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UVOD

V studijskem letu 2016/2017 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ni prislo do bistvenih
sprememb pri vpisu na prvo- in drugostopenjske programe: na prvo stopnjo se je vpisalo skoraj enako
stevilo studentov in studentk, medtem ko se jih je na drugo stopnjo vpisalo nekoliko manj (slabe 4 %
manj kot v studijskem letu 2015/2016}, na tretji stopnji pa belezimo manjsi porast. Pregled vpisa od
zacetka izvajanja prenovljenih studijskih programov tako kaze na stabilizacijo stevila vpisanih z
vsakoletnimi manjsimi odstopanji. Omeniti velja tudi, da se je v letu 2017 v primerjavi s predhodnim za
skoraj 50 % povecalo stevilo diplomantov in diplomantk 2. stopnje.
Leto 2017 je bilo pomembno tudi za nadaljnji razvoj podrocja kakovosti studijskih programov. V
podporo oddelkom pri pripravi novih in spreminjanju obstojecih studijskih programov smo vzpostavili
Sluzbo za akreditacije in spremljanje studijskih programov, hkrati pa smo bolj sistematicno pristopili k
analizi samoevalvacijskih porocil in oddelenih porocil o kakovosti. Poleg tega smo na fakulteti maja
2017 organizirali prvo odprto razpravo s podrocja kakovosti z osrednjo temo »vloga in poslanstvo
Filozofske fakultete« ins to prakso nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje.
Letno porocilo obsega poslovno porocilo s porocilom o kakovosti, ki jima sledita racunovodsko porocilo
in priloge, med njimi tudi izjava o oceni tveganja nadzora javnih financ. Porocilo predstavlja izvedene
aktivnosti in obseg razlicnih dejavnosti ter prikazuje napredek na podrocju zagotavljanja kakovosti na
Filozofski fakulteti v letu 2017. Pripravljeno je v sodelovanju Komisije za kakovost FF, studentov in
studentk, strokovnih sluzb in vodstva FF. Obravnavali in potrdili so ga Komisija za kakovost FF,
Studentski svet FF in Senat FF.
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POSLANSTVO IN VIZIJA UNIVERZE V UUBUANI TER FILOZOFSKE FAKUTELTE

Poslanstvo Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje te r si prizadeva dosegati
odlicnost in najvisjo kakovost ter izpolnjevati najvisja etiena merila na vseh podrocjih znanosti,
umetnosti in tehnike. Na teh podrocjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, predvsem z
razvojem slovenske strokovne terminologije.
Na osnovi lastnega raziskovanja ter domacih in tujih raziskovalnih dosezkov izobrafoje kriticno mislece
vrhunske znanstvenike, umetnike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja,
ob upostevanju izrocila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upostevanju clovekovih
pravic. Posebno skrb namenja razvoju talentov.
Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni studij. lzmenjuje svoje dosezke na podrocju znanosti in
umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delez v
slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenasa znanje med studente in druge uporabnike.
Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z
drfavnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno druzbo . S tern pospesuje uporabo svojih
raziskovalnih in izobrazevalnih dosezkov ter prispeva k druzbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem na
dogajanje v svojem okolju predstavlja kritieno vest druzbe.
Vizija Univerze v Ljubljani
Univerza v Ljubljani bo leta 2020 prepoznavna, mednarodno odprta in odlicna raziskovalna univerza, ki
ustvarjalno prispeva h kakovosti zivljenja.
Temeljna usmeritev Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Filozofska fakulteta izobrafoje studente in studentke in ustvarja vrhunsko izobrafone posameznice in
posameznike z odprtim in kritienim misljenjem na podrocju humanistike in druzboslovja ter
izobrazevanja uciteljic in uciteljev s teh podrocij.
Posebno pozornost posveca krepitvi ved, ki so nacionalnega pomena ter intenzivno vstopa v
mednarodni prostor in vzpostavlja mednarodne znanstvene povezave. Goji znanstvenoraziskovalno
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delo, odpira nova znanstvena podrocja, razvija interdisciplinarnost ter skrbi za sprotno izboljsevanje in
nadgrajevanje studijskih programov, hkrati pa prispeva tudi k resevanju druzbenih vprasanj in k
duhovnemu razvoju slovenske, evropske in svetovne skupnosti.
lzhajajoc iz svobode znanstvenega raziskovanja skrbi za znanstveni razvoj na vseh podrocjih, za katera
usposablja strokovnjake in strokovnjakinje. Studentom in studentkam omogoca, da izkoristijo svoje
talente in dosezejo zastavljene karierne cilje. Studijski proces je zasnovan in organiziran tako, da
diplomantom omogoca kar najhitrejfo zaposlitev oziroma nadaljevanje studija na visji stopnji.
Nasa osnovna vizija je ostati ena najboljsih izobrafovalnih in znanstvenoraziskovalnih ustanov v
slovenskem in mednarodnem prostoru s podrocja humanistike, druzboslovja in izobrazevanja uciteljev
in uciteljic. Tako vizijo je mogoce uresnicevati le z ustvarjalnim, kritienim in kakovostnim delom, ki bo
prepoznano tako v domacem kot mednarodnem okolju. Eden od najboljsih izrazov tega so strokovno
podkovani, kriticno razmisljujoci in humanisticno razgledani studentke in studenti. To je nasa temeljna
usmeritev delovanja, kot akademska skupnost, ki izhaja iz razsvetljenskega projekta, pa smo ob tern
zavezani tudi vrednotam humanosti, svobode, enakosti in pravicnosti.
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IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2017 S SAMOEVALVACIJO

