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0. Uvod  
 
Komisijo za kakovost sestavljajo naslednji člani: izr.prof.dr. Vlasta Zabukovec, predsednica, red.prof.dr. Rastislav Šušteršič, asist.dr. Peter 
Simonič, asist.dr. Hotimir Tivadar, doc. dr. Roman Kuhar, mag. Mirjana Petkovič in Ana Sredenšek, predstavnica ŠSFF.  Vsi člani so sodelovali 
pri pripravi letošnjega poročila razen dr. Romana Kuharja, ki se je komisiji priključil naknadno, kot zamenjava za lektorico Brigito Kosevski 
Puljič.  
 
Pri pripravi poročila so sodelovali tudi predstavniki sluţb na fakulteti, ki pokrivajo posamezna področja.  
 
Letošnje poročilo se razlikuje od poročil preteklih let. Na začetku so predstavljene Upravne naloge in druge dejavnosti FF iz Poslovnega 
poročila za leto 2008, kjer so poleg ciljev za preteklo leto in njihove realizacije navedeni tudi razlogi za njihovo ne/uresničevanje. Nato sledijo 
izračuni kazalcev za naslednja področja: izobraţevalna dejavnost, raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, mednarodna dejavnost, 
knjiţnice, čitalnice in zaloţniška dejavnost, investicije in vzdrţevanje, prostori in oprema, informacijski sistem, človeški viri, osebje  ter študenti. 
Nato sledijo poročila delovanja Centra za pedagoško izobraţevanje, Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik in poročilo o študentskem 
delovanju.  
Na koncu pa je predstavljen sistem zagotavljanja kakovosti na FF.  

 
 
0.1 Upravne naloge in druge dejavnosti filozofske fakultete  
 

Letni cilji  2008 Pričakovani rezultat oz. ime KAZALCA 
s katerim merimo doseganje 

postavljenih letnih ciljev 

Izvedbene naloge/ukrepi za 
doseganje ciljev 

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo 
razlik 

Promocija fakultete   
Razširiti promocijsko dejavnost fakultete 
in razširitev nabora promocijskega 
gradiva Filozofske fakultete. 

Izdelana predstavitvena gradiva, 
izvedeni promocijski dogodki 

Priprava programa promocije s 
terminskim planom in začetek 
realizacije programa  

Na nekaterih področjih je cilj že realiziran, 
prizadevanja za dokončno uresničitev 
zastavljenih ciljev se bodo nadaljevala tudi v 
letu 2009. 

Vzpostaviti večje informiranje preko 
internih spletnih strani fakultete. 

Prenovljene in delno poenotene spletne 
strani fakultete 

Ustanovitev delovne skupine za 
pripravo prenove in delnega 
poenotenja spletnih strani fakultete 

Ustanovljena je bila delovna skupina za 
prenovo spletnih strani. Pripravljene so 
skupne vstopne spletne strani. Prizadevanja 
za dokončno realizacijo zastavljenega cilja 
se bodo nadaljevala.  
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Posodobitev informacijskega sistema za 
vsa področja Filozofske fakultete 
(poslovna, kadrovska in študentska 
informatika, urniki). 

Izdelan plan in izveden nadlajnje 
dograditve poslovne informatike in 
povezave s kadrovsko informatiko ter 
programom za vodenje projektov  

V sodelovanju z rektoratom UL 
pripraviti plan nadlajnje dograditve 
poslovne informatike in povezava 
te s kadrovsko informatiko ter 
programom za vodenje projektov. 
Slediti planu z realizacijo. 

Cilj je delno realiziran, saj realizacija ni 
odvisna le od FF. Prizadevanja za nadaljnjo 
dogradnjo in povezavo se bodo še 
nadaljevala.  

Nadaljevanje izvajanja ciklusa 
predavanj Kultura sožitja (prej Kultura 
strpnosti). 

Izvedena predavanja izdana publikacija 
in odmevnost v medijih. 

Pripravljalne aktivnosti za izvedbo 
aktualnih predavanj, izdaju 
publikacij in obveščanje javnosti. 

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za 
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se 
bodo nadaljevala.  

Nadaljuje se izdajanje fakultetnega 
glasila Glasoffil s tematskimi številkami. 

Izdane številke Glasoffila. Zbiranje prispevkov za številke 
Glasoffila. 

Cilj je realiziran.  

V avli fakultete se pripravlja priložnostne 
razstave. 

Izdelane razne tipske postavitve 
razstavnih panojev ipd. Izvedba razstav. 

Priprava možnih tipskih postavitev 
razstavnih panojev ipd. Aktivnosti 
za pripravo razstav. 

Cilj je realiziran.  

Izvajati aktivnosti po sporazumu o 
sodelovanju z RTV Slovenija. 

Izvajanje skupnih aktivnosti. Priprava načrta skupnih aktivnosti 
po sporazumu o sodelovanju z RTV 
Slovenija. 

Sodelovanje poteka, vendar si bomo še 
prizadevali za bolj sistematično in 
pogostejše sodelovanje.  

Ustanovitev združenja alumnov 
Filozofske fakultete 

Delovanje zduženja alumnov FF. Dopolnjevanje baze podatkov 
alumnov, dokončna priprava pravil 
o delovanju združenja, izdelava 
pristopnih izjav in izdelava 
strateških ciljev  

Cilj je realiziran.  

Izvedba študentskega fimskega 
festivala Filofest 2 in 3. 

Izvedba študentskega fimskega 
festivala Filofest 2. 

Izvedba študentskega fimskega 
festivala Filofest 3. 

Cilj ni realiziran. 

Izvedba študentskega dramskega 
festivala. 

Ugotovljene možnosti za izvedbo 
dramskega festivala. 

Proučitev možnosti za izvedbo 
dramskega festivala. 

Na fakulteti delujejo različne študentske 
gledališke skupine, ni pa iizvedbe v obliki 
festivala.  

Izvedba študentskega glasbenega 
festivala. 

Ugotovljene možnosti za izvedbo 
glasbenega festivala ob priredivi 
podelitve indeksov. 

proučitev možnosti za zvedbo 
študenskega glasbenega festivala 
ob priredivi podelitve indeksov. 

Na fakulteti delujejo različne študentske 
pevske skupine, ni pa iizvedbe v obliki 
festivala.  
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Kvalitetnejša priprava in izvedba 
informativnega dneva za dodiplomski 
študij. 

Priprava izpopolnjenega skupnega dela 
prezentacije fakultete in posameznih 
delov po oddelkih. Kvalitetnejša 
predstavitev na spletni strani. Izvedba 
informativnega dne tudi s strani referata 
za študentske zadeve in mednarodne 
pisarne. 

Priprava kvalitetnega 
promocijskega gradiva in 
izboljšanje predstavitev. 

Cilj je realiziran.  

Izboljšati informiranje o podiplomskih 
študijskih programih.  

Izveden informativni dan za 
podiplomske študente. 

priprava gradiv in informativnega 
dneva za podiplomske študente. 

Izvedene priprave za organizacijo 
informativnega dne za tuje študente v letu 
2009. 

Izvedba skupne slavnostne podelitve 
indeksov študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba skupne slavnostne podelitve 
indeksov študentom Filozofske 
fakultete. 

Delovna skupina za podelitev 
indeksov pripravi   skupno 
slavnostno podelitve indeksov 
študentom Filozofske fakultete. 

Cilj je realiziran.  

Izvedba slavnostne skupne podelitve 
diplomskih listin študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba slavnostne skupne podelitve 
diplomskih listin študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba slavnostne skupne 
podelitve diplomskih listin 
študentom Filozofske fakultete. 

Cilj je realiziran.  

Izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo, mednarodno 
sodelovanje 

  

Izvajanje vseh letnikov dodiplomskih 
študijskih programov Poljski jezik in 
književnost, Češki jezik in književnost 
ter Slovaški jezik in književnost. 

Izvajanje prvega, drugega, tretjega in 
četrtega letnika dodiplomskih študijskih 
programov Poljski jezik in književnost, 
Češki jezik in književnost ter Slovaški 
jezik in književnost. 

pridobitev ustreznega financiranja 
vseh letnikov dodiplomskih 
študijskih programov Poljski jezik in 
književnost, Češki jezik in 
književnost ter Slovaški jezik in 
književnost kot programov državne 
prioritete. 

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za 
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se 
bodo nadaljevala.  

Izvajanje specialističnega študija 
Konferenčno tolmačenje ter pridobitev 
ustreznega sofinanciranja iz 
proračunskih sredstev. 

Izvajanje specialističnega študija 
Konferenčno tolmačenje ter pridobitev 
ustreznega sofinanciranja iz 
proračunskih sredstev. 

Izvajanje specialističnega študija 
Konferenčno tolmačenje ter 
pridobitev ustreznega 
sofinanciranja iz proračunskih 
sredstev. 

Izveden drugostopenski študijski program 
Tolmačenje, ki je nadomestni program za 
prejšnji specialistični študijski program 
Konferenčno tolmačenje.  

Akreditacija in izvajanje programov 1. 
oz. 2. stopnje po Bolonjskem modelu. 

Izvajanje vsaj pet programov 1. oz. 2. 
stopnje po Bolonjskem modelu.  

Akreditacija večine programov po 
Bolonjskem modelu 1. oz 2. 
stopnje. 

Realizirana večina programov 1. stopnje, v 
postopku potrjevanja pa so programi 2. 
stopnje.  
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Akreditacija in izvajanje programov 3. 
stopnje po Bolonjskem modelu. 

Izvajanje enega programa 3. stopnje po 
Bolonjskem modelu.  

Priprava za akreditacijo večine 
programov po Bolonjskem modelu 
3. stopnje. 

Cilj je realiziran. Program 3. stopnje je v 
postopku za akreditacijo na Svetu za visoko 
šolstvo.  

Priprava skupnega Bolonjskega 
programa 3. stopnje v okviru RISC. 

Ugotovljene možnosti sodelovanja FF 
pri pripravi skupnega Bolonjskega 
programa 3. stopnje v okviru RISC. 

Pogovori o možnosti priprave 
skupnega Bolonjskega programa 3. 
stopnje v okviru RISC. 

Cilj je realiziran.  

Ustanovi se znanstvena založba in 
okrepi se dejavnost fakultetne knjigarne 
ter organizira tiskovne konference in 
razvijanje založniške dejavnosti 

Izdela se načrt delovanja znanstvene 
založbe in vzpostavi njeno delovanje; 
širi se delovanje knjigarne s 
promocijskimi akcijami in tiskovnimi 
konferencami. 

Izvaja se načrt delovanja 
znanstvene založbe, izvaja se 
ustrezne recenzijske postopke, 
jezikovne preglede publikacij in 
enotna podoba publikacij; krepi se 
delovanje knjigarne s promocijskimi 
akcijami in tiskovnimi 
konferencami. 

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za 
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se 
bodo nadaljevala.  

Uveljavitev formalnega priznavanja in 
financiranja nacionalno pomembnih 
programov z majhnim številom 
študentov, ki se izvajajo v RS samo na 
FF (Latinski jezik in književnost, grški 
jezik in književnost, Muzikologija, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno 
jezikoslovje) . 

Uveljavitev formalnega priznavanja in 
financiranja nacionalno pomembnih 
programov z majhnim številom 
študentov, ki se izvajajo v RS samo na 
FF (Latinski jezik in književnost, grški 
jezik in književnost, Muzikologija, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno 
jezikoslovje) . 

V sodelovanju z rektoratom UL 
poiskati možnosti za formalno 
priznavanje in financiranje 
nacionalno pomembnih programov 
z majhnim številom študentov, ki se 
izvajajo v RS samo na FF (Latinski 
jezik in književnost, grški jezik in 
književnost, Muzikologija, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno 
jezikoslovje) . 

Cilj še ni realiziran, saj njegova realizacija ni 
odvisna le od FF, prizadevanja za realizacijo 
še potekajo.  

Pospeševanje izvajanja tržnih 
programov v obliki seminarjev, tečajev 
in drugih oblik povezave z 
gospodarskim sektorjem ter 
zagotavljanje primerne materialne 
osnove za delovanje fakultete. 

Zbiranje informacij o razpisih (domačih, 
EU in širše mednarodnih) in prijavljanje 
nanje, izvedba analiz trga in priprav ter 
izvedba programov. 

Zbiranje informacij o razpisih 
(domačih, EU in širše 
mednarodnih) in prijavljanje nanje, 
izvedba analiz trga in priprav ter 
izvedba programov. Promocijska 
dejavnost tržnih programov. 

Cilj je realiziran, vendar se bodo 
prizadevanja za pridobivanje novih 
programov in projektov še nadaljevala.  
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Kandidiranje na nove tipe razpisov in 
projektov na področju znanstvenih 
raziskav, aplikacij in transfera znanja v 
mednarodnih povezavah (EU projekti in 
drugi razpisi za znanstveno 
raziskovalno in delo)  

Število uspešnih kandidatur na različne 
projekte, domače in mednarodne 

Vzpostavitev načina koordiniranja 
aktivnosti na FF. Izboljšanje 
sledenja objav razpisov. 
Organizacija izobraževanj za 
pedagoške in nepedagoške 
delavce. Zagotavljanje uspešnih 
pomoči pri izdelavi prijavne 
dokumentacije. Izdelava 
sistematičnega spremljanja 
projektov (predvsem tehnična 
podpora). 

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za 
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se 
bodo nadaljevala.  

Priprava interdisciplinarnih študijskih 
programov. 

Izdelani osnutki prvostopenjskega 
programa Dokumentalistika in 
drugostopenjkih programov Muzeologija 
in Konzervatorstvo, pripravljena 
izhodišča za pripravo programov 
Evropske študije, Balkanske študije, 
Spol, diskurz, izobraževanje; Študije 
pismenosti; Literarnovedne študije, 
Mladinske književnosti, Avstrijske 
kulturne šudije, Spol in literatura 

Priprava prvostopenjskega 
programa Dokumentalistika in 
drugostopenjkih programov 
Muzeologija in Konzervatorstvo, 
priprava programov Evropske 
študije, Balkanske študije, Spol, 
diskurz, izobraževanje; Študije 
pismenosti; Literarnovedne študije, 
Mladinske književnosti, Avstrijske 
kulturne šudije, Spol in literatura 

Pripravljenih je bilo nekkaj 
interdisciplonarnih programov, vendar 
drugih, kot smo predvidevali.  

Prirejanje mednarodnih konferenc, 
simpozijev in kongresov. 

Izvedene mednarodnih konference, 
simpozije in kongrese. 

Priprava poenotene podpore 
izvajanja  mednarodnih konferenc, 
simpozijev in kongresov ter njihovo 
izvajanje. 

Cilj je realiziran. Aktivnosti se nadaljujejo v 
leto 2009.   

Podpisati sporazum o sodelovanju med 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, 
Filozofsko fakulteto Karlove Univerze v 
Pragi, Filozofsko fakulteto Univerza 
Komenskega v Bratislavi in ustreznimi 
fakultetami Jagiellonske univerze v 
Krakovu ter se dogovoriti za 
organizacijo rednih konferenc dekanov 
na začetku zimskega in letnega 
semestra.  

Izvajati dogovojene skupne aktivnosti 
po sporazumu o sodelovanju med 
Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, 
Filozofsko fakulteto Karlove Univerze v 
Pragi, Filozofsko fakulteto Univerza 
Komenskega v Bratislavi in ustreznimi 
fakultetami Jagiellonske univerze v 
Krakovu ter sodelovanje na 
konferencah dekanov v Krakovu in 
Ljubljani. 

Priprava aktivnosti za realizacijo 
dogovorov v Bratislavi in Pragi o 
sodelovanju po sporazumu med 
Filozofsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani, Filozofsko fakulteto 
Karlove Univerze v Pragi, 
Filozofsko fakulteto Univerza 
Komenskega v Bratislavi in 
ustreznimi fakultetami Jagiellonske 
univerze v Krakovu. 

