljevali bomo s ciljnim usmerjanjem raziskovalnega dela v odmevnejše 

publikacije.

02. Raziskovalna dejavnost Mednarodni raziskovalni projekti
S pomočjo na novo ustanovljene Projektne pisarne (izvedeno 2019) bomo 

aktivneje pristopili k pridobivanju mednarodnih projektov.

02. Raziskovalna dejavnost Nacionalni raziskovalni projekti in programi

Nadaljevali bomo s pripravo, prijavami in izvajanjem raziskovalnih projektov 

v sklopu razpisov ARRS. Trudili se bomo povečati število raziskovalnih 

programov iz 1 na 2.

02. Raziskovalna dejavnost
Posledice zaradi negotovih COVID-19 razmerah in poskus doseganja 

realizacije prejšnjih let

Aktivno sodelovanje s pedagogi in priznanimi strokovnjaki iz tujine je 

preneseno na izvajanje na daljavo z vsemi dobrimi in slabimi posledicami. 

Ne glede na epidemiološko stanje pa si UL FA prizadeva, da uveljavljenega 

programa gostujočih predavanj ne prekine.

POPULARIZACIJA ZNANOSTI

KAKOVOST RAZISKOVALNEGA DELA

INTERNACIONALIZACIJA RAZISKOVANE DEJAVNOSTI

MEDNARODNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

NACIONALI RAZISKOVALNI PROJEKTI IN PROGRAMI

ETIKA V RAZISKAVAH



Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti
Nadaljevali bomo s spodbujanjem zaposlenih k promociji lastnih ustvarjalnih 

dosežkov kot del ustvarjalnega dela UL FA.

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti
Nadaljevali bomo s procesom uvedbe nove spletne strani UL FA z bazo 

podatkov o umetniških dosežkih zaposlenih.

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti
Nadaljevali bomo s procesom intenzivenjše promocije vsakoletne zaključne 

razstave študentskih del.

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti

Nadaljevali bomo s še intenzivnejšim sodelovanjem pri razstavah 

študentskih del v okviru krovnih institucij (Mala Galerija, MAO, Mestni 

muzej, Mestne galerije, …).

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti
Spodbujali in promovirali bomo razstavno dejavnost  ustvarjalnih študijskih 

dosežkov študentov na vseh študijskih programih.

03. Umetniška dejavnost Krepitev umetniške dejavnosti

Na podlagi sheme sodelovanja med pedagogi in študenti (izvedeno 2018) 

bomo nadaljevali z vključevanjem študentov v raziskovalno, strokovno in 

umetniško delo pedagogov. 

03. Umetniška dejavnost
Posledice zaradi negotovih COVID-19 razmerah in poskus doseganja 

realizacije prejšnjih let

Zaradi prehoda na študij na daljavo je zelo otežkočeno sodelovanje s 

študenti pri ustvarjalnem delu pedagogov. Pričakujemo, da bo zato v l. 2021 

posledično manj aktivnosti.



Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

04. Prenos znanja in uporaba znanja Vključevanje študentov v prenos znanja in sodelovanje z okoljem

Na podlagi sheme sodelovanja med pedagogi in študenti (izvedeno 2018) 

bomo nadaljevali z vključevanjem študentov v raziskovalno, strokovno in 

umetniško delo pedagogov. 

04. Prenos znanja in uporaba znanja Klub alumnov Širili bomo dejavnost Alumni kluba UL FA.

04. Prenos znanja in uporaba znanja Vključevanje študentov v prenos znanja in sodelovanje z okoljem

Nadaljevali bomo z vključevanjem lokalnih skupnosti v procese projektnega 

dela pri predmetih Projektiranje, Urbanistično projektiranje, Arhitekturna 

delavnica in Urbanistična delavnica pri vseh študijskih programih. Cilj je, da 

imamo vsako leto dogovorjenih vsaj 5 sodelovanj z lokalnimi skupnostmi.

04. Prenos znanja in uporaba znanja Izvajanje razvojnih in raziskovalnih projektov za naročnike
Z uvedbo novega DM bomo izdelali načrt promocije raziskovalne 

dejavnosti za trg in začeli z njenim izvajanjem.

04. Prenos znanja in uporaba znanja
Povezovanje z uporabniki znanja preko kakovostnih ponudb programov 

vseživljenjskega izobraževanja

Nadaljevali bomo s procesom snemanja in javne dostopnosti gostujočih 

predavanj tujih strokovnjakov na UL FA v okviru vseživljenskega 

izobraževanja za inženirje, člane matične zbornice ZAPS.