3.1 PO DEJAVNOSTIH
3.1.1

lzobrafovalna dej avnost

Filozofska fakulteta ima akreditiranih 47 prvostopenjskih studijskih programov, 20 enopredmetnih in
27 dvopredmetnih. Na drugi stopnji je na fakulteti akreditiranih 77 studijskih programov, od tega 24
enopredmetnih, 22 dvopredmetnih, 6 enopredmetnih pedagoskih, 19 dvopredmetnih pedagoskih, 5
skupnih in 1 interdisciplinarni. Na tretji stopnji fakulteta izvaja 3 interdisciplinarne doktorske studijske
programe; pri dveh sodeluje kot izvajalka (Varstvo okolja in Statistika), pri enem (Humanistika in
druZboslovje) pa kot izvajalka in koordinatorica studijskega programa.
Glede na podatke, ki so dosegljivi na mednarodnih primerjalnih lestvicah univerz in njihovih studijskih
programih - in ob zavedanju zadrzkov pred tovrstnim kvantitativnim ocenjevanjem kakovosti univerzje treba poudariti, da doloceni programi Filozofske fakultete dosegajo vidne uvrstitve na teh lestvicah,
kot je na primer QS University Ranking. QS (Quacquarelli Symonds) je vodilni svetovni ponudnik
informacij s podrocja visokosolskega izobrafovanja in kariernega svetovanja, ki vsako leto objavlja
lestvice o univerzah in njihovih studijskih programih. Na tej lestvici je studijski program Arheologije
uvrscen na mesta od 151 do 200, kar je najvisja uvrstitev na lestvici od vseh studijskih programov
Univerze v Ljubljani na svojih podrocjih. Na drugem najvisjem mestu med programi UL je studijski
program Anglistike FF, ki zaseda mesta od 251 do 300.
Nekateri drugi studijski programi, ki jih izvaja Filozofska fakulteta, so pridobili razlicne mednarodne
certifikate, ki prav tako izkazujejo kakovost teh programov. Studijski program l. stopnje Psihologija
tako skupaj z zakljucenim drugostopenjskim programom psihologije omogoca pridobitev EuroPsy evropskega certifikata iz psihologije. Magistrska studijska programa Prevajanje in Tolmacenje sta edina
programa za poucevanje prevajanja in tolmacenja v Sloveniji, ki sta mednarodno ovrednotena in
ocenjena kot ena najkvalitetnejsih v Evropi. Ocenjena sta bila s strani mednarodnega zdrufonja CIUTI,
sluzbe za tolmacenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu za vstop v konzorcij EMCI ter
Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisiji za vkljucitev v mrefo EMT. Tudi studijsko
podrocje Prevodoslovja, ki poteka znotraj skupnega doktorskega programa Humanistika in
druzboslovje, je bilo po podrobni zunanji mednarodni evalvaciji sprejeto v mednarodno mrefo
International Doctorate in Translation Studies, ki je vzpostavljeno v okviru mednarodnega
prevodoslovnega zdrufonja European Society for Translation Studies. Mrefa na eni strani potrjuje
kakovost izobrafovanja na doktorski ravni na Filozofski fakulteti, na drugi strani pa omogoca lazje
povezovanje s tujimi partnerji in nadaljnji razvoj na podrocju poucevanja prevodoslovja na tretji
stopnji. Na ustanovnem sestanku mreze septembra 2017 na Dunaju je bila za predsednico izvoljena
red. prof. dr. Nike Kocijancic Pokorn z Oddelka za prevajalstvo.
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Z namenom bolj ucinkovitega spremljanja studijskih programov smo na fakulteti vzpostavili Sluzbo za
akreditacije in spremljanje studijskih programov, ki bo podpora oddelkom pri pripravi novih studijskih
programov vseh treh stopenj, spreminjanju obstojecih in pri samoevalvacijskih postopkih.
V letu 2017 sta bila vzpostavljena obrazca za pripravo sprememb obveznih in neobveznih sestavin
studijskih programov. Skladno z univerzitetnim rokovnikom smo postavili rokovnik priprave in
obravnave sprememb studijskih programov 1. in 2. stopnje. Priprava sprememb studijskih programov
je bila posledicno za oddelke in skrbnike studijskih programov lazja in bolj kakovostna, obravnava
sprememb pa bolj ucinkovita, kar dokazuje tudi manj pripomb k predlogom sprememb obveznih
sestavin studijskih programov s strani UL, ki so bile tudi bistveno prej potrjene kot v preteklih letih
(vecina v septembru in oktobru 2017).
Samoevalvacije studijskih programov

Na Filozofski fakulteti vsako drugo leto izvajamo samoevalvacije studijskih programov, pri cemer se
vsako leto izvede samoevalvacija priblifoo polovice prvostopenjskih in polovice drugostopenjskih
programov. Konec leta 2016 so skrbniki tako opravili samoevalvacije 63-ih studijskih programov 1. in 2.
stopnje (za leti 2014-2015 in 2015-2016), decembra 2017 pa so evalvirali 55 programov 1. in 2.
stopnje (za leti 2015-2016 in 2016-2017). Kljucne skupne ugotovitve zadnjih samoevalvacij so v
poglavju 3.1.1.3.
V letu 2016 izdelan enoten spletni obrazec za evalviranje studijskih programov smo zaradi prenovljenih
univerzitetnih smernic junija 2017 preoblikovali, predvsem z namenom, da bi bil cim bolj prijazen
uporabniku in cim bolj prikladen za nadaljnje analize. Nov obrazec smo predstavili skrbnikom studijskih
programov na posebnem srecanju, kjer smo jih seznanili tudi z nekaterimi novostmi v sistemu
kakovosti UL in FF. Da bi bila samoevalvacijska porocila cim bolj natancna, smo v VISu nadgradili baze
relevantnih statisticnih podatkov, ki se letno dopolnjujejo (prehodnost, diplomanti, tuji studenti,
studenti na izmenjavi, cas trajanja studija ... ).

v samoevalvacijah studijskih programov posamezni oddelki zajamejo tudi sklop predvidenih studijskih
ciljev, kompetenc in znanj in postopno vpeljujejo ustrezne spremembe studijskih programov.
Doseganje ciljev se preverja preko evalvacij in sestankov s studenti in diplomanti, rezultati pa sluzijo
kot podlaga za uvedbo ustreznih sprememb. Na tak nacin se kontinuirano zagotavlja kakovost studija.
V tej luci je bila aprila 2017 izvedena delavnica z naslovom »Pisanje in uporaba ucnih izidov« (doc. dr.
Katja Mahnic). S podobnimi aktivnostmi bomo nadaljevali in poskusali s primeri dobre prakse doseci
cim vec oddelkov.
Zdruievanje studijskih programov

Univerzi smo februarja 2017 poslali predlog zmanjsanja stevila studijskih programov, v katerem smo
predstavili izhodisca za zdrufovanje programov ter opozorili na odprta vprasanja ter dileme, za katere
je pred zacetkom zdrufovanja programov treba dobiti ustrezne odgovore s strani vseh akterjev univerze, NAKVIS-a in ministrstva. Zaradi menjave vodstva univerze je proces zdrufovanja programov
zastal, a smo v oktobru ponovno aktivno pristopili k oblikovanju jasnejsih izhodisc za zdrufovanje.
Predlog zdruzevanja je bil predstavljen predstojnikom oddelkov, saj je izvedba mogoca le v primeru
strinjanja celotne fakultete. Odziv oddelkov je bil vecinoma pozitiven, le redki so izrazili dolocene
pomisleke, vendar ideje o zdrufovanju niso kategoricno zavrnili. Po trenutnem nacrtu bi tako stevilo
studijskih programov lahko zmanjsali iz 122 na 74 (na 1. stopnji iz 47 na 34 in na 2. stopnji iz 75 na 40),
za dva programa pa bomo podali predlog za prenehanje akreditacije, saj sta Ze bila spremenjena v
smeri. Opravljen je bil Ze razgovor med fakulteto in univerzo, v novembru 2017 pa tudi s predstavniki
NAKVIS, ki so nasemu predlogu naklonjeni. Predlog je bil prav tako predstavljen pristojnemu
ministrstvu decembra 2017, ki je nacelno naklonjeno procesu zdrufovanja programov na FF UL. Po
srecanju je bilo ministrstvu posredovano podrobno gradivo, na katero bodo podali uradno mnenje.
Odgovor pricakujemo spomladi 2018.
V evidenco studijskih programov (ESP), ki jo je vzpostavila Univerza v Ljubljani, smo ze vnesli doktorski
studijski program Humanistika in druzboslovje. Za potrebe vnosa studijskih programov 1. in 2. stopnje
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smo nadgradili studentski informacijski sistem - v zacetku prihodnjega leta bomo tako priceli z vnosom
vseh akreditiranih ucnih naertov v VIS, nato pa jih prenesli v ESP. V prvi fazi bodo preneseni tisti
studijski programi, na katere postopek zdrufovanja programov ne bo vplival, ostale pa sele po
vzpostavitvi zdruzenih studijskih programov.