Cilj je realiziran.  
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Podpisati oz. izvajati aktivnosti po 
sporazumu o sodelovanju z vodilnimi 
fakultetami s področja humanistike in 
družboslovja na Japonskem (Tokyo 
University of Foreign Studies, Tokyo 
Institute of Technology, Tsukuba, 
Gunma, Chung Ang University Seul).          

Izvedene aktivnosti po sodelovanja na 
osnovi podpisanih sporazumov o 
sodelovanju z vodilnimi fakultetami s 
področja humanistike in družboslovja na 
Japonskem (na novo: Tokyo University 
of Foreign Studies in Tokyo Institute of 
Technology, Chung Ang University 
Seul, podaljšati: Tsukuba, Gunma).          

Priprav sodelovanja na osnovi 
podpisanih sporazumov o 
sodelovanju z vodilnimi fakultetami 
s področja humanistike in 
družboslovja na Japonskem (na 
novo: Tokyo University of Foreign 
Studies in Tokyo Institute of 
Technology, Chung Ang University 
Seul, podaljšati: Tsukuba, Gunma).          

Opravljeni so bili uvodni razgovori, 
prizadevanja za uresničitev zastavljenega 
cilja se bodo nadaljevala v leto 2009. 

Podpisati sporazume o sodelovanju 
med Filozofsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani in nekaterimi 
severnoameriškimi univerzami. 

Podpisan vsaj en sporazum o 
sodelovanju med Filozofsko fakulteteo 
Univerze v Ljubljani in svernoameriško 
univerzo 

Podpisanih več sporazumov o 
sodelovanju med Filozofsko 
fakulteteo Univerze v Ljubljani in 
svernoameriškimi univerzami 

Opravljeni so bili uvodni razgovori, 
prizadevanja za uresničitev zastavljenega 
cilja se bodo nadaljevala v leto 2009. 

Širjenje poučevanje slovenščine na tujih 
univerzah. 

Število ohranjenih in število na novo 
vzpostavljenih lektoraov na tujih 
univerzah. 

Izdelati načrt ohranjanja in 
vzpostavitve novih lektorkih mest 
na tujih univerzah. Izvajanja načrta 
širjenja programov slovenšine na 
tujih univerzah. 

Cilj je realiziran.  

Ustanovitev centra za tuje jezike. Akreditacija programov za 
izpopolnjevanje iz tujih jezikov ter 
njihovo izvajanje v okviru centra za tuje 
jezike. 

Priprava programov za 
izpopolnjevanje iz tujih jezikov ter 
načrt delovanja centra za tuje 
jezike. 

Akreditacija programa za izpopolnjevanje iz 
tujih jezikov ni zaključena, zato center za 
tuje jezike še ni pričel z delovanjem. 

Sistemska ureditev pridobivanja EU 
projektov. 

 Sistemsko pridobivanje EU sredstev. Izdelava načrta sistemskega 
pridobivanja EU sredstev ter 
začetek izvajanja tega. 

Cilj je realiziran, vendar se bodo 
prizadevanja za pridobivanje novih 
programov in projektov in pridobivanje 
sredstev še nadaljevala.  
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Izvajanja projekta e–učenja. Število uporabnikov e - učenja. Sistemska uporaba e - učenja na 
nekaterih področjih. 

V začetku drugega leta uvajanja e-
izobraževanja na FF (študijsko leto 
2007/2008) smo zabeležili hiter skok 
uporabe (500% v primerjavi z začetkom in 
300% v primerjavi z koncem študijskega leta 
2006/2007). Število visokošolskih učiteljev je 
do konca leta naraslo na 100, število učilnic 
na 286 in število registriranih uporabnikov je 
preseglo 5000. Dnevno je sistem uporabljalo 
preko 700 posameznih uporabnikov, ki so 
dnevno pogledali preko 6.200 strani. V 
povprečju smo na portalu e-izobraževanja 
mesečno zabeležili 21.500 posameznih 
obiskov ter 180.000 ogledov. 

Sistemsko urediti področje prakse v 
študijskih programih. 

Delno sistemsko  izvajanje prakse v 
študijskih programih. 

Priprav izvajanja načrta 
sistemskega izvajanja prakse v 
študijskih programih in izvajanje te. 

Opravljene so bile priprave za izvajanje 
prakse v študijskih program, realizacija se 
nadaljuje v letu 2009. 

Izdelati projekt sistemskega tutorstva na 
fakulteti. 

Število udeležencev v tutorskem 
sistemu. 

Potrditev pravilnika o delovanju 
tutorskega sistema, izvedba 
izobraževanj, izvajanje sistema 
tutorstva. Evalvacija tutorskega 
sistema. 

Marca 2008 je bil na senatu FF sprejet 
Pravilnik o tutorstvu, ki formalno definira 
subjekte tutorstva in njegovo spremljanje, 
hkrati pa je bila konstituirana tudi Komisija 
za tutorstvo, ki ima 10 članov, 5 učiteljev in 5 
študentov. Na področju študentskega 
tutorstva je bilo uvedeno: a) uvajalno 
tutorstvo- namenjeno brucom, b) tutorstvo 
za študente s posebnimi potrebami – 
klančine za študente z vozički, rumena črta 
pred fakulteto in v avli za slepe študente, 
možnost večjega formata knjig na CD, 
računalniška programska oprema za slepe, 
itd., c) tutorstvo za tuje študente- pomoč pri 
formalnostih ob prihodu v Slovenijo, 
ekskurzija po Sloveniji. V študijskem letu 
2007/2008 je delovalo 120 tutorjev 
študentov, ki so svetovali in usmerjali preko 
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1300 tutorandov. Oblikovana je bila e-
učilnica, v katero so vključeni: tutorji 
študenti, tutorji učitelji, koordinatorji in 
predstavniki delovne skupine za tutorstvo na 
FF. Junija 2008 je bila organizirana 
slavnostna podelitev priznanj za tutorsko 
delo. V oktobru 2008 je bilo organizirano je 
bilo tridnevno usposabljanje za tutorje 
študente na Debelem rtiču za š.l. 2008/2009.  

Spodbujati mednarodno izmenjavo 
študentov ter visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

Število mednarodnih izmenjav 
študentov ter visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

Sistemsko spremljati in spodbujati 
mednarodno izmenjavo študentov 
ter visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

Cilj je realiziran, vendar se bodo 
prizadevanja za pridobivanje novih 
programov še nadaljevala.  

Doseči večjo povezanost knjižnic v 
okviru Osrednje humanistične knjižnice. 

Centralna nabava nekaterih gradiv, 
skupno prijavljanje na razpise, nadaljnja 
priprava nove organiziranosti v okviru 
NUK II. 

Delovanje skupin po področjih. 
centralna nabava nekaterih gradiv, 
skupno prijavljanje na razpise, 
nadaljnja priprava nove 
organiziranosti v okviru NUK II. 

Cilj je realiziran, vendar se bodo 
prizadevanja za pridobivanje novih 
programov še nadaljevala.  

Sistematično širjenje kulture spremljanja 
in zagotavljanja kakovosti in izmenjava 
izkušenj v mednarodnih okvirih. 

Boljše spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti na ravni fakultete in večje 
vključevanje oddelkov.  

Sistematično širjenje kulture 
spremljanja in zagotavljanja 
kakovosti na ravni fakultete in 
oddelkih ter izmenjava izkušenj v 
mednarodnih okvirih. 

Cilj je delno realiziran, prizadevanja za 
realizacijo se bodo še nadaljevala.  

 Kadri   
Pridobitev sredstev za kadrovsko 
obnovo. 

Pridobitev sredstev z ugodnejšem in 
realnejšem financiranju po uredbi in 
dodatnih sredstev na trgu. 

V sodelovanju z rektoratom UL 
doseči ugodnejše in realnejše 
financiranj po uredbi. Aktivnosti za 
pridobitev dodatnih sredstev na 
trgu. 

Cilj ni realiziran, saj realizacija ni odvisna le 
od FF. Prizadevanja za realizacijo se bodo 
nadaljevala v letu 2009. 

Opravi se revizija sistemizacijskega 
akta fakultete, vključno z revizijo 
izhodišč zanjo. 

Izdelan posodobljen sistemizacijski akt. Ugotovitev potreb po spremembah, 
priprava izhodišč, osnutek 
prenovljenega dokumenta. 

Cilj je delno realiziran. Prizadevanja za 
dokončno realizacijo zastavljenega cilja se 
bodo nadaljevala.  

Z internim aktom urediti izobraževanje 
zaposlenih. 

Izvajanje izobraževanja delavcev po 
sprejetem aktu in letnem načrtu 
izobraževanje. 

Priprava izobraževalnih programov. Cilj je realiziran.  
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Finance   
Pridobiti je potrebna sredstva po Uredbi, 
ki bodo omogočala izvajanje študijskega 
procesa v ustreznem  obsegu. 

Pridobitev umestitve po Uredbi, ki bo 
omogočala izvajanje študijskega 
procesa v ustreznem  obsegu. 

Priprava za naslednje srednjeročno 
finančno obdobje 2009 - 2013.  

FF v letu 2008 ni pridobila ustreznih 
sredstev za izvajanje študijskega procesa v 
ustreznem obsegu. 

Zagotavljanje drugačnega, na programe 
orientiranega financiranja za nacionalne 
programe. 

Prikaz neustreznosti sedanjega 
financiranja zaradi specifik programov 
FF. 

Dogovarjanje in usklajevanje na 
nacionalni ravni in sodelovanje v 
pripravi drugačnega, ustreznejšega 
načina financiranja. 

Financiranja specifik v letu 2008 ni bilo, 
dogovarjanja o financiranju Avle Cervantes 
potekajo …. 

Uveljavitev financiranja dvopredmetnih 
študentov s ponderjem večjim od 1 
študenta. 

V sodelovanju z UL pridobiti financiranja 
dvopredmetnih študentov s ponderjem 
večjim od 1 študenta. Pripravljen načrt 
za sledenje diplomantov. 

Dogovori o dolgoročnem reševanju 
financiranja dvopredmetnih 
študentov s ponderjem večjim od 1 
študenta. Priprav asledenja 
diplomantom. 

Specifika FF" dvopredmetni študentje" se je 
v letu 2008 financirala v višini polovice za 
vpisane študente, finančno pa predstavlja 
dvopredmetni študent večje breme. 

Zagotavljanje financiranja Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik – kot 
nacionalno pomembno dejavnost. 

Pridobitev ustreznih sistemskih 
proračunskih sredstev za izvajanje 
nacionalno pomembnih dejavnosti 
Centra. 

V sodelovanju z UL pridobiti 
ustrezna proračunska sredstva za 
izvajanje nacionalno pomembnih 
dejavnosti Centra.  

Financiranje lektoratov v tujini je potekalo v 
skladu s potrjenim finančnim načrtom, z 
novim ZSPJS dodatnih sredstev nismo 
pridobili, Uredba za financiranje lektorjev ni 
bila sprejeta. 

Dokončna uskladitev registracije FF z 
nekaterimi dodatnimi dejavnostmi. 

V sodelovanju z UL izveden postopek 
doregistracije dejavnosti FF. 

V sodelovanju z UL izvesti 
postopek novih dejavnosti, ki se 
bodo pojavile kot možnost 
delovanja FF. 

Dokončna uskladitev registracije FF z 
nekaterimi dodatnimi dejavnostmi. 

Pridobitev dodatnih proračunskih 
finančnih sredstev za nujne nove 
zaposlitve. 

Pridobitev dodatnih finančnih sredstev 
iz ponudbe novih študijskih programov.  

Priprava načrt pridobitve dodatnih 
finančnih sredstev iz ponudbe 
novih študijskih programov.  

FF je pridobila 105.270 € sredstev UL za 
financiranje programov Poljščina Češčina in 
Slovaščina. Za pridobitev ostalih sredstev še 
potekajo aktivnosti. 

S pomočjo dodatnih sredstev Univerze 
v Ljubljani za demonstratorje povečati 
odprtost knjižnic na 12 ur dnevno, t. j. 
od 8.00 do 20.00.  

Povečana odprtost knjižnic. Pogovori z rektoratom UL o 
obljubljenih dodatnih sredstvih za 
demontratorsko delo v knjižnicah 
za večjo odprtost knjižnic. 

Dodatnih sredstev za odprtost knjižnic nismo 
pridobili, saj realizacija ni odvisna le od FF.  

Prostori   
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Dolgoročno reševanje prostorske stiske 
FF s pridobitvijo dodatnih in ustreznih  
stavb v neposredni bližini Aškerčeve 2. 

Postopno izvajanje pridobivanja 
dodatnih in ustreznih  stavb v 
neposredni bližini Aškerčeve 2. 

Dogovori na UL, z ustreznimi 
ministrstvi in delovanje 
Gradbenega odbora. Izdelava 
akcijskega in  finančnega načrta. 

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna 
le od FF.  

Obnova fasade stavbe na Aškerčevi 2. Obnovljena fasada stavbe na Aškerčevi 
2. 

Izvedba postopkov in pridobivanje 
sredstev za obnovo fasade stavbe 
na Aškerčevi 2. 

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna 
le od FF.  

Urejenost ploščadi pred osrednjo stavbo 
FF. 

Vzdrževanje urejene ploščdi pred 
osrednjo fakultetno zgradbo. 

Priprava pravil za vzdrževanje 
urejene ploščdi pred osrednjo 
fakultetno zgradbo. 

Cilj je realiziran. Zagotovljene so 
intervencijske površine in urejena ploščad 
pred fakulteto.  

Ustrezno se uredi varstvo pri delu in 
požarni red na celotni fakulteti. 

Dokončna ureditev požarne varnosti na 
objektih FF.  

Priprava dokončne ureditev 
požarne varnosti na objektih FF.  

Požarna varnost Aškerčeva 2 - izvesti je 
potrebno še požarne cone v ostrešju in 
strelovod-ostalo izvedeno.                           
Požarna varnost Zavetiška 5- planirana 
izdelava študije požarne varnosti in izvedba 
njenih zahtev.  

Posodobi se tehnično in fizično 
varovanje prostorov fakultete. 

Dokončna izvedba projekta (video 
nadzor, proti vlomni ukrepi, kontrola 
pristopa).  

Priprava popisa del za dokončno 
izvedbo projekta (video nadzor, 
proti vlomni ukrepi, kontrola 
pristopa).  

Cilj je realiziran.  

Kratkoročna pridobitev prostorov  in 
opreme na Tobačni 5 za izvajanje 
pedagoškega procesa. 

Opremiti dodatne prostore na Tobačni 
5.  

Priprava opreme dodatnih 
prostorov na Tobačni 5. 

Cilj je realiziran.  

Zaključek projekta obnove Filozofske 
fakultete: hlajenje in prezračevanje 
prostorov, električne inštalacije  

Izvedena zaključna dela projekta 
obnove Filozofske fakultete: hlajenje in 
prezračevanje prostorov, električne 
inštalacije  

Zaključni popis potrebnih del za 
dokončanje projekta obnove 
Filozofske fakultete: hlajenje in 
prezračevanje prostorov, električne 
inštalacije  

Cilj je realiziran 

Didaktična posodobitev učilnic. Izvedena delna obnova in posodobitev 
avdio in video opreme ter druge 
opreme.  

Izdelava načrta delna obnove in 
posodobitve avdio in video opreme 
ter druge opreme. 

Cilj je realiziran.  

Priprava investicijske dokumentacije za 
nadgradnjo dvorišča oz. načrt za 
gradnjo prizidka na Rimski ulici. 

Izvedba načrta za gradnjo prizidka.  V sodelovanju z UL načrt za 
gradnjo prizidka.  

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna 
le od FF.  
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Odkup dela in/ali celotne zgradbe na 
Rimski 11. 

Obnova t.i. Rimljanke in nadaljnji odkup 
objektov na Rimski c. 

Dogovori o financiranju odkupa 
objektov na Rimski c. in povrnitev 
sredstev za nakup t.i. Rimljanke. 

Cilj je delno realiziran, realizacija ni odvisna 
le od FF.  

Izvedba dejavnosti na področju varstva 
pri delu. 

Izobraževanje delavcev in delna 
izvedba zdravstvenih pregledov. 

priprav načrta izobraževanja 
delavcev iz področja varstva pri 
delu in izvedbe zdravstvenih 
pregledov. 