04. Prenos znanja in uporaba znanja
Posledice zaradi negotovih COVID19 razmerah in poskus doseganja 

realizacije prejšnjih let

Kljub izvajanju študija in raziskovalnega dela na daljavo se sodelovanje z 

lokalnimi skupnostmi v letu 2020 ni prekinilo. Število letnih sodelovanj 

ostaja na primerljivi ravni s preteklimi leti. Velik problem pa predstavlja 

prepoved prehajanja med občinami s čimer je prekinjen "živ" stik z 

lokalnimi okolji.

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



Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Knjižnični sistem Ohranili bomo podaljšani delovni čas knjižnice.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Knjižnični sistem
Z novo zaposlitvijo bomo povečali promocijo novega knjižničnega gradiva 

na spletni strani UL FA in na spletnih družbenih omrežjih.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij
Posledice zaradi negotovih COVID19 razmerah in poskus doseganja 

realizacije prejšnjih let

V sredini leta 2020 smo uvedli digitalno knjižnico, s katero omogočamo 

prost, a kontroliran dostop študentov do skeniranega študijskega gradiva. 

V letu 2021 bomo digitalno knjižnico sistemsko in organizacijsko 

nadgradili.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Izboljšanje pogojev za delo
Postopna prostorska reforma (predelava neustreznih prostorov v 

predavalnico, predelava kabinetnih prostorov v risalnice).

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Izboljšanje pogojev za delo
Optimizacija izrabe prostora, digitalizacija arhivov, sprememba arhivskih 

prostorov v delavnice za delo študentov.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Izboljšanje pogojev za delo
Zagotovitev ustreznih površin za delo vseh študentov na UL FA - 

zmanjšanje števila študentov.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Izvajanje in razvoj obštudijske dejavnosti
Vzpostavitev dodatnih organizacijskih ukrepov za preglednejše in še bolj 

organizirano izvajanje obštudijske dejavnosti Strokovna ekskurzija.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Krepitev dela s študenti na kariernem in osebnostnem razvoju Nadaljevanje aktivnega sodelovanje s Kariernim centrom UL.

05. Ustvarjalne razmere za delo in študij Študenti s posebnimi potrebami

Vzpostavili bomo Center pomoči v okviru ŠS UL FA, ki bo namenjen 

neformalnemu hitremu in neposednemu obveščanju o težavah in ovirah, 

ki jih imajo študenti med študijem.

KNJIŽNIČNI SISTEM

KREPITEV DELA S ŠTUDENTI NA KARIERNEM IN OSEBNOSTNEM RAZVOJU

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

IZVAJANJE IN RAZVOJ OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI



Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

06. KAKOVOST - Upravljanje 

kakovosti za doseganje 

odličnosti na vseh področjih 

delovanja

Mednarodna akreditacija

Predlagali bomo pedagoga UL FA za člana strokovnega odobora Association 

of European Schools of Planning (AESOP), kjer smo leta 2019 pridobili 

certifikat AESOP Quality Recognition.

06. KAKOVOST - Upravljanje 

kakovosti za doseganje 

odličnosti na vseh področjih 

delovanja

06. KAKOVOST - Upravljanje 

kakovosti za doseganje 

odličnosti na vseh področjih 

delovanja

06. KAKOVOST - Upravljanje 

kakovosti za doseganje 

odličnosti na vseh področjih 

delovanja

06. KAKOVOST - Upravljanje 

kakovosti za doseganje 

odličnosti na vseh področjih 

delovanja

Zanka kakovosti

Sodelovanje z drugimi institucijami na področju sistema kakovosti

Mednarodne akreditacije



ZAGOTAVLJANJE POGOJEV IN 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Cilji članice/univerze Načrtovani ukrepi 

07.01 VODENJE IN UPRAVLJANJE Izboljšanje organizacije dela vodstva in zaposlenih
Izdelava organizacijskih shem in jasnejša delitev nalog in odgovornosti med 

vsemi zaposlenimi.

07.01 VODENJE IN UPRAVLJANJE Prehod na brezpapirno poslovanje
Nadaljevanje postopnega prenosa  procesov dela v okolje GC (Goverment 

Connect).

07.01 VODENJE IN UPRAVLJANJE

07.01 VODENJE IN UPRAVLJANJE

07.02. KADROVSKI NAČRT IN RAZVOJ
Povečanje števila visokošolskih sodelavcev ter posledično zmanjšanje 

preobremenjenosti pedagogov.

V letu 2020 smo zasedli vsa prosta delovna mesta "Asistent", zato bomo v 

letu 2021 zaprosili za spremembo sistemizacije in dodatne zaposlitve 

asistentov. Na ta način bomo razbremenili pedagoško osebje, ki je trenutno 

preobremenjeno.