Promocija fakultete in studijskih programov FF
V sklopu promocijskih aktivnosti za programe FF so bile poleg informativnega dneva izvedene se
naslednje aktivnosti: sodelovanje na sejemskih predstavitvah doma (npr. lnformativa 2017) in v tujini
(Sarajevo, Reka, ... ), v obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo opravljenih 24 predstavitev na
srednjih 5olah, udelezili smo se izobrazevalnih sejmov v organizaciji RRA Severne Pri morske, SC Murska
Sobota, SSGT Celje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Novo mesto, SC Novo mesto, Gimnazija Kranj
itd . Na nekaterih oddelkih so organizirali poletne 5ole za dijake (npr. na Oddelku za klasicno filologijo,
Oddelku za romanske jezike in knjizevnosti, ... ).
Filozofska fakulteta si bo tudi v prihodnje prizadevala za krepitev svoje vloge v druzbi ter k dvigovanju
ugleda humanistike in druzboslovja nasploh. Pomembna prilofoost za aktivnejse delovanje v tej smeri
bo 100. obletnica UL in FF.

3.1.1.1 Prva stopnja z evalvacijo studijskih programov

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
l!Jkrep I predlog ukrepa iz porooila
o l<akovosti 2016

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

!.~ 1~0l:mt'zev.amje

Oddelke pozvati, da skrbniki
programov in nosilci posameznih
predmetov, kjer je to mogoce,
jasno dolocijo nabore studijskih
ciljev, kompetenc in znanj, ki naj bi
jih students programov in
posameznimi predmeti pridobil. Pri
tern je treba upostevati, da je
pojem kompetence za nekatere
studijske programe neprimeren.
Vzpostaviti sistem redne evalvacije
doseganja ciljev in implementacije
ustreznih sprememb programov.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Posamezni oddelki v samoevalvacijah
studijskih programov zajamejo tudi
sklop predvidenih studijskih ciljev,
kompetenc in znanj in postopno
vpeljujejo ustrezne spremembe
studijskih programov oziroma jasneje
dolocajo studijske cilje, kompetence in
znanja, ki jih students programom
pridobi. V aprilu je bi la v ta namen
izvedena tudi delavnica z naslovom
»Pisanje in uporaba ucnih izidov« (doc.
dr. Katja Mahnic). S podobnimi
aktivnostmi bomo nadaljevali in
posku5ali s primeri dobre prakse
doseCi cim vec oddelkov. casovni okvir
je bistveno odvisen od pripravljenosti
posameznih oddelkov oz. skrbnikov.
Vzpostavljen je bil enoten fakultetni
obrazec za pripravo sprememb
obveznih in neobveznih sestavin
studijskih programov. Postavljen je bil
rokovnik priprave in obravnave
sprememb studijskih programov 1. in
2. stopnje. Priprava in obravnava
sprememb sta bili tako ucinkovitejsi in
bolj kakovostni, z univerze smo prejeli
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manj pripomb k predlogom sprememb
obveznih sestavin, ki so bile zato tudi
bistveno prej potrjene kot v preteklih
letih (vecina v septembru in oktobru
2017).

Nadaljnji razvoj predmetnega
tutorstva, prizadevanja za vpis bolj
motiviranih studentov z vecjim
predznanjem, dodatne ure oz.
konzultacije za sibkejse studente,
spremembe predmetnika in
ustreznejsa prerazporeditev
obremenitev studentov.

Delno realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Pregledati sistemske pogoje, ki
prispevajo k padanju znanja.
Zasnovati mehanizme za njegovo
spremljanje in predlagati ustrezne
resitve. lzvesti analizo rezultatov
bolonjske reforme po posameznih
programih.

Delno realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Oddelki so opravili samoevalvacije
63-ih studijskih programov za leti
2014-2015 in 2015-2016, ter 55-ih
programov za leti 2015-2016 in 20162017.
Predmetno tutorstvo, ki se je zacelo na
t. i.jezikovnih oddelkih, se uspesno siri
na vedno vec oddelkov. Posamezni
oddelki v skladu s kadrovskimi
mo:Znostmi organizirajo tudi dodatne
konzultacije/ure za studente s
sibkejsim predznanjem.
Nadaljevali bomo s promocijskimi
aktivnostmi (delavnice, predstavitve
na sejmih in gimnazijah) za programe
FF ter jih nadgradili (npr. s
promocijskimi videi, ki jih Ze
pripravljajo na nekaterih oddelkih) ipd.
V prvi fazi smo se razgledali po
primerljivih univerzah, predvsem na
KU Leuven. V letu 2018 nameravamo
analizirati tocne podatke o ucnem
uspehu dijakov, ki se vpisujejo na FF,
ter natancno opredeliti kazalnike, ki
kafojo na upadanje znanja.

Na programe prve stopnje je bilo v studijskem letu 2016/2017 redno vpisanih 3027 studentov, izredno
pa 218. Od tega je bilo v dodatno leto vpisanih 280 rednih in 2 izredna studenta. Nadaljuje se trend
zmanjsevanja stevila izrednih studentov in pa upad zanimanja za tiste enopredmetne studijske
programe, kjer obstajajo dvopredmetni programi iz istih ved. Stevilo vpisnih mest se v studijskem letu
2016/2017 v primerjavi z 2015/2016 na ravni fakultete ni bistveno spremenilo. V studijskem letu
2014/2015 se je v prvi letnik vpisalo 1455 studentov, v letu 2015/2016 se je vpisalo 1392 studentov, v
letu 2016/2017 pa ostaja stevilka skoraj enaka - 1391.

v studijskem letu 2015/2016 je na prvostopenjskih programih diplomiralo 651 studentov, v studijskem
letu 2016/2017 pa 630. Prehodnost se pocasi izboljsuje, vendar se vedno ostaja sorazmerno nizka med
prvim in drugim letnikom: fakultetno povprecje je 47 % na enopredmetnih ter 40 % na dvopredmetnih
programih. Za vse programe, kjer je prehodnost zelo nizka, bo treba opraviti celovito analizo, poiskati
vzroke in pripraviti ustrezne resitve. Med mo:Znimi ukrepi, ki so jih na nekaterih oddelkih Ze uvedli,
velja omeniti predmetno tutorstvo, prizadevanja za pridobitev bolj motiviranih studentov z boljsim
predznanjem, dodatne ure oz. konzultacije za »sibkejse« studente, spremembe predmetnika in
ustreznejso prerazporeditev obremenitev studentov.
Povzetek v obliki ta be le:
Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost
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Posodobitev obrazca za samoevalvacijo studijskih
programov v skladu z novimi univerzitetnimi
smernicami ter nadgradnja baz statisticnih
podatkov v VIS.

Bolj sistematieno izvedene samoevalvacije.
Rezultati so primerni za nadaljnjo obdelavo na
ravni fakultete in univerze.

Predstojnikom oddelkov in skrbnikom programov
je preko spletne aplikacije (nadgradnja VISa)
omogocen neposreden dostop do splosnega dela
izsledkov studentskih anket.

Ucinkovitej5a in bolj celostno izvedena
samoevalvacija studijskih programov.

Nadaljevanje izvajanja vseh vrst tutorstva in
sirjenje dobre prakse v vse studijske programe.

lzboljsanje prehodnosti med letniki, krajsanje
casa studija.

Kljuene pomanjkljivosti, priloinosti za izboljsave
in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izbolj5ave

Odsotnost podatkov o ucnem uspehu vpisanih
studentov v zadnjih letih ter odsotnost celovitega
sistema spremljanja diplomantov na ravni FF.

Od UL nameravamo pridobiti celovite podatke
o uspehu vpisanih studentov za zadnjih nekaj
letter vzpostaviti ucinkovit sistem spremljanja
diplomantov FF (tudi preko spletne platforme
kluba alumnov).

Nezadostno poznavanje sistemskih pogojev, ki
prispevajo k padanju znanja, ter neobstoj
mehanizmov za njihovo spremljanje.
Nizja prehodnost med 1. in 2. letnikom na
prvostopenjskih studijskih programih.