Cilj je realiziran. Uresničevanje zastavljenih 
ciljev se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.  

Posodobitev predavalnic Nabava in namestitev nove opreme 
(mize in stoli) za del predavalnic. 

Nabava in namestitev nove opreme 
(mize in stoli) za drugi del 
predavalnic. 

Cilj je realiziran. Uresničevanje zastavljenih 
ciljev se bo nadaljevalo tudi v prihodnosti.  

Znanstvena založba FF   
Nadaljevanje dela Znanstvene založbe 
Filozofske fakultete in okrepitev njenih 
dejavnosti. 

Število izdanih publikacij Filozofske 
fakultete, poenotena zunanja in notranja 
podoba ter znanstvena oziroma 
strokovna, oblikovna in jezikovna 
odličnost izdanih publikacij. 

Izvajanje strategije delovanja 
Znanstvene založbe Filozofske 
fakultete: skrb za enotno podobo 
publikacij, strokovno tehnično 
urejanje in ustrezno lektoriranje 
publikacij. 

Izdane publikacije imajo poenoteno zunanjo 
podobo, notranje so besedila tehnično 
ustrezno urejena. Vsa besedila so 
lektorirana. 

Organizirano prijavljanje na domače in 
tuje razpise s področja založniških 
dejavnosti. 

Število ugodno rešenih prijav na razpise 
oziroma prošenj za subvencije. 

Zbiranje informacij o možnostih za 
pridobivanje sredstev za izvajanje 
založniških dejavnosti prek 
domačih in mednarodnih razpisov 
ter pridobivanje drugih virov  (npr. 
sponzorstva, donacije). Izbiranje 
ustreznih predlogov za prijave na 
razpise, kadar je število prijav 
posameznega prijavitelja omejeno. 
Svetovanje avtorjem in oddelkom 
oziroma posameznim založniškim 
centrom Filozofske fakultete pri 
izbiranju naslovov za prijave na 
različne razpise. 

Prijava publikacij na razpis Ministrstva za 
kulturo, koordiniranje in spremljanje med 
nastajanjem ugodno razrešenih projektov do 
zaključene izvedbe, priprava ustrezne 
dokumentacije (zahtevki, poročila). 
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Okrepitev promocijskih dejavnosti na 
področju založništva. 

Število objav in oglasov v medijih, 
prepoznavna podoba in dejavnost 
Znanstvene založbe FF v širši javnosti. 

Posredovanje informacij o 
dejavnostih Znanstvene založbe 
Filozofske fakultete in novih 
publikacijah novinarjem, redni 
odnosi z mediji, izvedba 
novinarskih konferenc na Filozofski 
fakulteti in promocijskih dejavnosti 
tudi zunaj fakultete, sodelovanje z 
revijo o knjigi Bukla, občasno 
oglaševanje širše aktualnih 
publikacij v primernih splošnih 
medijih, povezava z Google Book 
Search. 
 

Z organizacijo novinarskih konferenc, 
pošiljanjem predstavitvenega gradiva in 
novinarskih map so nove publikacije 
predstavljene v časopisih, revijah in na 
spletu. S tem se promovira tudi založniška 
dejavnost FF. 

Ustanovitev mednarodne založbe 
znotraj Znanstvene založbe Filozofske 
fakultete. 

Priprava strategije dela mednarodne 
založbe, število podpisanih sporazumov 
o sodelovanju ter vzpostavljenih 
projektov. 

Iskanje strateških partnerjev na 
zahodnoevropskih in svetovnih 
univerzah, vzpostavitev 
mednarodnih založniških projektov. 

Priprava strategij še poteka, hkrati pa 
iščemo tudi možnosti za sodelovanje v 
sozaložniških projektih in možnosti za 
sofinanciranje naših projektov v tujini. 
 

Nadaljevanje izvajanja serije predavanj 
Kultura sožitja z uglednimi, svetovno 
znanimi predavatelji. 

Število izvedenih predavanj in njihova 
odmevnost (objave v medijih). 

Obveščanje javnosti, izvedba 
predavanj. 

Cikel predavanj spada pod razdelek 
promocija. 

Ustanovitev knjižne zbirke Kultura 
sožitja. 

Število izdanih knjig in objave v medijih. Priprava in izdaja knjig 
predavateljev iz serije predavanj 
Kultura sožitja, predstavitve izdanih 
knjig. 

Izdana knjiga (Borisa Pahorja: Srečko 
Kosovel, Pričevalec zaznamovanega 
stoletja) je bila ustrezno promovirana, odziv 
je bil zelo dober,  v pripravi je nov projekt. 
 

Nadaljevanje izdajanja uveljavljenih 
periodičnih publikacij, knjižnih zbirk in 
posameznih knjižnih naslovov v okviru 
oddelkov in založniških centrov 
Filozofske fakultete, združenih v 
Znanstveno založbo. 

Število izdanih naslovov periodičnih 
publikacij, knjižnih zbirk in posameznih 
knjig. 

Priprava in izdaja posameznih 
številk periodičnih publikacij, 
naslovov v knjižnih zbirkah in 
posameznih knjig. 

Organizirano je potekala priprava 
posameznih periodičnih publikacij in drugih 
knjižnih naslovov. Založba koordinira 
založniško dejavnost s področnimi uredništvi 
(področna uredništva za: znanstvene 
publikacije, visokošolske in druge učbenike, 
strokovne publikacije in promocijska 
gradiva). 
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Nadaljevanje izdajanja fakultetnega 
glasila Glasoffil. 

Izdane številke glasila. Imenovanje novega urednika 
glasila, priprava in izdaja 
posameznih številk. 

Nadaljevanje izdajanja fakultetnega glasila 
Glasoffil. 

Tržna dejavnost   

širitev jezikovnih tečajev 
več programov, večje število 
udeležencev drznejše oglaševanje 

s pospešenimi aktivnostmi na področju 
trženja tečajev se je zanimanje za tečaje 
povečalo za 52%. 
 

obogatitev nejez. tečajev 
različna področja, sod. z 
gospodarstvom povezava z razl. institucijami 

Nove oblike sodelovanja smo vzpostavili z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. 
 

izvedba evropskih projektov uspešno zaključeni projekti mednarodno povezovanje 
Zaključena sta evropska projekta Tempus in 
LINT. 

pridobivanje novih EU projektov uspešno pridobljeni projekti prijava na razpise 

Izvedene začetne aktivnosti na pridobivanju 
projekta ESS (učna gradiva za imigrante). 

Knjigarna FF     
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Knjigarna FF je s prizadevnim 
organiziranjem postala tudi lokacija za 
kulturne dogodke, takšne, ki potekajo v 
njej, na primer razstave (fotografij, 
karikatur, ...), kakor tudi takšne, za 
katere je premajhna in jih je potrebno 
pripraviti drugje pod streho FF 
(promocije in predstavitve novih 
publikacij, kulturni dogodki – pesniški 
večeri, recitali ipd.). Skratka, Knjigarna 
FF je polnokrvna kulturna institucija z 
jasnim poslanstvom in polna ustvarjalne 
energije, ki svoje omejitve, na primer 
majhno tlorisno površino, kompenzira s 
kakovostjo in intenzivnostjo svojega 
dela. V letošnjem letu predvidevamo 
izvedbo natečaja za kratki kratki esej na 
temo Kaj je medkulturni dialog?, vsaj 10 
predstavitev knjižnih zbirk, pogovorov z 
avtorji in drugih pogovorov na izbrano 
aktualno temo s ciljem seznanjati 
zainteresirano študentsko populacijo in 
širšo strokovno javnost z 
nekomercialnimi knjižnimi in revialnimi 
programi s področij humanistike in tudi 
leposlovja.  

Število dogodkov, odmevnost v javnosti, 
število prodanih knjig 

Izvedba dogodkov, promocijske 
prodajne akcije (Dnevi slovenske 
knjige ipd…) 

Knjigarna uspešno vodi prodajo publikacij 
FF tako na sami fakulteti kot širše po 
knjigarnah in drugih inštitucijah po vsej 
Sloveniji. Organizirala je prodajo na 
Slovenskih dnevih knjige in na 24. 
slovenskem knjižnem sejmu.  Tudi v smislu 
dogodkov je bilo za  Knjigarno Filozofske 
fakultete  leto 2008  izjemno plodno, 
kakovostno in uspešno. V tem letu smo 
namreč pod imenom Besedna postaja v 
program uvedli nov in svež ciklus dogodkov, 
ki imajo v okviru Filozofske fakultete in 
Knjigarne poseben status, in ki so se 
izjemno uspešno vključili v siceršnje 
dejavnosti Knjigarne. Organiziranih je bilo 14 
predstavitev. Na njih smo gostili več kot 30 
avtorjev, urednikov, prevajalcev in drugih 
ustvarjalcev tako s Filozofske fakultete kakor 
od drugod. Izkazalo se je, da so bili začetni 
pomisleki glede potencialnega zanimanja 
občinstva in posledično obiska Besednih 
postaj povsem odveč. Večina dogodkov je 
bila dobro obiskanih, v povprečju od 15 do 
20 poslušalcev, na nekaterih pa vsi, ki so si 
želeli, niso niti mogli v predavalnico, ker je 
bila ta popolnjena do zadnjega kotička. 
Letošnja izkušnja omogoča optimistični 
pogled v prihodnost, zato nameravamo z 
Besedno postajo vsekakor nadaljevati. 
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1. Izobraževalna dejavnost  
 
Izobraževanje – kazalci 1 
 
oznaka kazalca ime kazalca 

Izk 1 - 1 Število akreditiranih študijskih programov 

Izk 1 - 2 Število izvajanih akreditacijskih programov 

Izk 2  Število vpisanih študentov po vrstah študijskih programov, ki se izvajajo 

Izk 3 

Prehodnost iz 1. v 2. letnik za redni in izredni študij po posameznih starih 
dodiplomskih programih in 1. stopnji 

Izk 4 Prehodnost iz 1. v 2. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti 

Izk 5 Odstotek vseh ponavljavcev 

Izk 6 Število diplomantov po vrsti študijskega programa 

Izk 7 Trajanje študija 

Izk 11 
Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in sprejetimi kandidati v 1. 
letnik v prvem roku prijavnega postopka 

Izk 12 Število študentov na visokošolskega učitelja na članici 

 
 
Kazalec IZK1: Število študijskih programov, ki jih članica izvaja glede na število akreditiranih študijskih programov 

 

članica 
vrsta študija 

način 
študija 

Št. akreditiranih  
študijskih programov 

Št. izvajanih študijskih 
programov 

 
  2008/2009 

Načrtovano 
2009/2010 

2008/2009 
Načrtovano 
2009/2010 

FF visokošolski strokovni študijski 
program 

redni 0   0 0 

izredni 0   0 0 

univerzitetni študijski program redni 44 43 43 41 

izredni 44 43 32 22 

specialistični študijski program   3 3 0 0 

magistrski študijski program   22 22 22 21 

doktorski študijski program   22   22 0 

visokošolski strokovni bolonjski 
študijski program - 1. stopnja 

redni 0   0 0 

izredni 0   0 0 
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univerzitetni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja 

redni 46 46 7 45 

izredni 46 46 0 35 

bolonjski študijski program - 2. 
stopnja 

redni 17 70 14 10 

izredni 17 70   10 

bolonjski študijski program - 3. 
stopnja   1   3 0 

 
 
Kazalec izk 1-2: Število izvajanih akreditacijskih programov 

 
     Program dela 2009 

   Poslovno poročilo 2008  

              

članica vrsta študija status 
2007/2008 

načrtovano 
2008/09 

realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

FF 
visokošolski strokovni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja izredni 

0 0 0   

  redni 
0 0 0   

 
univerzitetni bolonjski študijski program - 1. 
stopnja izredni 

9 46 46 46 

  redni 
9 46 46 46 

 bolonjski študijski program - 2. stopnja izredni 
8 17 17 70 

  redni 
8 17 17 70 

 bolonjski študijski program - 3. stopnja   
1 1 1   

 specialistični študijski program   
3 3 3 5 

 doktorski študijski program redni 
  22 22   

 magistrski študijski program redni 
22 22 22 22 
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 univerzitetni študijski program izredni 
44 44 44 43 

  redni 
44 44 44 43 

 visokošolski strokovni študijski program izredni 
0 0 0   

  redni 
0 0 0   

 
 
Izk 2 – Število vpisanih študentov po vrstah študijskih programov, ki se izvajajo 

 
     Program dela 2009 

   Poslovno poročilo 2008  

članica vrsta študija status 
2007/2008 načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 načrtovano 2009/10 

FF visokošolski strokovni študijski program redni 
  0     

  izredni 
  0     

 univerzitetni študijski program redni 
4811 6840 4228 3300 

  izredni 
356 752 321 200 

 specialistični študijski program   
1 5     

 magistrski študijski program   
      0 

 doktorski študijski program   
354 362 339   

 visokošolski strokovni bolonjski študijski program - 1. stopnja redni 
      337 

    
112 120 120   
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 univerzitetni bolonjski študijski program - 1. stopnja redni 
  0     

  izredni 
  0     

 bolonjski študijski program - 2. stopnja redni 
327   705 1900 

  izredni 
49   80 400 

 bolonjski študijski program - 3. stopnja redni 
4 10 16   

 
 
Izk 3: Prehodnost iz 1. v 2. letnik za redni in izredni študij po posameznih starih dodiplomskih programih in 1. stopnji 
 

         Program dela 2009 

   Poslovno poročilo 2008    

      2007/2008 načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 načrtovano 2009/10 

članic
a vrsta študija status 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

  
izredn
i                   0 0   

FF visokošolski strokovni 
študijski program 

redni                         

izredn
i                         

univerzitetni študijski 
program 

redni 867 1789 48,46     70 886 1648 53,76 850     

izredn
i 23 185 12,43     45 47 244 19,26 40     

visokošolski strokovni 
bolonjski študijski program 
- 1. stopnja 

redni                         

izredn
i                         

univerzitetni bolonjski redni 108 211 51,18     65 128 202 63,37 300 1700 17,65 
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študijski program - 1. 
stopnja 

izredn
i 0 31 0,00       8 45 17,78 50 300 16,67 

 
 
Izk 4 : Prehodnost iz 1. v 2. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti 
 

  Poslovno poročilo 2008    

  2007/2008 načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 načrtovano 2009/10 

članic
a vrsta študija 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

vpisani 
študenti  v 
drugi letnik 

brez 
ponavljalce

v  v 
obdobju (t) 

vpisani 
študenti v 
prvi letnik 

s 
ponavljal

ci v 
prejšnjem 
študijske
m letu (t-

1) 

% 
prehodnos
ti iz 1. v 2. 

letnik 

FF 
magistrski študijski 
program 

    72,50     75,00 169 216 0,78 171     

 
 
Izk5: Odstotek vseh ponavljavcev 
 

         Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008    

      2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 

člani
ca vrsta študija 

statu
s 

število 
ponavljal

cev 

študenti  
brez 

absolven
tov 

% vseh 
ponavljav

cev 

število 
ponavljal

cev 

študenti  
brez 

absolven
tov 

% vseh 
ponavljav

cev 

število 
ponavljal

cev 

študenti 
brez 

absolven
tov 

% vseh 
ponavljav

cev 

število 
ponavljal

cev 

študenti 
brez 

absolven
tov 

% vseh 
ponavljav

cev 

FF visokošolski strokovni študijski program redni 

        0               



 22 

  
izred
ni 

        0               

 univerzitetni študijski program redni 

783 4811 16,28   6840 16,00 795 4228 18,80 300 3300 9,09 

  
izred
ni 

58 356 16,29   752 18,00 28 321 8,72 20 200 10,00 

 
visokošolski strokovni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja redni 

        0               

  
izred
ni 

        0               

 
univerzitetni bolonjski študijski program - 1. 
stopnja redni 

65 327 19,88     22,00 133 705 18,87 500 1900 26,32 

  
izred
ni 

8 49 16,33     25,00 19 80 23,75 40 400 10,00 

 
 