07.02. KADROVSKI NAČRT IN RAZVOJ
Učinkovitejše izvajanje kadrovskih postopkov v času "izjemnih okoliščin" - 

COVID-19.

Priprava kadrovskega paketa informacij za novozaposlene, kar bo 

novozapolsenim omogočilo lažji nastop dela v primeru, da je fakulteta zaprta 

(delo se izvaja na daljavo). Digitalizacija oz. večja uporaba dokumentarnega 

sistema tudi za podpisovanje.

07.02. KADROVSKI NAČRT IN RAZVOJ Učinkovitejše izvajanje delovnih nalog.

Razmejitev pristojnosti po posameznih službah/delovnih mestih. Popis 

procesov, ki se izvajajo na fakulteti. Pripava novih Pravil o organizacijio in 

delovanju UL FA s podrobnejšo določitvijo pristojnosti organov fakultete.

07.02. KADROVSKI NAČRT IN RAZVOJ Skrb za varno delovno okolje.
Priprava načrta promocije zdravja na delovnem mestu z upoštevanjem 

možnega dela na daljavo. Ureditev požarne varnosti.

07.03. INFORMATIZACIJA
Uvajanje gradbeno informacijskih sistemov v okvire rednih predmetov v 

vseh študijskih programih

Nadaljevanje z uvajanjem sistema BIM načrtovanja pri predmetu 

Tehnologija gradnje in gradivo.

07.03. INFORMATIZACIJA Posodobitev opreme

Uvedli bomo sistem izposoje prenosnih računalnikov, s čimer bo možno 

uporabljati informacijsko tehnologijo tudi izven prostorov računalniške 

učilnice.

07.03. INFORMATIZACIJA Posodobitev opreme
Nadaljevali bomo s postopkom posodobitve informacijskega omrežja in 

tehnološke opremlljenosti predavalnic.

07.03. INFORMATIZACIJA

07.03. INFORMATIZACIJA

07.04. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI Kakovost komuniciranja
Nadaljevali bomo s sodelovanjem z zunanjo službo za komuniciranje z 

okoljem (PR).

07.04. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI Kakovost komuniciranja
Nadaljevali bomo z izdajo letnega zbornika študijskih in razsikovalnih 

dosežkov UL FA.

07.04. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI Kakovost komuniciranja Nadaljevali bomo s procesom posodobitve spletne strani UL FA.

07.04. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI

07.05. NAČRTOVANJE RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM

07.05. NAČRTOVANJE RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM

07.05. NAČRTOVANJE RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM

07.05. NAČRTOVANJE RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM

07.05. NAČRTOVANJE RAVNANJA S 

STVARNIM PREMOŽENJEM



PODROČJE/RAZVOJNO PODROČJE RAZVOJNI CILJ UKREPI ZA 

DOSEGANJE 

predlogi članice

Promocija študija in povečanje vpisa 

na področju »STE(A)M« za poklice 

prihodnosti / za uravnoteženje znanj 

za Družbo 5.0

2. Povečanje vpisa

1. Povečanje vpisa v 

STE(A)M programe 

na UL

Študijski program EMŠA (arhitektura) vsebuje vse značilne elemente 

STE(A)M poučevanja: znanost, tehnologijo, inženirstvo, umetniško 

ustvarjanje in računstvo. S prenovo učnih vsebin nameravamo načela 

STE(A)M poučevanja še bolj izpostaviti in opredeliti. Cilj je, da se 

posamezne predmete, ki prednostno zastopajo eno od navedenih področij, 

vsebinsko povezujemo z ostalimi predmeti drugih področij. V okviru 

integralnih predmetov, kjer povezovanje v veliki meri poteka že sedaj, pa 

bomo spodbujali prenos STE(A)M poučevanja tudi na druge sorodne 

discipline.

Pri nekaterih ciljih in ukrepih bodo sodelovale že točno določene članice, kot so STE(A)M, 
deficitarnost poklicev za področje Medicine in Zdravstvene nege, nadgradnja Leta plus, nadgradnja 
sistema strojnega prevajanja. V teh ciljih so članice bile pozvane že v pripravi razvojnih ciljev za svoj 
prispevek in sodelovanje.

Pri ostalih razvojnih ciljih, prosimo, da zapišete možnosti vašega sodelovanja. Da bomo vedeli, za 
kateri cilj in ukrep se vaše sodelovanje našana je potrebno zapisati podorčje, razvojni cilj, ukrep za 
doseganje tega cilja na katerem je članica pripravljena sodelovati in seveda sam predlog 
sodelovanja. 

Predlogi razvojnih ciljev 2021-24 so objvljeni med dokumenti za pripravo Programa dela.