Sistem samoevalvacije na ravni FF se ni celovito
povezan s sistemom ostalih mehanizmov
spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

V letu 2018 nameravamo analizirati podatke o
ucnem uspehu dijakov, ki se vpisujejo na FF,
K>predeliti kazalnike, ki kazejo na upadanje
~nanja, in pripraviti ustrezne resitve (npr.
sirjenje predmetnega tutorstva, pridobitev bolj
motiviranih studentov z boljsim predznanjem,
~odatne ure oz. konzultacije za »sibkejse«
studente, spremembe predmetnika in
ustreznej5a prerazporeditev obremenitev
studentov).
Samoevalvacije studijskih programov bomo
redno analizirali in v poroCila o kakovosti
vkljucevali skupne kljucne ugotovitve.

3.1.1.2 Druga stopnja z evalvacijo studijskih programov

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa oz.
predloga

Obrazlozitev

Del no realizirano v
letu
2017
in
vkljuceno v program
dela 2018.

v

tll20br.azevamje

Spremembe predmetnikov, ki bi
vsaj kot mofoost uvedle prakticno
usposabljanje, kjer je to izvedljivo
in smiselno. Opredeliti minimalne
pogoje za izvaja nje praktienega
usposabljanja
vzpostaviti
in
mehanizme
za
zagotavlja nje
njihovega upostevanja. Aktivnejsa
vloga koordinatorjev praktienega
usposabljanja.
Vzpostavitev

sklopu
letosnjem
predlaganih
sprememb studijskih programov Sta
strokovno prakso kot izbirni predmet
uvedla 2 nova programa.

Na fakultetni ravni bo treba vzpostaviti
sistemske
pogoje
izvajanje
za
nepedagoske prakse. Prav tako je
treba natancneje opredeliti status
oddelcnih koordinatorjev prakticnega
usposabljanja. V sklopu povezova nja
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podpore na fakultetni ravni glede
oblik in organiziranja in izvedbe
prakticnega usposabljanja.

studentskega raziskovalnega dela z
raziskovanjem mentorja bo potrebnih
vec organiziranih aktivnosti na ravni
fakultete.

S primeri dobrih praks doseci, da
bodo
nosilci
aktivnih
oblik
poucevanja studente aktivneje
vkljuCili v svojo znanstveno in
strokovno dejavnost ter da bodo
mentorji magistrskih del pripravili
nabore tern, ki sodijo na podrocje
njihovih aktualnih raziskav.

na
se

Periodicno
anketiranje
diplomantov z namenom pridobiti
podatke o njihovi zaposljivosti, o
pridobljenih
znanjih
in
kompetencah, o relevantnosti leteh ipd.

Deina realizirano v
letu
2017
in
vkljuceno v program
dela 2018.

Anketiranje diplomantov ostaja
ravni oddelkov, celovit sistem
vzpostavlja na ravni UL.

Pregledati sistemske pogoje, ki
prispevajo k padanju znanja.
Zasnovati mehanizme za njegovo
spremljanje in predlagati ustrezne
resitve. lzvesti analizo rezultatov
bolonjske reforme po posameznih
programih.

Deina realizirano v
letu
2017
in
vkljuceno v program
dela 2018.

V prvi fazi smo se razgledali po
primerljivih univerzah, predvsem na
KU Leuven. V letu 2018 nameravamo
analizirati tocne podatke o ucnem
uspehu dijakov, ki se vpisujejo na FF,
ter natancno opredeliti kazalnike, ki
kazejo na upadanje znanja.

Na programih druge stopnje je stevilo studentov v primerjavi s studijskim letom 2015/2016 rahlo
upadlo, in sicer s 1684 na 1616, kar predstavlja okrog 4-odstotni padec stevila vpisanih studentov.
Pregled vpisa od zacetka izvajanja prenovljenih studijskih programov tako kafo na stabilizacijo stevila
vpisanih v trenutnih okvirih, z rahlim gibanjem navzgor ali navzdol. Stevilo izredno vpisanih studentov
je bilo kot ze v preteklih letih zelo nizko (9). Se pa povecuje stevilo diplomantov: z 247 v 2015/2016 se
je v 2016/2017 zvisalo na 362, kar predstavlja skoraj 50-odstotno povecanje.
Prehodnost med prvim in drugim letnikom ostaja za veliko vecino studijskih programov visoka (nekaj
vec kot 77 %), a so razlike med programi lahko velike (od 25 % do 100 %). Pri tern je treba upostevati,
da podatki za nekatere programe zaradi nizkega stevila studentov statisticno niso relevantni. V casu
trajanja studijskega programa studij zakljuci slaba cetrtina studentov, vecina pa pred zakljuckom vpise
dodatno leto.
Na vseh oddelkih je treba se bolj spodbujati boljfo povezanost in vpetost studentov v raziskovalno
delo, ki se odvija v programskih ali projektnih skupinah, ki jim pripadajo nosilci in izvajalci studijskega
programa, v prvi vrsti pri izbiri in izdelavi magistrskih del, pa tudi pri izvajanju seminarjev in drugih
aktivnih oblikah pedagoskega dela. Na nekaterih oddelkih pri izvajanju pedagoskega dela dobro
sodelujejo tudi z drugimi fakultetami (npr. s Fakulteto za druzbene vede, Fakulteto za racunalnistvo in
informatiko) in razlicnimi javnimi ali zasebnimi institucijami. Studenti se vse bolj aktivno vkljucujejo
tudi v organizacijo domacih in mednarodnih znanstvenih srecanj, ki jih organizirajo posamezni oddelki
(npr. simpoziji, srecanja, poletne sole), v nekaterih primerih pa tudi aktivno sodelujejo s prispevki (npr.
studentska sekcija na mednarodnem srecanju Entre Cervantes y Borges: Perspectivas y desaffos v
organizaciji Oddelka za romanistiko, studentska sekcija na letnem srecanju Socioloskega drustva
Slovenije, na kateri sodelujejo studenti Oddelka za sociologijo itd.).
Podobno kot na doktorski stopnji bomo poskusali oddelke spodbuditi k organizaciji oz. soorganizaciji
poletnih sol in drugih podobnih dogodkov, kar bi studentom zagotavljalo dodatna strokovna in
znanstvena znanja in izku5nje. Primer dobre prakse je poletna fola Creole/Sensotra Intensive
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Programme »Sensore Dimensions of Ethnographic«, na kateri je sodelovalo 18 tujih profesorjev in
profesoric, trije domaci ter 30 tujih in domacih studentov in studentk 2. in 3. stopnje. v luCi
spodbujanja organizacije poletnih fol velja omeniti sklep UO FF (junij 2017), ki omogoca mofoost nizje
rezijske stopnje za poletne fole z mednarodno udelezbo, pri katerih studentje pridobijo ECTS tocke.

Na podlagi vecletne evalvacije pedagoskih studijskih programov in rednih letnih sestankov z izvajalci
pedagoskega modula bo posebna skupina, ki jo je jeseni 2017 imenoval dekan, pripravila spremembe
splosnega dela pedagoskega modula in predlagala uskladitev oblik in nacinov izvajanja posameznih
segmentov specialnega dela pedagoskega modula. Pri pripravi sprememb se bomo oprli tudi na
rezultate sodelovanja fakultete v projektih MIZS (npr. uvajanje IKT, inovativne sheme poucevanja) in
UL.
Povzetek v obliki ta be le:

Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Posodobitev obrazca za samoevalvacijo studijskih
programov v skladu z novimi univerzitetnimi
smernicami ter nadgradnja baz statisticnih
podatkov v VIS.