Izk 6: Število diplomantov po vrsti študijskega programa 

 
       

     Program dela 2009 

   Poslovno poročilo 2008  

članica vrsta študija status 

2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 
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FF 
visokošolski strokovni 
študijski program redni 

        

  izredni 

        

 univerzitetni študijski program redni 

827 950 843 800 

  izredni 

45 50 24 50 

 
specialistični študijski 
program   

10 10 1 5 

 magistrski študijski program   

80 85 92 100 

 doktorski študijski program   

64 75 63   

 

visokošolski strokovni 
bolonjski študijski program - 
1. stopnja redni 

        

  izredni 

        

 
univerzitetni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja redni 

      100 

  izredni 
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bolonjski študijski program - 
2. stopnja redni 

        

  izredni 

        

 
bolonjski študijski program - 
3. stopnja   

  15     

 
 
Izk 7: Trajanje študija  
 

         Program dela 2009 

      Poslovno poročilo 2008      

      2007/2008 načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 načrtovano 2009/10 

člani
ca vrsta študija status 

število 
mesece
v od 1. 
oktobra 
vpisneg
a leta do 
meseca 
diplomir
anja 

število 
diploma
ntov 

povpre
čno 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesece
v od 1. 
oktobra 
vpisneg
a leta do 
meseca 
diplomir
anja 

število 
diploma
ntov 

povpre
čno 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesece
v od 1. 
oktobra 
vpisneg
a leta do 
meseca 
diplomir
anja 

število 
diploma
ntov 

povpre
čno 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesece
v od 1. 
oktobra 
vpisneg
a leta do 
meseca 
diplomir
anja 

število 
diploma
ntov 

povpre
čno 
trajanje 
študija 
(v letih) 

FF visokošolski strokovni študijski program izredni                         

  redni                         

 univerzitetni študijski program izredni 3970 45 7,35 60 50 0,10 2247 24 7,80   50 0,00 
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  redni 74865 827 7,54 60 950 0,01 76859 843 7,60   800 0,00 

 
visokošolski strokovni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja izredni                         

  redni                         

 
univerzitetni bolonjski študijski program - 
1. stopnja izredni                         

  redni                     100 0,00 

 
 
Izk 11: Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in sprejetimi kandidati v 1. letnik v prvem roku prijavnega postopka 
 

   
študijsko 
leto 

Podat
ki           

      2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

članic
a vrsta študija status 

 razpisana 
mesta po 
programih 

prijave s 
prvo 
ţeljo  

vpisani 
študen
ti v 1. 
letnik 

 
razpisan
a mesta 

po 
programi

h 

prijav
e s 

prvo 
ţeljo  

vpisani 
študen
ti v 1. 
letnik 

 
razpisan
a mesta 

po 
programi

h 

prijav
e s 

prvo 
ţeljo  

vpisani 
študen
ti v 1. 
letnik 

 
razpisan
a mesta 

po 
programi

h 

prijav
e s 

prvo 
ţeljo  

vpisani 
študen
ti v 1. 
letnik 

FF visokošolski strokovni študijski program redni 
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izred
ni 

                        

 univerzitetni študijski program redni 

1171 1458 1648       1171 1458 1295       

  

izred
ni 

310 58 244       310 58 178       

 
visokošolski strokovni bolonjski študijski program - 1. 
stopnja redni 

                        

  

izred
ni 

                        

 univerzitetni bolonjski študijski program - 1. stopnja redni 

140 181 202       140 181 451 1457 1000 1600 

  

izred
ni 

46 28 45       46 28 68 350 100 300 

 
 
Izk 12: Število študentov na visokošolskega učitelja na članici 
 

članica   2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizirano 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 
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FF študenti 6031 8110 5830 6137 

  učitelji 892,6 915 903 923,4 

  študent na učitelja 6,76 8,86 6,46 6,65 

 
 
Izobraževanje – kazalci 2 
 

oznaka kazalca ime kazalca   

Izk 8 - 1 Število programov izpopolnjevanja in drugih oblik vseživljenjskega učenja   

Izk 8 - 2 Število izdanih certifikatov po zaključku programov izpopolnjevanja   

Izk 9 Število študentov v posameznih programih 1. in 2. stopnje skupaj, ki so opravili vsaj en predmet na drugi članici 

Izk 10 Število razpisanih skupnih akreditiranih študijskih programov 1. ,2. in 3. stopnje    

Izk 15 - 1 Delež elektronskih prijav   

Izk 15 - 2 Število računalnikov na študenta   

 
 
Izk 8-1:  Število programov izpopolnjevanja in drugih oblik vseživljenjskega učenja 

 
   Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 
2007/08 

načrtovano 
2008/09 

realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

FF 
4 64 4 4 
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Izk 8-2: Število izdanih certifikatov po zaključku programov izpopolnjevanja 

 
   Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 
2007/08 

načrtovano 
2008/09 

realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

FF 
25 95 20 30 

 
Izk 9: Število študentov v posameznih programih 1. in 2. stopnje skupaj, ki so opravili vsaj en predmet na drugi članici 
 
   Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 2007/08 
načrtovano 

2008/09 
realizacija 

2008/09 
načrtovano 

2009/10 

FF   0 0   

 
Izk 10: Število razpisanih skupnih akreditiranih študijskih programov 1. ,2. in 3. stopnje 

 

  
2007/2008 

načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

članica 
druge 
članice 

UL 

ostale 
slovenske 
univerze 

druge 
članice 

UL 

ostale 
slovenske 
univerze 

druge 
članice 

UL 

ostale 
slovenske 
univerze 

druge 
članice 

UL 

ostale 
slovenske 
univerze 

FF     2   2       
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Izk 15-1: Delež elektronskih prijav 
 

članica   
2007/08 

načrtovano 
2008/09 

realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

FF elektronske prijave na izpit 
    86166   

 vse prijave na izpit 
    86166   

 deleţ elektronskih prijav 
    100   

 
 
Izk 15-2: Število računalnikov na študenta 
 
       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008    

članica 
2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 

 
št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

FF   7313     7592   250 7095 28,38   7380   
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2.3 Pedagoško izobraževanje, stalno strokovno spopolnjevanje in izpopolnjevanje  
 
Center za pedagoško izobraţevanje (CPI, v nadaljevanju tega poglavja Center) je tudi v tem letu nadaljeval z izvajanjem naslednjih dolgoročnih 
aktivnosti:  
 
- Programa za izpopolnjevanje: Program za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe (za učitelje v osnovnih in srednjih šolah – 4 skupine) 

in Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol (3 skupine).  
- V sodelovanju z Oddelkom za sociologijo in Oddelkom za filozofijo ter Teološko fakulteto Center od študijskega leta 2000/2001 dalje 

organizira izvajanje Programa za izpopolnjevanje za učitelje predmeta Verstva in etika v osnovni šoli. Za vpis, koordinacijo in 
administrativna opravila skrbi izmenično vsako leto ena od fakultet; v študijskem letu 2007/2008 ga Ministrstvo za šolstvo in šport ni 
naročilo. 

- V sodelovanju z Oddelkom za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost Center od študijskega leta 2001/2002 organizira tudi 
izvajanje Študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za knjiţničarje. V študijskem letu 2007/2008 smo izvedli izpeljavo 
programa, ki se ga je udeleţilo 29 kandidatov. Program je doslej uspešno zaključilo 24 udeleţencev. 

 
V študijskem letu 2007/2008 se je izobraţevanj v okviru Centra udeleţilo 1003 udeleţencev, izvedli smo (poleg programov za izpopolnjevanje 
izobrazbe) 14 programov po naročilu Ministrstva za šolstvo in šport, 3 verificirane programe, 5 programov za trg in 2 programa IKT. 
 
Center se je v letu 2007/2008 lotil prenove programov za izpopolnjevanje izobrazbe v skladu s bolonjsko prenovo visokega šolstva. Program 
Osnove visokošolske didaktike smo vključili v  skupen doktorski študij FF, za program pedagoško andragoške izobrazbe smo pripravili strukturo 
in učne načrte, medtem ko je študijski program za izpopolnjevanje iz tujih jezikov pripravljen za oddajo v postopek akreditacije. 
 
Z Oddelkom za muzikologijo smo izvedli projekt „Računalniško poučevanje teorije glasbe na začetni stopnji“, ki ga je f inanciralo Ministrstvo za 
šolstvo in šport ter Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada. V sklopu projekta so bila izdelana e-gradiva za poučevanje teorije glasbe 
in izveden seminar za učitelje glasbe, ki bodo ta gradiva uporabljali. 
 
Center je v letu 2007/2008 sodeloval z Oddelkom za bibliotekarstvo, knjigarstvo in informacijsko znanost tudi pri oblikovanju študijskega 
programa Currriculum for Masters in Publishing. Program se je oblikoval pod koordinacijo Oxford Brookes University v okviru programa 
Erasmus.  
 
Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo smo nudili strokovno-organizacijsko podporo pri pripravi študijskega programa Cultural 
Differences and Transnational Processes (CREOLE), v katerem so sodelovale Universität Wien, Universitat Autònoma de Barcelona, Université 
René Descartes, National University of Ireland Maynooth in Stockholms Universitet. Cilj projekta je bil oblikovanje skupnega študijskega 
programa, ki ga pripravlja konzorcij šestih inštitucij iz šestih drţavah v šestih različnih jezikih. Osredotočen je na tri temeljna področja: 
transnacionalni procesi, kulturne razlike in nove oblike identitete. 
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Center koordinira in strokovno podpira dve dejavnosti fakultete za zvišanje kakovosti dela in pedagoškega procesa, to sta tutorstvo učiteljev in 
študentov ter elektronsko podprto učenje. Na prvem področju Center sodeluje pri izobraţevanju tutorjev (učiteljev in študentov), koordinaciji 
tutorstva na oddelkih in fakulteti; na drugem področju pa skrbi za vzdrţevanje in razvoj sistema e-izobraţevanja, izobraţuje zaposlene fakultete 
o moţnostih in uporabi e-učnega okolja ter podpira uporabnike sistema. 
 
Kot člani vladne projektne skupine smo na poročilo Programa izobraţevanja za brezposelne osebe »program 10 000+« za šolsko leto 
2006/2007 ter na Program izobraţevanja za brezposelne osebe za šolsko leto 2008/2009 podali soglasje.  
 
V zadnjem letu je Center izdal naslednjo publikacijo:  
 
2008 Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraţevanju za šolsko leto 2008/2009 
 
Center pripravlja brošure, zgibanke in posterje s predstavitvami programov, ki jih izvaja. Programe objavlja tudi na spletnih straneh. Svoje 
publikacije predstavlja tudi na tiskovnih konferencah. 
 
Uresničenost v prejšnjem letu zastavljenih ciljev:  
- izpeljava programov po sklenjenih pogodbah z Ministrstvom za šolstvo in šport (programi izpopolnjevanja, predpisani programi in 

posodobitveni programi) in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje  
- spodbudili smo izvajanje pedagoške prakse pri vseh specialnih didaktikah v pedagoško andragoškem izobraţevanju  
- zaradi zakonskih, administrativnih in kadrovskih menjav na Centru priprava prenovljenega študijskega programa za izpopolnjevanje kot 

nadaljevanje programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe ni bila v celoti realizirana, kar ostaja cilj za naslednje leto. Prav tako 
tudi akreditacija programa za izpopolnjevanje iz tujih jezikov ni stekla, a je študijski program pripravljen za oddajo v postopek akreditacije 

- vključili smo program Osnove visokošolske didaktike v koncept skupnega doktorskega študija FF, nadaljujemo s pripravo obstoječega 
programa Osnove visokošolske didaktike za postopek akreditacije 

- za predmeta Andragogika in Psihologija se pripravlja gradivo za program za izpopolnjevanje v knjiţni obliki. 
- pri vsaki izvedbi Programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol delno prenovimo in 

prilagodimo gradivo 
- skupaj z Oddelkom za muzikologijo smo v okviru projekta ESS sofinaciranega s strani Ministrstva za šolstvo pripravili e-gradivo za 

poučevanje glasbe 
- na področju elektronsko podprtega učenja smo raziskali moţnosti računalniško podprtega sistema za spremljanje dejavnosti Centra, 

poskusno pričeli vključevati e-učenja v programe za izpopolnjevanje izobrazbe, kjer smo vključili tudi elektronsko vodenje in spremljanja 
programov za izpopolnjevanje izobrazbe 

- zaradi uvedbe novega informacijskega sistema Katis – Poris na Ministrstvu za šolstvo in šport nismo posebej urejevali podatkovnih baz za 
obveščanje 
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- za povečanje števila programov smo svojo ponudbo obogatili s pripravo in izvedbo trţnih programov, ki smo jih dali verificirati na Ministrstvo 
za šolstvo in šport. V letu 2007/2008 smo izvedli delavnico Priprava Power Point prezentacije v treh izvedbah in eno izvedbo seminarja 
Uspešna komunikacija na predavanjih in seminarjih  

- navezava stikov z gospodarstvom in nešolsko sfero ostaja cilj tudi v prihodnjem letu, v tem letu pa smo s finančno podporo Univerze v 
Ljubljani izvedli 16-urno usposabljanje mentorjev študentom na strokovnih praksah  

- pričeli smo z aktivnostmi ustanavljanja kariernega centra na FF (sodelovali v programih usposabljanja na univerzi ter izvedli delavnice 
Mobbing – psihično in čustveno nasilje v delovnih okoljih ter Timsko delo (izvajalka dr. Daniela Brečko) in Učiteljsko tutorstvo kot moţnost 
za dvig kvalitete študija (izvajalka izr. prof. dr. Vlasta Zabukovec) 

- z University of Southampton in Windesheim University je Filozofska fakulteta podpisala partnerska dogovora. Pri prvem projektu je 
sodelovanje vezano na mreţo Nettle (Network of European tertiary Level Educators), drugi dogovor pa se nanaša na razvijanje nabora 
orodij za spremljanje in vrednotenje kvalitete poučevanja. 

- pripravili smo osnutek za izdelavo zgibanke in za preureditev spletne strani Centra (laţje obdelovanje podatkov, enostavnejša prijava 
kandidatov na programe CPI) 

- z objavljanjem prispevkov o dejavnosti Centra v Novičkah Andragoškega centra Slovenije in Glasoffilu smo povečali prepoznavnost Centra  
- publikacijo ob 30-letnici in dejavnosti bomo pripravili februarja 2009, ko načrtujemo slavnostno obeleţitev obletnice  
- spodbujanje oddelkov FF za sodelovanje s Centrom: v sodelovanju z Oddelkom za geografijo smo izvedli 15. Ilešičeve dneve, v 

sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko pa smo izvedli Pedagoško andragoške dneve 
- ob pridobitvi novih prostorov nismo sodelovali pri opremi še ene didaktične učilnice, vendar zastavljeni cilj ostaja in ga bomo uresničili ob 

novi priloţnosti 
 
 
 
Novi cilji za naslednje študijsko leto pa so:  
(cilji so tematsko opredeljeni) 
 
1. Prenova obstoječih programov: 

- priprava in akreditacija prenovljenih študijskih programov za izpopolnjevanje na področju pedagoško-andragoškega izobraţevanja kot 
nadaljevanje programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe  

- akreditacija študijskega programa za izpopolnjevanje iz tujih jezikov 
- prenova gradiva za programa za izpopolnjevanje  
- priprava obstoječega programa Visokošolske didaktike za postopek akreditacije 

 
2. Elektronsko podprto učenje in spletne strani: 

- vključevanje e-učenja pri prenovi programov za izpopolnjevanje izobrazbe 
- razvijanje in spodbujanje elektronsko podprtega učenja na fakulteti 
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- nadgradnja streţnika in programske opreme za e-učenje 
- priprava in izvedba delavnic za uporabo e-učnega okolja 
- podpora uporabnikom portala e-učenje Filozofske fakultete 
- vsebinska prenova spletne strani Centra 

 
3. Področja delovanja Centra: 

- povečanje števila izobraţevalnih programov za različne ciljne publike  
- spodbujanje pridobivanja novih izvajalcev izobraţevalnih programov 
- spodbujanje oddelkov FF za sodelovanje s Centrom 
- sodelovanje pri praktičnem usposabljanju študentov na praksi 
- sodelovanje z različnimi razvojno izobraţevalnimi organizacijami in ustanovami 
- navezava stikov z gospodarstvom  
 

4. Projekti: 
- spremljanje moţnosti za nove projekte (prednostna področja: e-učenje, tutorstvo, tuji jeziki, programi za zaposlene v šolstvu) 
- sodelovanje pri razvijanju podpore prenovljenih študijskih programov 
 
 
 

5. Promocija Centra: 
- povečanje prepoznavnosti Centra med vzgojno-izobraţevalnimi institucijami ter drugimi inštitucijami in podjetji (nadaljevanje objavljanja 

člankov v strokovnih medijih ter dnevnem časopisju, priprava splošne brošure o dejavnostih Centra) 
- povezovanje z drugimi izobraţevalnimi inštitucijami na vseh nivojih vzgoje in izobraţevanja 
- priprava aktivnosti in publikacije ob 30-letnici Centra 
 

6. Širitev dejavnosti Centra in novi prostori: 
- Center za tuje jezike 
- karierni center (priprava analize moţnosti dejavnosti kariernega centra, vzpostavitev delovanja, izvedba delavnic, promocija delovanja 

centra…) 
- razvijanje kakovosti izobraţevalne dejavnosti FF (tutorstvo, e-učenje, itd). 
Za širitev dejavnosti bo Center potreboval večje prostore ter boljšo tehnično opremo. 
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2.4 Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko FF UL v štud. letu 2007/08 
 
Center za slovenščino je v okviru svojih programov (Simpozij Obdobja, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Slovenščina na tujih 
univerzah, Izpitni center, Tečaji slovenščine, Zaloţništvo, Izobraţevanje) v študijskem letu 2007/08 izvajal naslednje dejavnosti. 
 