ČLANICA

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 pretklega 

študijskega leta t-1

število vpisanih v 2. letnik v 

obdobju študijskega leta t brez 

ponavljalcev

UL FA 2021/22 2021 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 95 10 15 10 40 25

UL FA 2021/22 2021 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 15 0 0 3 15 0

UL FA 2021/22 2021 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni 0 0 0 0 0 0

UL FA 2021/22 2021 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni 0 0 0 0 0 0

UL FA 2021/22 2021 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni 880 30 135 125 140 95

UL FA 2021/22 2021 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni 30 0 3 10 20

UL FA 2021/22 2021 2. stopnja MAGISTRSKI redni 50 5 21 15 30 20

UL FA 2021/22 2021 2. stopnja MAGISTRSKI izredni 15 0 0 2 15 0

UL FA 2021/22 2021 3. stopnja Arhitektura redni 0 0 0 0 0 0

UL FA 2021/22 2021 3. stopnja Arhitektura izredni 35 2 4 10 10 7

UL FA 2021/22 2021 SKUPAJ 1120 47 178 175 270 147

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število vpisanih študentov
- delež tujih študentov
- odstotek  ponavljalcev
- prehodnost

A1



ČLANICA LETO STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA/ študijski program za 3. stopnjo NAČIN ŠTUDIJA
 Število 

diplomantov v letu 

UL FA 2021 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 20

UL FA 2021 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 0

UL FA 2021 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI 0

UL FA 2021 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI 0

UL FA 2021 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI 100

UL FA 2021 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI 5

UL FA 2021 2.stopnja MAGISTRSKI REDNI 18

UL FA 2021 2.stopnja MAGISTRSKI IZREDNI 0

UL FA 2021 3. stopnja REDNI 0

UL FA 2021 3. stopnja IZREDNI 5

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število diplomantov

A2



ČLANICA 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

UL FA 2021 2020/21 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 3

UL FA 2021 2020/21 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM

UL FA 2021 2020/21 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 34 28

UL FA 2021 2020/21 2.stopnja MAGISTRSKI 2 4

UL FA 2021 2020/21 3. stopnja

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- študentje na izmenjavi 



NAČRT

ČLANICA UL FA

LETO 2021

PREDHODNO ŠT. LETO 2020/21

1. število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 

znanstvenih delavcev, ki bodo sodelovali pri pedagoškem 

procesu za vsaj en predmet

2. število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in 

znanstvenih delavcev, ki bodo sodelovali pri pedagoškem 

procesu vsaj del predmeta
10

4. število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih 

sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in bodo  sodelovali v 

pedagoškem procesu

5. število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih 

sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in bodo  sodelovali v 

znanstvenoraziskovalnem procesu 
1

6. število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih 

sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in bodo sodelovali v 

umetniškem delu na članici

9. število tujih administrativnih delavcev (sodelujočih 

delovnih mestih), ki so prišli na izmenjavo iz tujine

7. število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, ki so bodo 

na izmenjavi, se bodo  izobraževali ali bodo sodelovali v 

pedagoškem, znanstvenoraziskovalnem procesu ali 

umetniškem delu v tujini s tujimi visokošolskimi zavodi

4

3. 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

8. število zaposlenih na spremljajočih delovnih mest na 

članici (administrativnih delavcev), ki bodo odšli na 

izmenjavo v tujino

2

Izm
enja

va
 tu

jin
a

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
Izm

enja
va

 v 
Slo

ve
niji

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
Izmenjava zaposlenih in gostujčih - v Sloveniji in tujini

A4



Drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne 

agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe. 2021

ČLANICA UL FA

Število projektov, v katerih bo članica  sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi 

uporabniki znanja in bodo krajši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja) 15

Število projektov, v katerih bo članica  sodelovala z gospodarstvom oz. drugimi 

uporabniki znanja in bodo daljši od enega leta (brez ARRS sofinanciranja) 1



ČLANICA FF

LETO (za program dela) 2021

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)

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- skrb za slovenščino - izpolni FF



ČLANICA

IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAM

VRSTA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA

TRAJANJE

ISCED - šifra

KLASIUS P - šifra

 - šifraKLASIUS SRV

VRSTA - DISCIPLINARNOST

V PRIMERU INTERDISCIPLINARNOSTI NAVEDITE 

ČLANICO/E, KI SODLEUJEJO

Opredelite temeljne cilje programa, 

ALI ŠTUDIJSKI PROGRAM NADOMESTI ENEGA ALI 

VEČ OBSTOJEČIH PROGRAMOV NA ISTI ČLANICI, KI 

JIH ČLANICA IZVAJA

V PRIMERU, DA NADOMEŠA 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 