Bolj sistematicno izvedene samoevalvacije.
Rezultati so primerni za nadaljnjo obdelavo na
ravni fakultete in univerze.

Samoevalvacija skupnega dela pedagoskega
modula. (2. stopnja)

Celovitejsi vpogled v vsebine, cilje in
kompetence za pedagoske studijske programe
(skupni in specialni del).

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave
in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave
..

Odsotnost podatkov o ucnem uspehu vpisanih
studentov v zadnjih letih ter odsotnost celovitega
sistema spremljanja diplomantov na ravni FF.

Nezadostno poznavanje sistemskih pogojev, ki
prispevajo k padanju znanja, ter neobstoj
mehanizmov za njihovo spremljanje.

Od UL nameravamo pridobiti celovite podatke
o uspehu vpisanih studentov za zadnjih nekaj
let. Vzpostavitev ucinkovitega Sistema
spremljanja diplomantov FF z vzpostavitvijo
spletne platforme kluba alumnov.
V letu 2018 nameravamo opredeliti kazalnike,
ki kafojo na upadanje znanja in pripraviti
ustrezne resitve (npr. sirjenje predmetnega
~utorstva, pridobitev bolj motiviranih studentov
~ boljsim predznanjem, dodatne ure oz.
konzultacije za »sibkejse« studente,
~premembe predmetnika in ustreznejsa
prerazporeditev obremenitev studentov).

Nezadostna povezanost studentskega
raziskovalnega dela z raziskovalnim delom
mentorjev in nosilcev predmetom.

S primeri dobrih praks doseci, da bodo nosilci
aktivnih oblik poucevanja studente aktivneje
vkljucili v svojo znanstveno in strokovno
dejavnost.

Sistem samoevalvacije na ravni FF se ni celovito
povezan s sistemom ostalih mehanizmov
spremljanja in zagotavljanja kakovosti.

S pomocjo prenovljenega obrazca za
samoevalvacije bomo lahko izsledke evalvacij
studijskih programov natancneje analizirali in
skupne kljucne ugotovitve vkljucevali v
porocilo o kakovosti.
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3.1.1.3 Kljucne skupne ugotovitve samoevalvacij prvostopenjskih in drugostopenjskih studijskih
programov FF v letu 2017
V letu 2017 so na Filozofski fakulteti skrbniki s pomocjo prenovljenega obrazca (priloga 5.7) opravili
samoevalvacijo 18-ih prvostopenjskih in 37-ih drugostopenjskih studijskih programov, kar je slaba
polovica vseh akreditiranih studijskih programov:
1. stopnja:
1.

Anglistika dvopredmetni

2.

Etnologija in kulturna antropologija dvopredmetni

3.

Filozofija

4.

Geografija

5.

Japonologija dvopredmetni

6. Jufooslovanski studiji dvopredmetni
7.

Kulture Vzhodne Azije dvopredmetni

8.

Latinski jezik, knjifovnost in kultura dvopredmetni

9.

Medjezikovno posredovanje

10. Muzikologija
11. Nemcistika dvopredmetni
12. Pedagogika in andragogika dvopredmetni

13. Polonistika dvopredmetni
14. Primerjalna knjifovnost in literarna teorija dvopredmetni
15. Rusistika dvopredmetni
16. Sociologija dvopredmetni
17. Umetnostna zgodovina
18. Zgodovina dvopredmetni
2. stopnja (10 pedagoskih in 27 nepedagoskih programov)
1.

Andragogika dvopredmetni pedagoski

2.

Andragogika pedagoski

3.

Anglistika

4.

Anglistika dvopredmetni pedagoski

5.

Anticni in humanisticni studiji

6.

Arheologija

7.

Bibliotekarstvo, informacijski in zalofoiski studiji

8.

Etnologija in kulturna antropologija

9.

Etnologija in kulturna antropologija dvopredmetni

10. Filozofija
11. Filozofija kulture dvopredmetni
12. Francistiene in romanisticne studije

13. Geografija
14. Germanistika
15. Grski jezik, knjifovnost in kultura dvopredmetni
16. Grski jezik, knjizevnost in kultura dvopredmetni pedagoski
17. Hispanistika
18. ltalijanscina dvopredmetni pedagoski
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19. Japonologija dvopredmetni
20. Kreol - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi skupni
21. Latinski jezik, knjifovnost in kultura dvopredmetni
22. Nemcistika dvopredmetni
23. Pedagogika dvopredmetni pedagoski
24. Prevajanje (slovenscina-anglescina-francoscina) skupni
25. Primerjalna knjifovnost in literarna teorija
26. Primerjalno jezikoslovje dvopredmetni
27. Primerjalno slovansko jezikoslovje dvopredmetni
28. Rusistika dvopredmetni
29. Slovakistika dvopredmetni
30. Slovakistika dvopredmetni pedagoski
31. Slovenistika dvopredmetni
32. Slovenistika dvopredmetni pedagoski
33. Slovenistika pedagoski
34. Sociologija kulture
35. Spanski jezik in knjifovnost dvopredmetni
36. Zgodovina
37. Zgodovina pedagoski
V sklopu priprave samoevalvacijskih porocil studijskih programov smo v letu 2017 prvic pripravili
posebno samoevalvacijsko porocilo za skupni del pedagoskega modula, ki so ga oddelki lahko smiselno
vkljucili v porocilo za pedagoske studijske programe.
V nadaljevanju navajamo nekaj najpomembnejsih skupnih ugotovitev po posameznih podrocjih (ne
ponavljamo vseh postavk iz samoevalvacijskega obrazca, ker so doloceni elementi Ze omenjeni v
zgornjih rubrikah porocila):
Ocena ustreznosti vsebine studijskega programa in njegovih ucnih enot z vidika potreb po
znanju in ciljev druzbe ter zaposljivosti diplomantov

Vecina skrbnikov prvostopenjskih programov ocenjuje vsebine studijskih programov kot ustrezne, prav
tako se pri vseh poudarja, da vecina diplomantov prvostopenjskih programov nadaljuje studij na drugi
stopnji. Razvidno je, da (se) ne obstaja metodolosko enotno zbiranje podatkov o zaposljivosti, vsak
oddelek to spremlja drugace (oddelcne ankete diplomantov, zbiranje podatkov preko alumni klubov,
neformalni pogovori z diplomanti in delodajalci). Nekateri oddelki navajajo odstotke brezposelnih
diplomantov, s katerimi razpolaga Zavod za zaposlovanje, odstotki so zelo nizki. Nekateri skrbniki tudi
ocenjujejo, da bi bila v prihodnosti potrebna natancnejsa analiza zaposljivosti prvostopenjskih
diplomantov zaradi njihovega narascajocega stevila v zadnjih letih. Navajajo se pozitivni odzivi
delodajalcev glede kompetenc in dodatnih znanj diplomantov (prek studijske prakse), nekateri
izpostavljajo nizko stevilo razpisanih delovnih mest za profil prvostopenjskega diplomanta s FF. Na
nekaterih oddelkih so v zadnjem letu vzpostavili oddelcne klube alumnov.
Povzetek kljucnih prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov studentskih anket.