Simpozij Obdobja 

- Je vsakoletna mednarodna znanstvena prireditev. 
- 25. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja – metode in zvrsti je bil izveden od 15. do 17. novembra 2007 v prostorih Univerze v 

Ljubljani.   
- Naslov simpozija: Slovenska narečja med sistemom in rabo – simpozij je bil posvečen razpravljanju o podobi, metodah preučevanja in 

rabi zemljepisnih narečij.  
- Simpoziju je predsedovala redna prof. dr. Vera Smole; organizacijsko je simpozij vodila Tjaša Alič. 
- Na simpoziju je aktivno (s prispevki) sodelovalo 53 udeleţencev iz 13. drţav.  

 
Število izvedenih mednarodnih konferenc, simpozijev in podobnih oblik 
Mednarodni znanstveni simpozij Obdobja (15. -17. 11. 2007) s 53 udeleţenci iz 13. različnih drţav.  
 
Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 

- Najstarejša prireditev, ki poteka v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik.  
- 44. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, katerega krovna tema je bila Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi je 

potekal od 23. 6. do 11. 7. 2007.  
- 44. SSJLK se je udeleţilo 123 udeleţencev iz 24 drţav.  
- Izšel je zbornik predavanj, v katerem je svoje članke objavilo 27 predavateljev.  
- Seminarju je predsedovala doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol.  

 
Slovenščina na tujih univerzah (STU) 

– Program STU je v študijskem letu 2007/08 skrbel za 50 slovenistik po svetu s 26 na FF zaposlenimi učitelji in s 24 honorarnimi učitelji 
slovenščine. Na tujih univerzah se je v tem študijskem letu slovenščino učilo ali jo študiralo pribliţno 1700 študentov. 

– Na 21 evropskih univerzah je potekal diplomski študij slovenistike, na mnogih od teh tudi magistrski in doktorski študij. 
– Učitelji so poleg svojega rednega dela (poučevanja slovenskega jezika, literature in kulture)  opravljali tudi veliko dodatnih dejavnosti: 

skupaj več kot 50 literarnih večerov, prevajalskih delavnic, ekskurzij v Slovenijo, gostovanj iz Slovenije ipd. 
 
IC 

- Zaradi narave dela so podatki o delovanju izpitnega centra vezani na koledarsko in ne na študijsko leto.  
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- V letu 2007 in 2008 je bila osnovna dejavnost IC povezana s pripravo in izvajanjem izpitov iz znanja slovenščine kot drugega in tujega 
jezika na treh ravneh: osnovni, srednji in visoki.  

- V letu 2007 se je izpitov udeleţilo 1457 kandidatov, v letu 2008 pa pričakujemo pribliţno enako število. Številke kaţejo na precejšen 
upad v primerjavi s prejšnjimi leti (ok. 1830 kandidatov v letu 2006), pri čemer je največji upad zabeleţen pri izpitih iz znanja slovenščine 
na osnovni ravnik, kar gre pripisati zmanjšanju števila prosilcev za pridobitev slovenskega drţavljanstva.  

- Med kandidati za opravljanje izpita na osnovni ravni se je povečalo število albansko govorečih, ti predstavljajo pribliţno četrtino vseh 
kandidatov na izpitih iz znanja slovenščine na osnovni ravni.   

- Motivi za opravljanje izpitov so bili naslednji: na osnovni ravni več kot 96 % za pridobitev slovenskega drţavljanstva, na srednji ravni 87 
% za študij in na visoki ravni več kot 85 % za delo.  

- V letih 2007 in 2008  je bilo izvedenih po 5 izpitnih rokov na osnovni ravni in po 4 na srednji in visoki ravni.  
- Pri izvajanju izpitov na osnovni ravni IC sodeluje z 19 pooblaščenimi ustanovami v Sloveniji.  
- Vseskozi smo pripravljali nove teste, analizirali podatke o rezultatih na izpitih, pripravljali smo banko nalog.  
- Izdana je bila publikacija Navodila za izvajalce izpitov iz znanja slovenščine z načeli dobre prakse. (pripravila mag. I. Ferbeţar v 

sodelovanju z mag. N. Detič, L. Jesenko in doc. dr. N. Pirih Svetina). 
– - Posodobljene so bile spletne strani IC, na katerih so zdaj v slovenščini in angleščini zbrana   najpogostejša vprašanja kandidatov in 

odgovori nanje.  
- IC je bil evalviran s strani ALTE (evropskega zdruţenja jezikovnih testatorjev). Evalvacija je potekala v prvi polovici l. 2008, evalvator 

Waldek Martyniuk z Jagielonske univerze v Krakovu na Poljskem je maja 2008 obiskal IC, avgusta pa oddal končno poročilo (Audit 
report). 

- Mag. Ina Ferbeţar je ob zaključku študijskega leta bila evalvatorka izpitov iz znanja poljščine kot tujega jezika, ki jih izvaja inštitut za 
poljščino kot tuji jezik pri Jagielonski univerzi v Krakovu na Poljskem. Septembra je v zvezi s tem opravila delovni obisk v Varšavi in v 
Krakovu. 

 
Tečaji 

- V okviru programa Tečaji so bili v študijskem letu 2007/08 izvedeni naslednji tečaji:  
- Celoletna šola slovenskega jezika, Jutranji tečaji, Popoldanski tečaji, 14. zimska šola slovenskega jezika, 27. poletna šola slovenskega 

jezika, 3. mladinska poletna šola slovenskega jezika, tri tečaje slovenščine za izmenjavne študente Socrates Erasmus, Tečaj za 
prevajalce EU, Intenzivni tečaj slovenskega jezika, trije tečaji Priprava na izpit iz znanja slovenščine (dva na visoki in eden na srednji 
ravni), več individualnih tečajev ipd. 

- Ponudba in število tečajev sta se glede na preteklo študijsko leto povečala.  
- Vseh udeleţencev na tečajih je bilo skupaj ok. 800. 
- Na tečajih je učilo več kot 50 učiteljev; razen vodje lektorjev (Tanja Jerman) so vsi ostali sodelujoči honorarni sodelavci, zaradi česar je 

pretok sodelavcev zelo velik.  
- Na programu Tečaji slovenščine je bilo odobrenih več pripravniških mest; kandidati so v 11 mesecih opravili 400 ur pedagoškega dela in 

predpisane nastope pred mentorji ter si s tem pridobili pravico do opravljanja strokovnega izpita.  
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- Večina tečajev je ustrezno kreditno ovrednotenih, sproţeni pa so bili tudi postopki za kreditno ovrednotenje novih programov tečajev, ki 
ji pripravljamo.  

 
Število izvedenih mednarodnih poletnih šol in podobnih oblik izobraževanj študentov 
V študijskem letu 2007/08 so bile v okviru programov Centra za slovenščino izvedene tri »poletne šole«, ki so skupaj zajele več kot 500 
udeleţencev, med njimi pribliţno 50 % študentov: 
Poletna šola slovenskega jezika, Zimska šola slovenskega jezika, Mladinska poletna šola slovenskega jezika in Seminar slovenskega jezika, 
literature in kulture. 
 
 
Založništvo  
Zaloţniška dejavnost Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik zajema pripravo in tisk: 

- znanstvenih in strokovnih zbornikov in monografij – Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture in Simpozija Obdobja, 
- učbenikov, učnega gradiva in priročnikov za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika, 
- priloţnostnih publikacij ter informativnega in promocijskega gradiva posameznih Centrovih programov (letno poročilo, predstavitvene in 

programske knjiţice, zloţenke itd.). 
V štud. l. 2007/08 je Center v okviru svojih programov izdal naslednje publikacije: 

- Irena Orel (ur.): Razvoj slovenskega strokovnega jezika (Obdobja 24 – Metode in zvrsti). 758 str. 
- Vera Smole (ur.): Slovenska narečja med sistemom in rabo. Zbornik povzetkov. 
- Mateja Pezdirc Bartol (ur.): Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji. Zbornik 44. SSJLK; 215 str. 

 
 
Izobraževanje 
V okviru programa Izobraţevanje so bili v študijskem letu 2007/08 izvedeni: 

- redni mesečni izobraţevalni seminarji za učitelje, ki poučujejo na tečajih slovenščine kot dugega in tujega jezika 
- posebni seminarji za učitelje, ki poučujejo otroke migrante v slovenskih šolah 
- 40-urni izobraţevalni seminar za slovenske učitelje iz Italije – ozimske štipendiste 
- izobraţevalni seminarji za izpraševalce in ocenjevalce na izpitih iz znanja slovenščine 
- 20-urno začetno in 20-urno nadaljevalno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika 
- posebno izobraţevanje za lektorje, ki odhajajo na delo v tujino 
- tradicionalna, velika izobraţevalna seminarja Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik (junij, december) 
- V sodelovanju z MŠŠ in Zavodom za šolstvo so sodelavci Centra sodelovali na izobraţevalnih seminarjih za učitelje iz Trţaškega in 

Goriškega, Porabja, Koroške, na seminarjih za učitelje iz zdomstva in izseljeništva.  
- Sodelovanje pri pripravi prenovljenih študijskih programov v skladu z bolonjsko reformo in prizadevanja za sistemske rešitve glede 

izobraţevanja učiteljev za poučevanje slovenščine kot tujega jezika 
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Pedagoško usposabljanje pedagoških delavce na članici:  
V okviru izobraţevalnih seminarjev so se izobraţevali vsi redno in honorarno zaposleni pedagoški delavci, ki delujejo v okviru Centra za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik – cca. 50 učiteljev slovenščine, ki delujejo na lektoratih slovenščine na univerzah v tujini in cca. 50 učiteljev, ki 
poučujejo slovenščino v okviru programa Tečaji slovenščine v okviru Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Naši izobraţevalni programi pa 
so bili v študijskem letu 2007/08 namenjeni tudi drugim naslovnikom.  
 
Projekti v okviru Centra za slovenščino  

- Zaključen je bil evropski projekt Grundtvig 1 SPICES. V študijskem letu 2006/07 je bilo v okviru projekta v Ljubljani organizirano delovno 
srečanje.  

- -  Zaključen je bil projekt TEMPUS MaLTeC. V okviru projekta je bil vzpostavljen  je bil   makedonski center za testiranje in potrjevanje 
znanja makedonščine kot tujega jezika (v okviru evropskega projekta TEMPUS – MaLTeC). 

- Nadaljevalo se je delo na evropskem projektu Tools for Online and Offline language Learning (Lingua 2). V okviru projekta bo za 
nizozemščino, estonščino, madţarščino, malteščino in slovenščino (Evropska komisija jih je določila za prioritetne jezike, ki potrebujejo 
razvoj infrastrukture za učenje) izdelan internetni tečaj na stopnji A2 (višji začetniki) z obseţno kulturno komponento. Tečaji bodo 
namenjeni osebam v mobilnosti (zaradi dela, študija, osebnih razlogov, potovanj). Ob tem bosta izdelana še priročnika za študente in 
učitelje, v okviru priprav pa je bil na Centru narejen tudi opis ravni jezikovnega znanja A2. Projekt bo trajal tri leta, do novembra 2009. V 
letu 2008 je v oţjem izboru za Evropsko jezikovno priznanje.  

- Zaključen je bil projekt Language in Tourism (LINT) v okviru dejavnosti Leonardo da Vinci, ki je evropski program, namenjen podpori 
nacionalnim strategijam na področju poklicnega in strokovnega izobraţevanja in usposabljanja. V okviru projekta je bil izdelan model in 
gradivo (učbenik, učni načrt za poučevanje, priročnik za učitelje, slovarj in gradivo za ocenjevanje govorne zmoţnosti tako v knjiţni kot 
elektronski obliki) v bolgarščini, češčini, slovaščini in slovenščini za tri stopnje (začetniki, nadaljevalci, izpopolnjevalci) jezikovnega 
znanja. Gradivo je namenjeno zaposlenim v turizmu in študentom.  

- Ciljni raziskovalni projekt Slovenščina kot drugi jezik v slovenski osnovni šoli poteka od 1. 10. 2006 do 31. 9. 2008.  
- Center za slovenščino je pridobil evropska socialna sredstva za projekt Uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v 

vzgojo in izobraţevanje za obdobje 2008 -2011. 
 
Poleg ostalega je bila v študijskem letu 2007/08 izvedena delna reorganizacija Centra in sistemizirana so bila delovna mesta.   
 
Cilji in naloge Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik v naslednjem študijskem letu  
 

- Izvedba vseh utečenih in v letnem delovnem načrtu zastavljenih nalog.  
- Prizadevanja za priznanje Centra kot nacionalno pomembne institucije in za njegov status koordinatorja na nacionalni ravni pri programu 

Slovenščina na tujih univerzah.  
- Zunanja evalvacija IC s strani ALTE (evropskega zdruţenja jezikovnih testatorjev, katerega član je tudi IC. 
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- Načrtovan je zaključek gradnje tečaja Slovenščina na daljavo in poskusna izvedba tečajev na daljavo. 
- Priprava novih didaktičnih gradiv in učbenikov za učenje slovenščine. 
- Priprava in izdaja priročnika za poučevanje slovenščine kot drugega in tujega jezika. 
- Priprava kodeksa dobre prakse za učitelje slovenščine kot tujega jezika 
- Ponudba različnih vrst izobraţevanja za širši krog naslovnikov (medkulturno sporazumevanje, priprava jezikovnih testov …) 
- Prizadevanja za sistemsko reševanje izobraţevanja učiteljev slovenščine kot drugega in tujega jezika (priprava in verifikacija programa 

za specialistično doizobrazbo). 
 