Najpogosteje se omenjajo naslednje prednosti: dober odnos med ucitelji in studenti, visoka strokovna
usposobljenost in znanje, dobra dostopnost in odzivnost profesorjev in profesoric ter njihova
pripravljenost pomagati studentom in studentkam (spodbujanje h kriticnemu misljenju, interaktivne
oblike dela), dobra povezanost predavanj s seminarji in/ali vajami pri vecini predmetov, dostopnost
informacij na spletu, dobro delovanje knjifoic, dostopnost studijskega gradiva, delo v manjsih
skupinah, vpetost studentov v delo oddelka, medpredmetno povezovanje, gostovanja tujih
strokovnjakov, posodobljeni nacini dela, jasen naert in izvedba pouka, veliko sprotnega dela kot
spodbuda k sprotnemu ucenju, neposredna uporabnost vsebin s podrocja druzb, kultur in literatur,
koristni dodatni materiali (izrocki), dobra strukturiranost snovi, sprotna preverjanja znanja in
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poglobljene povratne informacije, veliko mofoosti za obstudijsko delovanje (studentje se povezujejo v
drustva), na nekaterih oddelkih studentski casopis, filmski veceri, ure konverzacije, projekti itd.,
mofoost udelezbe na ekskurzijah, ki se neposredno navezujejo na tematiko predavanj, ustreznost
vsebin predmetov, raznolikost uenih vsebin, prilagajanje vsebin aktualnim dogodkom, tuji lektorji, ki so
tudi naravni govorci, dobro mednarodno sodelovanje.
Najpogosteje se omenjajo naslednje pomanjkljivosti: nepregledne in neusklajene spletne strani,
(ne)ustreznost pridobljenih kompetenc in ECTS (premalo stevilo ECTS glede na zahtevnost predmeta),
prostorska stiska, potreba po vecji knjifoici oz. studijskem prostoru, neugodni urniki - prekrivanje
zaradi dvopredmetnosti, slabo poznavanje tehnicnih informacijskih orodij, slabo stanje racunalniske
opreme (terenske in laboratorijske), na jezikoslovnih oddelkih vcasih premalo casa za lektorske vaje,
premalo prakticnih vaj in seminarjev, pricakovani nivo jezika je zahteven za tiste s slabsim
predznanjem, diplomski seminar z diplomsko seminarsko nalogo predstavlja dodatno obremenitev,
pomanjkanje dostopnosti ustrezne literature in preobsirni seznami literature pri nekaterih predmetih,
studenti si folijo vec prilofoosti za samostojno delo in diskusije, premajhen delez zunanje izbirnosti,
nizka samozavest na trgu dela.
Posebej na 2. stopnji: premalo mofoosti za prakticno usposabljanje, razdrobljenost predmetnikov in
urnikov, premalo strokovnih predmetov na pedagoskih programih.
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoskega procesa

Najpogostejsi mehanizmi za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so poleg fakultetne ankete in letnih
oddelenih porocil o kakovosti tudi dodatne interne samoevalvacijske ankete tako na ravni programa
kot na ravni posameznih predmetov predvsem z namenom pridobivanja konkretnih in neposrednih
pobud. Praviloma se izsledki evalvacij predstavljajo na sejah oddelka, na nekaterih oddelkih ucitelji
mentorji za posamezen letnik izvajajo evalvacijske pogovore s studenti. Skrbniki navajajo se
vkljucevanje studentov v sistem odlocanja 0 spremembah in izboljsavah studijskih programov, redna
srecanja pedagoskega in strokovnega kadra, redno posodabljanje ucnih nacrtov, na vecjih oddelkih
redno sklicevanje svetov letnikov, vkljucevanje studentov v projekte (npr. Po kreativni poti do znanja),
izobrazevanje in udelezba na strokovnih srecanjih.
Fakultetno povprecje trajanja studija na prvi stopnji v letu 2015/2016 je 4.23, v letu 2016/2017 pa 4.18
leta, saj praviloma vsi studentje izkoristijo mofoost dodatnega leta. Splosno gledano podatki za
2016/2017 kazejo, da se cas studija krajsa.
Fakultetno povprecje trajanja studija na drugi stopnji je 3,63 leta.
lzvedeni ukrepi in njihovi ucinki pri skrbi za internacionalizacijo studija

Praviloma posamezni oddelki redno organizirajo informativna srecanja o studiju v tujini, stipendijah,
izmenjavah ipd., ostali nameravajo to se okrepiti. V prihodnjem letu bomo v sodelovanju z
mednarodno pisarno pripravili dodatno informativno srecanje tudi na ravni FF. Med najpogostejsimi
ukrepi za internacionalizacijo skrbniki navajajo: podpora pri organizaciji studijskih izmenjav (Erasmus,
Erasmus+, Ceepus, poletne jezikovne stipendije in druge bilateralne pogodbe) in praks ter uteceno
priznavanje obveznosti, opravljenih v tujini; vec oddelcnih koordinatorjev (loceno za prihajajoce in
odhajajoce studente), vkljucevanje tujih studentov v redni program, redna organizacija gostovanj tujih
predavateljev, organizacija mednarodnih studentskih srecanj (npr. Drustvo studentov primerjalne
knjifovnosti) in poletnih sol (npr. projekt SENSOTRA, poletna sola v Delfih, italijanska poletna sola, ... ),
spodbujanje slovenskih studentov k znanju vsaj enega tujega jezika, spodbujanja branja studijske
literature v izvirniku, spodbujanje studentov k udelezbi na mednarodnih studentskih srecanjih,
vpeljava tutorjev uciteljev za tuje studente in mednarodno izmenjavo, spodbujanje tujih studentov k
uvajalnemu ucenju slovenskega jezika, ki ga je omogocila UL.
Na jezikovnih oddelkih predavanja vecinoma potekajo v tujem jeziku (razen nekaterih izjem, kjer
potekajo dvojezicno, npr. predmeti povezani s prevajanjem, nekateri predmeti iz knjifovnosti v nizjih
letnikih ter skupni predmeti). Na drugih oddelkih kontaktne ure v vecini primerov potekajo v
slovenskem jeziku, praviloma pa so na vseh nejezikovnih oddelkih omogocene individualne
konzultacije v anglescini, na nekaterih oddelkih so zagotovljeni dvojezicni izrocki (slovensko-anglesko)
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in izrocki v anglescini, zagotovljeno je opravljanje izpita v tujem jeziku. Za namen internacionalizacije
na vseh oddelkih skrbijo tudi za ustrezen delez vabljenih tujih strokovnjakov (v povprecju 2 na leto na
oddelek). Nekateri nejezikovni oddelki Ze omogocajo izvedbo predmetov v anglescini (Oddelek za
etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za zgodovino), na nekaterih pa po potrebi izvajajo
predmete dvojezicno (Oddelek za muzikologijo).
V prihodnje je treba zadevo sistemsko urediti in izdelati skupno strategijo na ravni FF (predavanja v
tujem jeziku, ustrezno knjiznicno gradivo, prostorski pogoji, ... ).
Nudenje podpore, spodbujanje studentov pri studiju

Skrbniki navajajo, da je studentsko in uciteljsko tutorstvo organizirano tako na fakultetni ravni kot na
ravni posameznih oddelkov. Studentom je na razpolago podpora preko tutorskega sistema in
individualno (s konzultacijami). Na nekaterih oddelkih imajo t. i. ucitelje mentorje letnikov, na vecjih
oddelkih tudi svete letnika. Studentski predstavniki sodelujejo na oddelcnih sejah, v oddelcnih
komisijah za kakovost, so clani SS FF. Na vecini evalviranih programov so studentje aktivno vkljuceni v
delovanje oddelka, tudi v odlocanje o spremembah programov. Predvsem na 2. stopnji se studente
spodbuja k vkljucevanju v organizacijo strokovnih in znanstvenih srecanj, na 1. stopnji tudi v projektno
delo.
Pomembno vlogo pri nudenju podpore igrajo studentska drustva, ki delujejo na nekaterih oddelkih
(npr. Drustvo mladih geografov Slovenije, Drustvo studentov koreanistike, Drustvo studentov
andragogike in pedagogike, Studentsko filozofsko drustvo ... ), ki za studente organizirajo razliene
izobrafovalne dogodke, okrogle mize in strokovne ekskurzije. Praviloma so ucitelji na razpolago
studentom po elektronski posti tudi izven rednih govorilnih ur.
Prakticno usposabljanje studentov, ce je del studijskega programa