 

2. Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost 
 
oznaka 
kazalca  ime kazalca  

Rd1 Število zaposlenih raziskovalcev registriranih pri ARRS 

Rd2 Razmerje med število podeljenih doktoratov znanosti in številom učiteljev na članici 

RdK 4 Znanstvene objave na raziskovalca 

RdK 6 
Deleţ prihodkov raziskovalne dejavnosti iz trţnih virov v celotnem prihodku članic in število 
trţanih raziskovalnih projektov  

RdK 7 Število projektov z gospodarstvom brez CRP in aplikativnih projektov 

RdK 8 - 1 kazalniki intelektualne lastnine - patentne prijave 

RdK 8 - 2 kazalniki intelektualne lastnine - aktivne patentne prijave 

RdK 8 - 3 kazalniki intelektualne lastnine - podeljeni patenti v SLO in mednarodno 

RdK 8 - 4 kazalniki intelektualne lastnine - aktivni podeljeni patenti 

RdK 8 - 5 kazalniki intelektualne lastnine - prodani patenti, patentne prijave in inovacije 

 

 
Rdk 1: Število zaposlenih raziskovalcev registriranih pri ARRS 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 
visokošolski učitelji 

in sodelavci  
370 492 477 451 
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podoktorski 
raziskovalci  

8 10 0 2 

  mladi raziskovalci  42 45 42 36 

  vsi raziskovalci  479 492 477 489 

 
 
 
Rdk 2: Razmerje med število podeljenih doktoratov znanosti in številom učiteljev na članici 
 

članica   2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF doktorati 63   63 60 

 zaposleni učitelji 199 203 199 216 

 podeljeni doktorati na učitelja 0,32 0,00 0,32 0,28 

 
 
Rdk 4: Znanstvene objave na raziskovalca 
 

       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008    

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načtovano 2009 

  
znanstvene 

objave 
raziskovalci 

ARRS 
objava na 

raziskovalca 
znanstvene 

objave 
raziskovalci 

ARRS 
objava na 

raziskovalca 
znanstvene 

objave 
raziskovalci 

ARRS 
objava na 

raziskovalca 
znanstvene 

objave 
raziskovalci 

ARRS 
objava na 

raziskovalca 

FF 
  479 0 153 492 0,31   477 0,00 796 489 1,63 

 
 
Rdk 6: Delež prihodkov raziskovalne dejavnosti iz tržnih virov v celotnem prihodku članic in število tržanih raziskovalnih projektov 
 

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 
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članica 

prihodek 
raziskovalne 
dejavnosti iz trţnih 
virov članice  

celoten 
prihodek 
članice 

deleţ 
prihodkov 

prihodek 
raziskovalne 
dejavnosti iz trţnih 
virov članice  

celoten 
prihodek 
članice 

deleţ 
prihodkov 

prihodek 
raziskovalne 
dejavnosti iz trţnih 
virov članice  

celoten 
prihodek 
članice 

deleţ 
prihodkov 

prihodek 
raziskovalne 
dejavnosti iz trţnih 
virov članice  

celoten 
prihodek 
članice 

deleţ 
prihodkov 

FF 

68777 

27007239 0,00 

3421018,35 

    

77269 

0   

  

    

 
 
Rdk 7: Število projektov z gospodarstvom brez CRP in aplikativnih projektov 
 

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

članica 

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 

50.000 €  

projekti 
nad 

50.000 €  

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 

50.000 €  

projekti 
nad 50.000 

€  

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 

50.000 €  

projekti 
nad 

50.000 €  

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 

50.000 €  

projekti nad 
50.000 €  

FF 

            8 1 0       

 
Rdk 8-1: kazalniki intelektualne lastnine - patentne prijave 
 

  2007 načrtovano 2008 realizirano 2008 načrtovano 2009 

članica 
patentne 

prijave vloţene 
v SLO 

patentne prijave 
vloţene hkrati v 

SLO in mednarodno 

patentne 
prijave vloţene 

v SLO 

patentne prijave 
vloţene hkrati v 

SLO in mednarodno 

patentne prijave 
vloţene v SLO 

patentne prijave 
vloţene hkrati v 

SLO in 
mednarodno 

patentne prijave 
vloţene v SLO 

patentne prijave 
vloţene hkrati v 

SLO in 
mednarodno 

FF       0 0 0     

 
Rdk 8-2: kazalniki intelektualne lastnine - aktivne patentne prijave 
 

članica 
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF 
    0   
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Rdk 8-3: kazalniki intelektualne lastnine - podeljeni patenti v SLO in mednarodno 
 

  2007 načrtovano 2008 realizirano 2008 načrtovano 2009 

članica 
podeljeni 
patenti v 

SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

podeljeni 
patenti v 

SLO 

podeljeni 
patenti  hkrati v 

SLO in 
mednarodno 

podeljeni 
patenti v 

SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

podeljeni 
patenti v 

SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

FF       0 0 0     

 
 
Rdk 8-4: kazalniki intelektualne lastnine - aktivni podeljeni patenti 
 

članica 2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF     0   

 
Rdk 8-5: kazalniki intelektualne lastnine - prodani patenti, patentne prijave in inovacije 
 

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

članica 
prodani 
patenti 

prodane 
patentne prijave 

prodane 
inovacije   

prodani 
patenti 

prodane 
patentne prijave 

prodane 
inovacije   

prodani 
patenti 

prodane 
patentne prijave 

prodane 
inovacije   

prodani 
patenti 

prodane 
patentne prijave 

prodane 
inovacije   

FF       0   0 0 0 0       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Evropski projekti  
 
Reuk 1 Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugi mednarodni programi: 

vodenje/koordinacija, partnerstvo 

Reuk 2 in Reuk 3 Število na novo pridobljenih projektov 

 
 
Reuk 1 Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugi mednarodni programi: vodenje/koordinacija, partnerstvo 

 

 

      Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008   

članica program 
2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

koordinator partner  koordinator partner  koordinator partner  koordinator partner  

FF 6. OP 0 4 0 2 0 2 0 2 

7. OP 0 0 2 1 1 0 2 4 

drugi evropski projekti, ki 
niso financiranih iz 6. in 7. 
OP 0 5 0 10 6 35 2 7 

Drugi mednarodni ne-
evropski projekti 27 0 25 0 0 0 0 1 

 
 
Reuk 2 in 3: Število na novo pridobljenih projektov 

 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica program 2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 7. OP 0 3 1 6 

 
drugi evropski projekti, ki 
niso financiranih iz 6. in 7. 

OP 
  5 17 2 

 
Drugi mednarodni ne-

evropski projekti 
  11 0 1 
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3. Mednarodna dejavnost  
 

oznaka kazalca ime kazalca - tabele 

Mdk1 -1 

Število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi univerzami, ki vodijo k skupni 
diplomi (Joint Degree Programs) 

Mdk1- 2 Število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi univerzami(Joint Programs) 

Mdk 2 Število izvedenih mednarodnih aktivnosti 

Mdk3-1 Število in deleţ naših študentov na izmenjavi v tujino 

Mdk3-2 število in deleţ tujih študentov na izmenjavi iz tujine 

Mdk 3 - zdruţen skupni prikaz števila in deleţa študentov na izmenjavi v/iz tujine 

Mdk 4 Število in deleţ redno in izredno vpisanih tujih študentov 

Mdk5 - 1  Število in deleţ tujih učiteljev, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet 

Mdk5 - 2 Število in deleţ tujih učiteljev, ki izvedejo del predmeta oziroma določena predavanja  

Mdk 6 - 1 Število in deleţ učiteljev na izmenjavi v tujini 

Mdk 6 - 2 Število in deleţ sodelavcev na izmenjavi v tujini 

Mdk 7 Število in deleţ predmetov, ki so bili v določenem letu izvedeni tudi v tujem jeziku 

Mdk 8 Število raziskovalcev in sodelavcev na izmenjavi v/iz tujine 

 
 
 
Mdk1 -1:Število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi univerzami, ki vodijo k skupni diplomi (Joint Degree Programs) 
 

     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   

  2007/08 načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 načrtovano 2009/10 

članica koordinator partner koordinator partner koordinator partner koordinator partner 

FF           2     

 
 
Mdk1- 2: Število akreditiranih skupnih študijskih programov s tujimi univerzami(Joint Programs) 
 

     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   
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  2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 

članica koordinator partner koordinator partner koordinator partner koordinator partner 

FF   2     2 0     

 
 
Mdk 2: Število izvedenih mednarodnih aktivnosti 
 

     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   

članica 

2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 
načrtovano 
2009/2010 

študenti učitelji študenti učitelji študenti učitelji študenti učitelji 

 9 251 
Ni 

podatka 
Ni podatka 4 9 3 10 

 
 
Mdk3-1: Število in delež naših študentov na izmenjavi v tujino 
 

       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008     

članica 

2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 

% razlike 
2008/2009 in 

načrt 
2009/2010  

domači 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

domači 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

domači 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

domači 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

  

FF 11 2761 0,40 15 2152 0,70 11 2479 0,44 11 2470 0,45 

0 

 
 
Mdk3-2: število in delež tujih študentov na izmenjavi iz tujine 
 

       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008     

članica 

2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 
% razlike 

2008/2009 in 
načrt 
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tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

2009/2010  

FF 179 7801 2,29 131 8110 1,62 216 7591 2,85 350 7717 4,54 1,69 

 
 
Mdk 3 - združen : skupni prikaz števila in deleža študentov na izmenjavi v/iz tujine 
 

         Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008       

članic
a 

2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 

% razlike 
2008/2009 in 

načrt 
2009/2010  

domač
i 

študen
ti 

% 
študent

ov 

tuji 
študen

ti 

% 
študent

ov 

domač
i 

študen
ti 

% 
študent

ov 

tuji 
študen

ti 

% 
študent

ov 

domač
i 

študen
ti 

% 
študent

ov 

tuji 
študen

ti 

% 
študent

ov 

domač
i 

študen
ti 

% 
študent

ov 

tuji 
študen

ti 

% 
študent

ov 

domač
i 

študen
ti 

tuji 
študen

ti 

FF 114 1,46 179 2,29 244 3,01 131 1,62 172 2,27 216 2,85 250 3,24 250 4,54 0,97 1,69 

 
 
Mdk 4: Število in delež redno in izredno vpisanih tujih študentov 
 

       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008     

članica 

2007/2008 načrtovano 2008/2009 realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 % razlike 
2008/2009 in 

načrt 
2009/2010  

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

FF 67 7801 0,86 183 8110 2,26 180 7591 2,37  7717 0 -2,37 

 
Mdk 5-1: Število in delež tujih učiteljev, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet 
 

    Program dela 2009 
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  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007/2008 

 načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

FF vsaj en predmet 
15 70 23   

 
zaposleni 
učitelji 

267 271 271 281 

 % učiteljev 
5,62 25,83 8,49 0,00 

 
Mdk 5-2: Število in delež tujih učiteljev, ki izvedejo del predmeta oziroma določena predavanja 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007/2008 

 načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

FF del predmeta 
39 19 158   

 
zaposleni 
učitelji 

267 271 271 281 

 % učitelji 
14,61 7,01 58,30 0,00 

 
 
Mdk 6-1: Število in delež učiteljev na izmenjavi v tujini 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007/2008 

načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 
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FF učitelji na izmenjavi 
4 43 43 40 

 zaposleni učitelji 
267 271 271 281 

 % učitelji 
1,50 15,87 15,87 14,23 

 
 
Mdk 6-2: Število in delež sodelavcev na izmenjavi v tujini 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007/2008 

načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

FF VS sodelavci na izmenjavi 
  5 108   

 vsi VS sodelavci  
141 140 108 108 

 % VS sodelavcev 
0 3,57 100,00 0 

 
Mdk 7: Število in delež predmetov, ki so bili v določenem letu izvedeni tudi v tujem jeziku 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007/2008 

načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

FF predmeti v tujem jeziku 
    11 5 

 vsi predmeti 
4   2450   

 % predmetov 
    0,00   
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Mdk 8: Število raziskovalcev in sodelavcev na izmenjavi v/iz tujine 
 

    Program dela 2009    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008   Poslovno poročilo 2008  

članica 

V 
tujino 
  

2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

 Iz 
tujine 

2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

  
0  10  60  5 

 
6 5 0 5 

 

 
 
4. Knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost 
 

oznaka kazalca ime kazalca 

KNk1 Letni prirast enot knjiţničnega gradiva na fizičnih nosilcih na študenta članice 

KNk2 - 1 
Število aktivnih uporabnikov knjiţnice  in njihovo število na strokovnega 
delavca 

KNk2 - 2 Število aktivnih uporabnikov (po skupinah) 

KNk2 - 3 Deleţ aktivnih uporabnikov z matične članice UL in z UL 

KNk2 - 4 Število izposojenih knjiţničnih enot na dom 

KNk2 - 5 Število izposojenih knjiţničnih enot v čitalnici 

KNk2 - 6 Število medknjiţničnih izposoj 

KNk2 - 7 Izobraţevanja uporabnikov knjiţnice 

KNk2 - 8 Izobraţevanja za študente 

KNk2 - 9 Individualna usposabljanja 

KNk2 - 10 
Število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije 
raziskovalcev (vse vrste gradiv) na strokovnega delavca 

KNk2 - 11 
Število študentov članice na računalnik v prostorih knjiţnice in na čitalniški 
sedeţ 

KNk3 
Kazalniki vidikov elektronskih informacijskih virov: število pripravljenih digitalnih 
dokumentov 

KNk4 
Kazalniki sredstev za nakup oz. za zagotavljanje dostopa do informacijskih 
virov (na študenta in učitelja) 
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KNk1: Letni prirast enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na študenta članice 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 
št. enot knjiţničnega 
gradiva 

11371 11200 0 14506 

 študenti 7809 8000 7268 6830 

 
letni prirast enot 
knjiţničnega gradiva 

1,46 1,40 0,00 2,12 

Knk 2-1: Število aktivnih uporabnikov knjižnice  in njihovo število na strokovnega delavca 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF 
aktivni uporabniki 
knjiţnice 

10585 11643 10857 12189 

 strokovni delavci 
36 36 36 36 

 
aktivni uporabnik na 
strokovnega delavca 

294,03 323,42 301,58 338,58 

 
Knk 2-2: Število aktivnih uporabnikov (po skupinah) 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica Aktivni uporabniki 2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 
študenti - dodiplomski, 

redni 
7985 8783 8293 9222 

 
študenti - dodiplomski, 

izredni 
494 544 576 571 
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 študenti - podiplomski 650 715 641 736 

 srednješolci 33 37 27 40 

 zaposleni 948 1042 959 1060 

 upokojenci 43 47 49 50 

 tuji državljani 54 59 62 70 

 drugi 378 416 240 440 

 
 
Knk 2-3: Delež aktivnih uporabnikov z matične članice UL in z UL 
 

       Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008    

 2007 P2008 R2008 P2009 

članica 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 
matične 
članice 

UL 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 

UL 

% aktivnih 
uporabnikov 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 
matične 

članice UL 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 

UL 

% aktivnih 
uporabnikov 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 
matične 
članice 

UL 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 

UL 

% aktivnih 
uporabnikov 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 
matične 

članice UL 

aktivni 
uporabniki 
knjiţnice z 

UL 

% aktivnih 
uporabnikov 

FF 

9679 

8539 113,35   9392 0 8783 9764 89,95 9750 9450 103,17 
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Knk 2-4: Število izposojenih knjižničnih enot na dom 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF 
izposojene knjiţnične enote na 
dom 

195891 235000 249176 220600 

 aktivni uporabniki knjiţnice 
10585 11643 10857 12189 

 strokovni delavci 
36 36 36 36 

 enota / aktivnega uporabnika 
18,51 20,18 22,95 18,10 

 enota / strokovnega delavca 
5441,42 6527,78 6921,56 6127,78 

 
 
 
Knk 2-5: Število izposojenih knjižničnih enot v čitalnici 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF izposojene knjiţnične enote v čitalnici 
144769 180000 191000 160000 

 aktivni uporabniki knjiţnice 
10585 11643 10857 12189 

 strokovni delavci 
36 36 36 36 

 enota / aktivnega uporabnika 
13,68 15,46 17,59 13,13 
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 enota / strokovnega delavca 
4021,36 5000,00 5305,56 4444,44 

 
 
Knk 2-6: Število medknjižničnih izposoj 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF medknjiţnično posredovani dokumenti 
437 780 683 820 

 aktivni uporabniki knjiţnice 
10585 11643 10857 12189 

 strokovni delavci 
36 36 36 36 

 enota / aktivnega uporabnika 
0,04 0,07 0,06 0,07 

 enota / strokovnega delavca 
12,14 21,67 18,97 22,78 

 
 