Na prvi stopnji prakticno usposabljanje praviloma ni posebej organizirano (so pa tovrstne kompetence
vkljucene v nekatere druge predmete, npr. na jezikovnih oddelkih: tolmacenje, prevajalska praksa).
lzjema je dodiplomski dvopredmetni program Etnologija in kulturna antropologija, ki vsebuje obvezno
delovno prakso, tudi dvopredmetni program Pedagogika in andragogika predvideva pedagosko ali
andragosko prakso studentov v 3. letniku.
Na drugi stopnji je studijska praksa dobro utecena na pedagoskih programih, vse bolj pa se v programe
vkljucuje tudi nepedagosko prakticno usposabljanje (ceprav se vedno 18 od 27ih evalviranih
nepedagoskih drugostopenjskih programov ne predvideva strokovne prakse). Spodbuja se opravljanje
prakticnega usposabljanja preko programa Erasmus+ v tujini.
Pedagoska praksa se kljub nekaterim tefavam (sodelovanje s 5olami, iskanje mentorjev, ne povsem
medprogramsko usklajene obveznosti studentov) odvija kakovostno. Studentje jo v veliki vecini
ocenjujejo zelo pozitivno, kakor tudi povezovanje praks s predavanji, vajami in seminarji. Zadovoljni so
tudi s kakovostjo mentorstev na solah. Se vedno pa je prostor za izboljsave pri izvajanju
nepedagoskega prakticnega usposabljanja. V letosnjem sklopu predlaganih sprememb studijskih
programov sta strokovno prakso kot izbirni predmet sicer uvedla 2 nova programa. S primeri dobre
prakse bomo oddelke se naprej spodbujali, da prakticno usposabljanje vkljucijo v svoje programe, v
prihodnje pa je treba vzpostaviti sistemske pogoje za izvajanje nepedagoske prakse na ravni fakultete.
Prav tako je treba natancneje opredeliti status oddelcnih koordinatorjev prakticnega usposabljanja.
Rezultati anket za studijsko prakso (tako pedagoske in nepedagoske) sicer kafojo, da se zadovoljstvo
zvisuje (fakultetno povprecje komponent studijske prakse v letu 2015/2016 je bilo 3.8, v letu
2016/2017 pa 4.0), vendar pa je se vedno prostor za izboljsave, predvsem kar zadeva pomoc in
sodelovanje mentorjev, studenti si Zelijo tudi, da bi praksa trajala dlje casa.
Strokovni razvoj zaposlenih in sodelujocih, ki izvajajo, podpirajo studijski program

Uciteljski kader vseh oddelkov se redno izpopolnjuje predvsem skozi znanstveno-raziskovalno
delovanje, ki poteka v okviru raziskovalnega programa in raziskovalnih projektov, ki jih izvajajo tudi v
sodelovanju z drugimi raziskovalnimi organizacijami. Hkrati se izobrafoje in udeleZLije strokovnih in
znanstvenih srecanj doma in v tujini, konferenc, delavnic, sodelujejo pri organizaciji poletnih sol doma
(npr. Oddelek za romanske jezike in knjifovnosti) in v tujini (Grcija, Oddelek za klasicno filologijo,
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prevajalska fola Andronicus), na fakulteti pa se redno organizirajo tudi manjsi oddelcni simpoziji in
vecje mednarodne konference (letno, bienalno ali na pet let). V letu 2017 nekateri oddelki opafajo
porast obiska na konferencah, kar je deloma tudi posledica ponovne uvedbe IRD sredstev.
Navajamo zgolj nekaj naslovov splosnih usposabljanj, ki so se jih udelezili visokosolski ucitelji FF v letih
2016 in 2017: Ocenjevanje za kakovosten studij; Razvoj mednarodnih kompetenc, Poucevanje v
heterogenih skupinah, Skupinsko delo za aktivnejsi studij (Ljubljana); Retorika za visokofolske
ucitelje/delavce - vescine javnega nastopanja v slovenscini; Priprava video predavanja, primernega za
objavo na spletu; Aktivne metode za poucevanje v heterogenih (veckulturnih) skupinah studentov;
Medkulturnost v visokofolskem pedagoskem procesu; Osnove visokofolske didaktike na UL;
Vkljucevanje mednarodne dimenzije v studij (Cmepius, Ljubljana), Civic Education Conference
(Tunizija), Academic Teaching Excellence (British Council in UL), Writing and using learning outcomes
(Cmepius, Ljubljana), Tecaji slovenskega jezika za tujce, ...
Administrativno osebje se redno udelefoje razlicnih oblik usposabljanja (npr. Cobiss, anglesCina,
komunikacija s tefavnimi uporabniki ... ) in delavnic, ki jih pripravljata Filozofska fakulteta ali Rektorat
UL. Knjifoicarji so bili na delovnem obisku v knjifoicah Univerze v Mannheimu ter ustanove /nstitut fiir
deutsche Sprache, udelefojejo se tudi strokovnih izpopolnjevanj (finance, racunalnistvo, posveti, tecaji
anglescine ipd.); npr. delavnice Arhiva druzboslovnih podatkov ter enodnevnega srecanja slovenskih
nabavnih konzorcijev.
Ocena doseganja ciljev programa in kompetenc diplomanta

Splosno gledano skrbniki evalviranih prvostopenjskih in drugostopenjskih studijskih programov FF
ugotavljajo, da kljub nekaterim pomanjkljivostim in odstopanjem ter dejstvu, da se nekateri
drugostopenjski programi izvajajo sele nekaj let, studijski programi v veliki meri omogocajo doseganje
zastavljenih temeljnih ciljev in predvidenih kompetenc, ceprav se vedno ostaja prostor za izboljsave,
predvsem kar zadeva medkulturne in interdisciplinarne kompetence. Najpogosteje se izpostavlja, da
znajo studentje samostojno in kriticno uporabljati vsa znanja, poleg osvojenih znanj pa studenti
razvijejo sposobnost za timsko delo, razvijanje samostojnega kriticnega misljenja, analizo in sintezo ter
resevanje problemov. Na drugostopenjskih programih studentje razvijejo se sposobnosti pisanja
samostojnih strokovnih izdelkov (prevodov, krajsih znanstvenih prispevkov ipd.). Na jezikovnih
oddelkih izpostavljajo zmofoost dejavne govorne, slusne, bralne in pisne rabe, studentje pridobijo
visoke jezikovne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v tujih jezikih. Ob stikih s tujimi
studenti imajo mofoost nadgradnje medkulturnih in medjezikovnih kompetenc. Na nekaterih oddelkih
(npr. na Oddelku za geografijo) izpostavljajo uravnotezeno poznavanje vec podrocij (naravoslovje,
druzboslovje in humanistika), kar pomeni, da lahko njihovi diplomanti uspesno kandidirajo na
razmeroma velik nabor potencialnih delovnih mest in so praviloma uspesni tudi pri nadaljnji poklicni
specia lizaciji.
Vkljucevanje delefoikov