Knk 2-7: Izobraževanja uporabnikov knjižnice 

 
         Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008     

 2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

člani
ca 

oblike  
izobraţev

anja 
uporabnik

ov 
knjiţnice 

št. izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

uporabnik
ov 

knjiţnice 

skupno 
število 

izvedeni
h 

pedagoš
kih ur  

število 
udeleţen

cev  

oblike  
izobraţev

anja 
uporabnik

ov 
knjiţnice 

št. izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

uporabnik
ov 

knjiţnice 

skupno 
število 

izvedeni
h 

pedagoš
kih ur  

število 
udeleţen

cev  

oblike  
izobraţev

anja 
uporabnik

ov 
knjiţnice 

št. izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

uporabnik
ov 

knjiţnice 

skupno 
število 

izvedeni
h 

pedagoš
kih ur  

število 
udeleţen

cev  

oblike  
izobraţev

anja 
uporabnik

ov 
knjiţnice 

št. izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

uporabnik
ov 

knjiţnice 

skupno 
število 

izvedeni
h 

pedagoš
kih ur  

število 
udeleţen

cev  
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FF 

41 217 156 1998 43 220 156 2050 43 220 156 2148 42 220 160 2030 

 
 
Knk 2-8: Izobraževanja za študente 
 

         Program dela 2009 

 poslovno poročilo 2008     

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

člani
ca 

št. oblik 
izobraţev
anja, ki so 
vključene 
v študijski 
program 

 št. 
izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

št. 
izvedenih 
pedagošk
ih ur oblik 
izobraţev

anja 

št. 
udeleţen
cev oblik 
izobraţev

anja 

št. oblik 
izobraţev
anja, ki so 
vključene 
v študijski 
program 

 št. 
izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

št. 
izvedenih 
pedagošk
ih ur oblik 
izobraţev

anja 

št. 
udeleţen
cev oblik 
izobraţev

anja 

št. oblik 
izobraţev
anja, ki so 
vključene 
v študijski 
program 

 št. 
izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

št. 
izvedenih 
pedagošk
ih ur oblik 
izobraţev

anja 

št. 
udeleţen
cev oblik 
izobraţev

anja 

št. oblik 
izobraţev
anja, ki so 
vključene 
v študijski 
program 

 št. 
izvedb 
oblik 

izobraţev
anja 

št. 
izvedenih 
pedagošk
ih ur oblik 
izobraţev

anja 

št. 
udeleţen
cev oblik 
izobraţev

anja 

FF 4 11 22 406 4 11 22 410 4 11 22 407 4 11 22 410 

 
 
Knk 2-9: Individualna usposabljanja 

 
     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   

  2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

članica 

 št. individualnih 
udeleţencev 
usposabljanja 

skupno št. ur 
usposabljanja 
individualnih 
udeleţencev 

 št. 
individualnih 
udeleţencev 
usposabljanja 

skupno št. ur 
usposabljanja 
individualnih 
udeleţencev 

 št. individualnih 
udeleţencev 
usposabljanja 

skupno št. ur 
usposabljanja 
individualnih 
udeleţencev 

 št. individualnih 
udeleţencev 
usposabljanja 

skupno št. ur 
usposabljanja 
individualnih 
udeleţencev 
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FF 

402 100     0 0 420 100 

 
 

Knk 2-10: Število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije raziskovalcev (vse vrste gradiv) na strokovnega delavca 
 

      Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008    

  2007 P2008 R2008 P2009 

članica 

št. zapisov v 
COBISS.SI 

strokovni 
delavcI 

zapis / 
strokovnega 

delavca 

št. zapisov v 
COBISS.SI 

strokovni 
delavcI 

zapis / 
strokovnega 

delavca 

št. zapisov v 
COBISS.SI 

strokovni 
delavcI 

zapis / 
strokovnega 

delavca 

št. zapisov v 
COBISS.SI 

strokovni 
delavcI 

zapis / 
strokovnega 

delavca 

FF 

5864 36 162,89 ni podatka 36   5055 36 140,42 5920 36 164,44 

 
 

Knk 2 -11: Število študentov članice na računalnik v prostorih knjižnice in na čitalniški sedež 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

članica   
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF št. računalnikov  
51 56 59 70 

 št. čitalniških sedeţev 
267 267 270 267 

 študenti 
7809 8000 7268 6830 

 študent / računalnik 
153,12 142,86 123,19 97,57 

 študent / čitalniški sedeţ 
29,25 29,96 26,92 25,58 
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Knk 3: Kazalniki vidikov elektronskih informacijskih virov: število pripravljenih digitalnih dokumentov 
 
 

     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   

 2007 načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

članica 

št. digitalnih 
dokumentov 

št.  naslovov 
plačanih e-
knjig, e-revij 

in zbirk 

št. digitalnih 
dokumentov 

št.  naslovov 
plačanih e-
knjig, e-revij 

in zbirk 

št. digitalnih 
dokumentov 

št.  naslovov 
plačanih e-knjig, 
e-revij in zbirk 

št. digitalnih 
dokumentov 

št.  naslovov 
plačanih e-

knjig, e-revij in 
zbirk 

FF 

2253 117 305   110 20 2360 120 

 
 
Knk 4: Kazalniki sredstev za nakup oz. za zagotavljanje dostopa do informacijskih virov (na študenta in učitelja) 
 

    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  

    2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 
sredstva za nakup vsega knjiţničnega gradiva 
(EUR) 168891 160000 139240 170000 

 sredstva za nakup elektronskih virov (EUR) 3578 5805,4 2952 3700 

 študenti 7809 8000 7268 6830 

 učitelji in raziskovalci 700 700 492 720 

 nakup gradiva (EUR) / študent 21,63 20,00 19,16 24,89 

 nakup e-virov (EUR) / študent 0,46 0,73 0,41 0,54 
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 nakup gradiva (EUR) / učitelj in raziskovalec 241,27 228,57 283,01 236,11 

 nakup e-virov (EUR) / učitelj in raziskovalec 5,11 8,29 6,00 5,14 

 
 

5. Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema  
 

   Finančni načrt  

Zap.št. Lokacija Investicijsko vzdrževanje 

FF UL 
oddelčni 
in drugi 

viri 
REALIZACIJA 

1 Aškerčeva  Izvedba drsnih vrat na dvorišču 4.000     realizirano 

2 Aškerčeva  Obnova sanitarij 25.000     realizirano 

3 
Aškerčeva 
Zavetiška  Parket popravila, brušenje in lakiranje 33.000     realizirano 

4 Aškerčeva  Slikopleskarska dela 1.000     realizirano 

5 Aškerčeva  Posodobitev  zapornice na dvorišču 5.000     realizirano 

6 Rimska Obnova prostora Rimljanka 10.000     realizirano 

7 Zavetiška 5 Ureditev sanitarij 1.000     realizirano 

8 Zavetiška 5 Ureditev tehničnega varovanja-protivlomno in video nadzor 21.000     realizirano 

9 Aškerčeva  Obnova prostorov  4.000     realizirano 

10 
Aškerčeva 2 in 

Zavetiška 5 
meritve električnih instalacij in strelovodnih napeljav 1.500 

    realizirano 

  FF Nepredvideni stroški investicijskega vzdrţevanja 88.537       

    SKUPAJ 194.037       

11 Aškerčeva  Ureditev recepcije in vhoda 80.000     

delno 
realizirano 
2.200,00 

12 Aškerčeva  Elektronski zaslon na fasadi 30.000     0,00 

13 Rimska Obnova pločnika ob stavbi B 1.000     realizirano 

    SKUPAJ 111.000       

14 Zavetiška 5 Invalidski dostop glavnega vhoda*   17.000,00   realizirano 
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15 Aškerčeva  Obnova strehe**   90.000   

delmo 
realizirano v 

 višini 2.800,00 

16 Aškerčeva  Odvod vode iz strehe ( 1000m2)**   250.000   0,00 

17 Aškerčeva  Obnova strelovoda+izdelava projekta**   50.000   0,00 

18 Aškerčeva  Obnova kanalizacije - priporočilo UL 16.000 39.000   

delno 
realizirano 

6.000,00 - FF 
sredstva 

19 Aškerčeva  Inštalacija poţarnega ozvočenja - priporočilo UL    26.000   realizirano 

20 Zavetiška 5 
Izvedba študije poţarne varnosti in izvedba zahtev** 
(realizirano samo tehnično varovanje in videonadzor)   200.000   realizirano 

21 Zavetiška 5 Izdelava projekta poţarne varnosti**   2.000   0,00 

    SKUPAJ 16.000 674.000     

23 Zavetiška 5 Izdelava sistemskih ključev - oddelčni viri    3.500 realizirano 

24 Aškerčeva  Obnova fasade - (Rimska)     105.000 0,00 

25 Aškerčeva  Zaščita cevi - klima sistema      30.000 0,00 

26 Aškerčeva  Izvedba spuščenega stropa-klet (350m2)     18.000 0,00 

    SKUPAJ     156.500   

        

       

       

     Ocena stroška    

Zap.št. Lokacija Investicija FF UL drugi viri REALIZACIJA 

1 Rimska 11 sredstva za zalaganje postopnega nakupa nepremičnin        0,00 

       

       

     Ocena stroška    

Zap.št. Lokacija Druga oprema FF UL drugi viri REALIZACIJA 
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1 FF Šolsko pohištvo-mize (496 kom.) 48.360     

delno 
realizirano 

v 
višini16.100,00 

2 FF Šolsko pohištvo-stoli (1012 kom.) 15.000 12.000   

delno 
realizirano v 

 višini 8.400,00 

3 FF Pisarniško pohištvo   30.000   realizirano 

4 FF Oglasne deske (60 kom.)   15.000   0,00 

5 FF Šolske table (36 kom.) 7.100 3.500   

delno 
realizirano v 

višini 5.500,00 

6 FF Namizni govorniški pulti (37 kom.) 3.100     

delno 
realizirano v 

višini 1.600,00 

7 FF Kateder predavatelja (37 kom.) 8.140     0,00 

    SKUPAJ 81.700 60.500     

                                     40.000 60.500   

   41.700    

       

     Ocena stroška    

Zap.št. Lokacija Oprema iz raziskovalnih sredstev FF UL ARRS REALIZACIJA 

1 FF pohištvena oprema     330 realizirano 

2 FF računalniška oprema     25.800 realizirano 

3 FF telekomunikacijska oprema     2.500 realizirano 

4 FF AV oprema - raziskov.     5.300 realizirano 

5 FF AV oprema - za učilnice     2.000 realizirano 

    SKUPAJ     35.930 realizirano 

       

     Ocena stroška    

Zap.št. Lokacija Ureditev prostorov za študente s posebnimi potrebami FF UL drugi viri REALIZACIJA 

1 Aškerčeva 
Dostop za slabovidne (vodilne linije od avtobusne postaje do 
FF) - predvidoma sredstva MOL 

    3.000 realizirano 
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2 Aškerčeva ureditev pragov v predavalnicah 400     realizirano 

3 Aškerčeva 
ureditev dostopa iz dvorišča na Aškerčevi do trakta A 
(klančina) 

  4.000   0,00 

4 Aškerčeva ureditev 2 računalniških mest v kleti - za študente invalide   4.000   
delno 

realizirano v 
višini 2.000,00 

5 Aškerčeva nabava 10 tipskih premičnih miz za študente invalide   5.000   
delno 

realizirano v 
višini 1.200,00 

6 Aškerčeva prestavitev zunanjih pozivnih tipk na dvigalih   8.000   
delno 

realizirano v 
višini 4.000,00 

7 Aškerčeva ureditev avle - dostopna linija do dvigal za slepe in slabovidne   2.000   realizirano 

 
 
6. Informacijski sistem  
 

Zap.št. Lokacija Računalniška oprema FF UL 
drugi 
viri REALIZACIJA 

    Strojna oprema:         

1 FF Zamenjava streţnikov 4.000,00     2.400,00 

2 FF 
Nadgradnja, širitev-posodobitev- 
zamenjava okvarjene opreme 5.000,00     12.900,00 

    obstoječega računalniškega omreţja         

3 FF Posodobitev-zamenjava računalniške opreme 3.000,00     3.000,00 

4 FF 
Rezervni računalniki 5 kosov 
 (za potrebe dekanata, tajništev, sluţb) 3.000,00     0,00 

5 FF 

Servisna oprema  
(zamenjava pokvarjene opreme za potrebe 
dekanata, 6.000,00     6.646,00 

    tajništev, sluţb)         

    SKUPAJ 21.000,00     24.946,00 
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6 FF 
Dograditev brezţičnega omreţja 
 Eduroam z dodatnimi AP 15.000,00     0,00 

7 FF Zamenjava računalnikov v učilnici 013 16.000,00     23.200,00 

8 FF Računalniki 32 kos. za učilnice 20.000,00     21.092,00 

9 FF Računalniški pulti - 3 kosi 200,00     0,00 

10 Zavetiška 5 Adaptacija računalniškega omreţja 25.000,00     0,00 

    SKUPAJ 76.200,00     44.292,00 

    Programska oprema         

10 FF 
Podaljšanje licenc protivirusni program 
 za streţnike in dekanat 5.000,00     4.000,00 

11 FF Acronis, powersuite, marcomedia, photo shop 3.000,00     1.280,00 

12 FF Adobe akrobat nadgradnja ver. 8,1  5 licenc 500,00     0,00 

    SKUPAJ 8.500,00     5.280,00 

    
VSEGA SKUPAJ RAČUNALNIŠKA 
OPREMA 105.700,00     74.518,00 

       

       

       

     
Ocena 
stroška    

Zap.št. Lokacija AVO+FOTO FF UL 
drugi 
viri REALIZACIJA 

1 
AV 

laboratorij Video kamera 1.000,00     0,00 

2 
AV 

laboratorij PC 2.000,00     3.900,00 

3 
AV 

laboratorij Prenosni diski 2.000,00     500,00 

4 
AV 

laboratorij Foto objektivi 1.000,00     0,00 

    SKUPAJ 6.000,00     4.400,00 

              

5 
AV 

laboratorij Plazma ( 3X) 3.000,00     0,00 

6 AV Foto programska oprema 2.000,00     0,00 
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laboratorij 

    SKUPAJ 5.000,00       

              

7 
AV 

laboratorij Tračna enota     2.000,00 0,00 

8 
AV 

laboratorij Prenosni računalnik     2.000,00 0,00 

    SKUPAJ     4.000,00   

              

    VSEGA SKUPAJ AVDIO-VIDEO OPREMA 11.000,00     8.800,00 

 
7. Človeški viri, osebje  
 

oznaka kazalca ime kazalca - tabele 

Kadr 1 Struktura zaposlenih po nazivih, delovnih mestih po članicah (glej kadrovski načrt) 

Kadr 2 Izobraţevanje kadrov 

Kadr 3 Usposabljanje učiteljev in viskokošolskih sodelavcev 

Kadr 4 - 1 Mladi raziskovalci - mladi raziskovalci ARRS 

Kadr 4 - 2 Mladi raziskovalci - mladi raziskovalci iz gospodarstva 

Kadr 5 Zunanji izvajalci 

Kadr 6 Pogodbeno delo zaposlenih znotraj članice 

 
 
Kadr 1: Struktura zaposlenih po nazivih, delovnih mestih po članicah (glej kadrovski načrt) 
 

članica 
 Vis 
učitelji 

2007/2008 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 
Vis 
sodel. 

2007/2008 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

  
267 271 271 281 

 
141 140 108 108 

  
 
 
                             
Kadr 2: Izobraževanje kadrov 
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     Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008   

  2007  načrtovano 2008 realizacija 2008 načrtovano 2009 

članica 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

FF 
36 520 55 261 60 261 41 624 

 
 
Kadr 3: Usposabljanje učiteljev in viskokošolskih sodelavcev 
 

   Program dela 2009 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 
2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF 
0 1 2 2 

 
Kadr 4:  Mladi raziskovalci - mladi raziskovalci ARRS in iz gospodarstva  
 

           

    Program dela 2009    Program dela 2009 

  Poslovno poročilo 2008  Poslovno poročilo 2008   

članica 

MR  
ARRS 2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

MR iz  
Gospod. 2007 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF  41 45 46 42  1 1 1 1 

 
Kadr5: Zunanji izvajalci 

 

   Poslovno poročilo 2008 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 2007 
načrtovano 

2008 
realizacija 

2008 
načrtovano 

2009 

FF 303 313 313 314 
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Kadr 6: Pogodbeno delo zaposlenih znotraj članice 
 

   Poslovno poročilo 2008 

 Poslovno poročilo 2008  

članica 
2007/2008 

načrtovano 
2008 

realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

FF 
432 436 436 444 

 
 

8. Študenti 
 
V okviru letnih poročil članic UL o kakovosti je naloga Študentskih svetov članic, da Komisiji za kakovost članice podajo enovito letno poročilo o 
kakovosti za leto 2007/2008. Takšno poročilo Študentskega sveta vsebuje oceno stanja oz. uresničevanja ciljev, nove cilje in ukrepe za 
izboljšanje kakovosti. Pri pisanju poročila smo sledili smernicam Komisije za kakovost UL. 
 
Avtorja poročila sta Ana Sredenšek (predstavnica študentov v Komisiji za kakovost FF) in Anţe Perne (predsednik Študentskega sveta FF). 
Besedilo poročila je Študentski svet FF (v nadaljevanju ŠSFF) obravnaval in potrdil na svoji X. redni seji, ki je bila XX. XX. 2008. 
 
Pri pisanju poročila sva se opirala na prejšnje poročilo in cilje, ki jih je ŠSFF takrat zastavil. 
 
1. Izobraţevalna dejavnost 
 
ŠSFF ponovno ugotavlja, da se je na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraţevanja vključevanje študentov v samo organizacijo 
študijskega procesa v preteklem letu povečalo. Posebej je treba poudariti, da je imel ŠSFF po dolgem času tudi predstavnico podiplomskih 
študentov. Poleg tega so tokrat v ŠSFF imeli vsi oddelki svoje predstavnike. 
Vključevanje predstavnikov študentov je bilo ključno pri bolonjski prenovi, saj je ta namreč predstavljala ključno polje delovanja in napredovanja 
fakultete v preteklem letu. Na Komisiji za dodiplomski in magistrski študij in Senatu so bili obravnavani vsi novi prvostopenjski in 
drugostopenjski programi. Predstavniki študentov so vsak program skrbno pregledali in podali svoje komentarje. Osredotočali so se predvsem 
na razporeditev ECTS, odstotek izbirnosti v programih ter predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študenti pridobivali. ŠSFF je dosegel 
svoj cilj glede mnenj za programe, saj je Senat FF sprejel sklep, da morajo vsi programi imeti mnenje študentov do obravnave na Senatu FF. 
Določen je bil tudi rok za pridobitev teh mnenj. ŠSFF je podal negativna mnenja za programe Slovakistika, Japonologija, Rusistika in 
Južnoslovanski študiji. Sestavljavci programov so dosledno upoštevali pripombe ŠSFF, zato so bila po vnosu popravkov podana pozitivna 
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mnenja. V primeru programa Rusistika je prišlo tudi do usklajevanja med ŠSFF, predstojnico oddelka in prodekanjo za dodiplomski študij in 
gospodarske zadeve. 
Kljub temu, da je ŠSFF sprejel sklep, da načeloma podpira enovite bolonjske programe (5+0), pa podpira odločitev fakultete, da bodo vsi 
programi oblikovani po shemi 3+2. 
 
Predstavniki študentov so se v študijskem letu 2007/2008 udeleţili dveh konferenc Osrednjeevropske akademske iniciative (Central European 
Academic Iniciative). Prva je potekala novembra 2007 v Pragi, druga pa marca 2008 v Krakovu. Glava cilja udeleţbe sta povezovanje 
študentov sodelujočih Filozofskih fakultet (Ljubljana, Bratislava, Praga, Krakov) ter spoznavanje študentske organiziranosti v sodelujočih 
drţavah. Kot znak sodelovanja, je ŠSFF svoje spletne strani aprila 2008 objavil v slovaščini, češčini in poljščini. V Krakovu so se predstavniki 
študentov dogovorili, da bodo izvedli skupen projekt, in sicer razstavo fotografij na temo Študentsko ţivljenje v Srednji Evropi. Otvoritev 
razstave bo novembra 2008 v Ljubljani, ko bo Filozofska fakulteta gostila konferenco pobude. 
 
2. Raziskovalna in razvojna ter umetniška dejavnost 
 
V okviru različnih organizacij na FF (ŠSFF, ŠOFF, študentska društva) so se izvajale različne raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti. 
Naj samo omenimo nekaj izmed njih: 
- strokovne ekskurzije, 
- predavanja, 
- simpoziji, 
- motivacijski vikendi, 
- Filofest 2007 – mednarodni festival študentske filmske in video produkcije, 
- izdajanje revij/časopisov. 
 

3. Študenti 

Študenti so na Filozofski fakulteti organizirani znotraj svojih oddelkov v okviru društev in klubov, ki so v letu 2007/2008 organizirali strokovne 
ekskurzije, okrogle mize in predavanja, tudi v mednarodni obseţnosti. Večino teh dejavnosti sta sofinancirala Študentski svet Filozofske 
fakultete in Študentska organizacija Filozofske fakultete. Študentski svet je spremljal dejavnosti študentskih društev in klubov. ŠSFF je projekte 
lahko financiral s sredstvi, ki jih je pridobil s strani MVŠZT. Večino finančnih sredstev je ŠSFF pridobi na podlagi prispevka, ki so ga študentje 
plačevali ob vpisnini. Višina tega prispevka je znašala 2 EUR. Poleg tega je bil ŠSFF uspešen tudi na dveh razpisih Študentskega sveta 
Univerze v Ljubljani – razpis za pomoč pri sofinanciranju tutorstva ter razpis ŠSUL (za projekte). 
 
Študentska organiziranost je odvisna od posameznega oddelka, ponekod je močnejša, drugod slabša, so tudi oddelki, ki svojih društev nimajo. 
ŠSFF in ŠOFF sta v preteklem letu še posebej spodbujala študente, da ustanovijo društvo v kolikor ga na oddelku še nimajo. 
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Na fakultetni ravni smo bili študenti tudi v tem študijskem letu zastopani v vseh organih fakultete: v Študentskem svetu kot najvišjem in edinem 
predstavniškem organu študentov, svoje predstavnike pa imamo tudi v Senatu fakultete, Akademskem zboru in Upravnem odboru, poznamo 
tudi funkcijo prodekana študenta. Sodelovali smo tudi v večini delovnih teles fakultete – Habilitacijski komisiji, Komisiji za študentske ankete, 
Komisiji za kakovost, Komisiji za mednarodno sodelovanje, Komisiji za informacijski sistem in Komisiji za tutorstvo. Študenti so aktivno 
sodelovali tudi v delovnih skupinah in odborih, in sicer v Odboru za podelitev diplom in indeksov ter Delovni skupini za študentske ankete. 
 
Najaktivnejši je bil Študentski svet, ki je poleg sofinanciranja projektov organiziral še nekatere lastne projektne, od katerih so bili Študentski 
dnevi 2008 nedvomno najodmevnejši. Potekali so v začetku maja 2008 in so trajali tri dni. V tem času so se predstavila društva, ŠSFF ter 
ŠOFF. Potekale so raznovrstne igre, kvizi in tekmovanja, ki so bila tudi primerno nagrajena. Ţe tradicionalno je potekal štafetni tek po stopnicah 
FF med študenti in zaposlenimi. 
 
ŠSFF in ŠOFF sta organizirala tudi Delovni vikend študentov FF, ki se je dogajal med 28. in 30. marcem 2008 na Ptuju. Študenti so v raznih 
delavnicah razpravljali o trenutni problematiki na FF. Načrtovali so tudi delo do konca mandata, izbirali novo celostno podobo 
 
Ob začetku študijskega leta je Filozofska fakulteta priredila slavnostni sprejem brucev na Filozofsko fakulteto v Kriţankah, kjer je sodeloval tudi 
ŠSFF. Predstavniki oddelkov so skupaj s predstojniki pospremili nove bruce na oder, kjer so prevzeli indeks. Prireditev sta vodila študenta FF, 
nastopajoči pa so bili tudi študenti FF. ŠSFF je bil za sodelovanje pri organizaciji pohvaljen s strani vodstva FF. 
 
ŠSFF je aktivno sodeloval tudi na informativnem dnevu, kjer so predstavniki študentov poleg predstojnikov prisostvovali na svojih oddelkih in 
bodočim študentov pribliţali študentsko organiziranost na fakulteti. Prodekan študent je v okviru promociji fakultete obiskoval slovenske srednje 
šole, kjer je dijakom predstavljal programe in študij na FF ter jim s tem olajšal odločitev o obisku informativnega dne in nenazadnje ob izbiri 
fakultete. 
 
Predstavniki študentov so preko celega leta na podlagi pozivov pisali mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev in sodelavcev. Po oceni 
ŠSFF je študentsko mnenje še nekoliko več pridobilo na teţi. V študijskem letu 2007/2008 je vodstvo ŠSFF poskrbelo, da so bila mnenja dobro 
argumentirana in še bolj upoštevana v habilitacijskem postopku. Na predlog Habilitacijske komisije UL je ŠSFF začel na mnenje za zapisovati 
tudi sklep in izid glasovanja o mnenju. ŠSFF je začel kandidatom po končanem postopku posredovati mnenja. Odziv s strani učiteljev in 
sodelavcev je bil dober.  
 
Predstavniki študentov so sodelovali tudi pri izvajanju študentskih anket, ki so podlaga za pisanje študentskih mnenj. ŠSFF bo vse svoje napore 
usmeril v elektronsko izvajanje anket, ki na FF še vedno ne poteka, kljub temu, da noben akt ne predpisuje, da morajo biti ankete izvedene v 
okviru sistema E-študent. Pri tem bo ŠSFF sodeloval tudi z Univerzo (dr. Bogomir Mihevc). Poleg tega se bo ŠSFF zavzemal za izvedbo anket 
na podiplomskem študiju, ki se jih do sedaj ni izvajalo. 
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Sodelovanje predstavnikov študentov s posameznimi oddelki je zgolj zadovoljivo. Oddelki so študente vabili na seje svetov oddelkov. V 
preteklem letu se je zgodila pomembna sprememba Pravil FF. Predstavnik oddelka v ŠSFF je sedaj tudi uradno član sveta oddelka. 
 
ŠSFF ocenjuje, da je študentska organiziranost na fakulteti zelo uspešna. Sodelovanje z vodstvom fakultete je dobro. 
 
4. Analiza ciljev za študijsko leto 2007/2008 
 

Udeležba predstavnikov 
študentov na konferenci 
Srednjeevropske akademske 
pobude v Pragi 

november 2007 ŠSFF in 
ŠOFF 

Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Izvedba drugega 
mednarodnega festivala 
študentske filmske in video 
produkcije (Filofest) 

december 2007 ŠSFF, ŠOFF 
in drugi 
partnerji 

Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Izvedba razpisa za novo 
celostno podobo ŠSFF in s tem 
doseči boljšo prepoznavnost 
ŠSFF 

januar 2008 ŠSFF Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Prevod spletnih strani ŠSFF v 
angleščino, slovaščino, 
češčino in poljščino 

januar 2008 ŠSFF Projekt je bil 
delno 
izveden. 

Motivacijski vikend študentov 
FF 

marec 2008 ŠSFF in 
ŠOFF 

Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Udeležba predstavnikov 
študentov na konferenci 
Srednjeevropske akademske 
pobude v Krakovu 

marec 2008 ŠSFF in 
ŠOFF 

Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Izvedba strokovne ekskurzije 
na Kitajsko 

april 2008 ŠSFF Projekt je bil 
izveden. 

Izvedba Študentskih dnevov 
2008 

maj 2008 ŠSFF Projekt je bil 
uspešno 
izveden. 

Izvedba studenskega dela september 2008 ŠSFF in Projekt 
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konference Srednjeevropske 
akademske pobude v Ljubljani 

ŠOFF prestavljen 
na november 
2008. 

Spremljanje in sodelovanje v 
tutorskem sistemu FF 

oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF Projekt je bil 
delno 
izveden. 

Aktivno sodelovanje v 
razpravah o aktih, ki 
opredeljujejo tutorski sistem FF 

2007/2008 (?) ŠSFF, 
senatorji FF 
iz vrst 
študentov 

Projekt je bil 
izveden. 
Pravilnik o 
tutorstvu je 
bil sprejet na 
Senatu FF. 

Sofinanciranje projektov oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF Projekti so 
bili 
zadovoljivo 
sofinancirani. 

 
5. Cilji za študijsko leto 2008/2009 
 

Izvedba studenskega dela 
konference Srednjeevropske 
akademske pobude v Ljubljani 

november 2008 ŠSFF in ŠOFF 

Delovno-motivacijski vikend 
ŠSFF 

januar 2008 ŠSFF, senatorji FF iz vrst 
študentov 

Izvedba elektronskih 
študentskih anket 

2009 ŠSFF, vodstvo FF, Komisija 
za kakovost, Delovna 
skupina za študentsko 
anketo, UL 

Izvedba študentskih anket na 
podiplomskem študiju 

2009 ŠSFF, vodstvo FF, Komisija 
za kakovost, Delovna 
skupina za študentsko 
anketo, oddelčni 
koordinatorji 

Vsebinska prenova spletnih 
strani ŠSFF 

februar 2009 ŠSFF 
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Sodelovanje na informativnem 
dnevu 2009 

februar 2009 ŠSFF 

Študentski dnevi 2008 marec ali april 
2008 

ŠSFF, ŠOFF, študentska 
društva 

Sofinanciranje projektov oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF 

Sodelovanje na razpisih ŠSUL oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF 

Promocija ŠSFF oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF 

Sodelovanje na področju 
tutorstva za študente s 
posebnimi potrebami 

oktober 2008 – 
september 2009 

ŠSFF, koordinatorka tutorka 
za študente s posebnimi 
potrebami, vodstvo FF, 
Komisija za tutorstvo 

 
 
 

9. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti  
 

 strategija institucije 
glede kakovosti in 
standardov;  

 institucija sledi kriterijem kakovosti na pedagoškem in 
raziskovalnem področju   

 sistema zagotavljanja 
kakovosti;  

 opredeljeni so načini, 
kako se kakovost 
uresničuje, spremlja in 
popravlja. 

 kakovost spremljamo preko letnih samoevalvacijskih poročil  

 pedagoško delo je spremljano s pomočjo študentskih anket 

 opredelitev odgovornosti 
oddelkov, šol, fakultet in 
drugih organizacijskih 
enot in posameznikov 
glede zagotavljanja 
kakovosti;  

 sistem je postavljen 

 v ospredju so posamezne sluţbe fakultete 
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 vključevanje študentov v 
zagotavljanje kakovosti;  

 študentje so člani večine komisij na fakulteti 

 študentje so člani Senata FF 

 letno pripravijo svoj del samoevalvacijskega poročila, ki se nanaša 
na njihovo delo  

 sodelujejo v procesu prenove programov 

 ocenjevanje kakovosti pedagoških delavcev s študentskimi 
anketami 

 ob izvolitvah pedagoških delavcev pripravijo poročilo o primernosti 
kandidata za pedagoško delo 

- zunanje evalvacije   zunanja evalvacija NKKVŠ leta 2006 

 EUA Evalvacija 2007 

- ukrepi za izboljšanje 
kakovosti 

 Programska evalvacija bolonjskih programov 

- predlogi nujnih ukrepov za 
izboljšanje kakovosti 

 Seznanitev sluţb in referatov s kazalci kakovosti  

 
 
10. Uporabljeni viri in literatura 
 

 Navodila za izdelavo poročila o kakovosti za leto 2008 - UL 

 Samoevalvacijsko poročilo FF za leto 2007 

 Akcijski načrt – EUA evalvacija 2007 

 Poslovno poročilo za leto 2008 in program dela za leto 2009 

 Zbirnik tabel za kazalce kakovosti po področjih – UL  
 
 
 