V pogovore, refleksijo in naerte izboljsav na ravni studijskega programa so vkljuceni vsi visokofolski
ucitelji in asistenti, nepedagoski in strokovni sodelavci oddelka, studenti, nekateri zunanji sodelavci in
delodajalci ter tudi nekatere strokovne sluzbe. Pogosto se v pogovore vkljucuje tudi diplomante.
Praviloma ima vsak letnik studentov svojega predstavnika, na nekaterih oddelkih tudi mentorja iz vrst
uCiteljev. Stiki s sirsim okoljem, drugimi delefoiki in potencialnimi delodajalci se vzpostavljajo bodisi ob
izvajanju obvezne prakse bodisi ob izvajanju terenskih vaj in vkljucevanju v projektno delo z lokalnimi
skupnostmi ali organizacijami. Njihova opafanja in mnenja se skusa cim bolj upostevati.
Pogovori potekajo tako na formalni ravni rednih oddelcnih sej, predstojnikovih kolegijev, sestankov
skrbnikov programov, sestankov z vodstvom fakultete kot tudi na neformalni ravni stevilnih spontanih
pogovorov. Nekateri oddelki so vpeljali redna srecanja s studentskimi predstavniki letnikov in tutorji,
kjer sproti spremljajo izvajanje programa in odpravljajo ugotovljene tefave.
0 izsledkih samoevalvacij se na oddelkih pogovarjajo na sejah sveta oddelka, na oddelcni komisiji za
kakovost ins posameznimi izvajalci programa.
Najpogosteje obravnavane teme na srecanjih v predhodnih dveh studijskih letih
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Skrbniki kot najpogosteje obravnavane teme v zadnjih dveh letih navajajo naslednje:
Organizacijski vidiki: evalvacija studijskega programa (fakultet na in interne ankete), spremlj anje
zaposljivosti diplomantov, organizacija pouka za tuje studente, razdrobljenost predmetov v obliki
stevilnih preverjanj znanj, vkljucevanje studentov v raziskovalno in strokovno delo odde lka,
problematika vpisa in prehodnosti, predlogi studentov glede izvajanja predmetov, na nekaterih
oddelkih slabsa prehodnost med 1. in 2. letnikom.
Vsebinski vidiki: obvezne in neobvezne spremembe predmetnika, predlogi studentov in nosilcev
predmetov (samoevalvacija), natancen pregled predmetnika (predvsem vsebinske izboljsave po ozj ih
predmetnih podrocjih znotraj programa, boljse horizontalno in vertikalno povezovanje med predmeti),
uskladitev vsebin na 1. in 2. stopnji.
Tehnicni vidiki: informacijsko-racunalniska podpora studijskemu programu, prostorska stiska.
Dolgorocnost studijskega programa: izvedba informativnih dni, vecja promocija programov med dijaki,
manjsi vpis studentov kot pred leti, srecanja alumnov.

Najpogostejsi ukrepi za izboljsave
Skrbniki kot najpogostejse ukrepe za izboljsave v zadnjih dveh letih navajajo:
Organizacijski vidiki : spodbujanje aktivnosti studentov v okviru izvedbe programa in pri posredovanju
povratnih informacij, razsiritev nabora izbirnih predmetov, intenzivnejsa promocija studijskih
programov, bolj5a komunikacija s studenti, enakomernejsa razporeditev predmetov nekaterih ozjih
podrocij na vse letnike studija, sprememba kontaktnih ur (uvedba vec prakticnih vaj), pravocasna
objava stud ijskih gradiv, zdruzevanje nekaterih izpitnih obveznost i, spremembe v casovnem izvajanju
predmetov.
Vsebinski vidiki: aforiranje oz. posodobitev uenih nacrtov, vsebinsko usklajevanje vaj in predavanj,
vsebinska razsiritev in ukinitev nekaterih strokovnih predmetov ter uvedb.a novih, sprememba nabora
predmetov pri izbirnih predmetih, sprememba stevila kontaktnih ur, sprememba pogojev za zakljucek
programa, uskladitev stevila kontaktnih ur in samostojnega dela studentov s KT, medpredmetno
povezovanje.
Dolgorocnost studijskega programa: organizacija dogodkov, ki srednjefolski populaciji izerpneje
predstavijo studijski program (poletne sole, ... ), izdelava promocijskega videa za posamezni oddelek
(npr. Oddelek za romanistiko), uvedba oddelcnih alumni klubov.
lz samoevalvacijskih porocil 2017 je razvidno, da so bili predlogi ukrepov za izboljsave, ki so si j ih
oddelki zadali pri zadnji evalvaciji, v treh cetrtinah uspesno realizirani in so po mnenju skrbnikov
bistveno pripomogli k dvigu kakovosti studijskih programov, kar potrjujejo tudi pozitivnejsi odzivi v
studentskih anketah.

3.1.1.4 Tretja stopnja z evalvacijo studijskih programov

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016
l201'11aiev.amje

•i

Status ukrepa
predloga

oz.

-

Obrazlozitev
'..

..

Organizacija srecanj studentov pod
vodstvom koordinatorjev podrocij.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

V decembru 2016 so bili organizira ni
sestanki koordinatorjev podrocij s
studenti. Ugotovljene dobre prakse in
predlogi izbolj5av so bili nato
obravnavani v sklopu sirse razprave 0
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izvajanju studijskega programa.
Aprila 2017 je bil SS FF pozvan k
pripravi predloga strukture delovanja
skupnega prostora, namenjenega
doktorskim studentom, ter vsebine
programa, ki bi se v tern prostoru
odvijal v 2017/2018.
Spodbujanje oddelkov, da
organizirajo poletne 5ole,
delavnice, znanstvene konference
in strokovna srecanja.

Realizirano v letu
2017.

Oddelke obvescamo o razpisih ter
mofoostih za vkljuCitev in sodelovanje
(npr. Noc raziskovalcev), organiziramo
informativne predstavitve (npr.
Erasmus+ KA107).

Vzpostavitev sistemskih pogojev za
vecjo prisotnost doktorskih
studentov na fakulteti in
vkljucenost v raziskovalno delo.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Na podlagi priporocil strokovnjakov
NAKVIS v postopku podaljsanja
akreditacije doktorskega studijskega
programa smo v programski svet
vkljuCili predstavnika doktorskih
studentov. Ta bo vsako leto z druge
clanice, zacensi s studentom FF.
V prihodnje bo treba sistematicno
spodbujati mentorje, da svoje
doktorske studente aktivneje
vkljucujejo v svoje raziskovalno delo,
saj tudi rezultati studentskih anket
2016/2017 kafojo, da je tu se veliko
prostora za izboljsave.

lzpeljati analizo celotnega sistema
doktorskega studija, ki bi preverila
prednosti in slabosti trenutne
zasnove.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Junija 2016 je bil v postopku
podaljsanja akreditacije studijskega
programa Humanistika in druzboslovje
opravljen obisk strokovnjakov NAKVIS.
V decembru 2016 so bili organizirani
sestanki koordinatorjev podrocij s
studenti. Februarja 2017 je bila
opravljena sirsa razprava 0 izvajanju
doktorskega studijskega programa, na
kateri so bila obravnavana priporoCila
strokovnjakov NAKVIS, rezultati anket
0 doktorskem studiju (za 2015/2016)
in ugotovljene dobre prakse ter
predlogi za izboljsave, ki so bili
izoblikovani na srecanju
koordinatorjev podrocij s studenti.
Skupne ugotovitve so bile nato marca
2017 obravnavane se na Programskem
svetu.
Na podlagi rezultatov studentskih
anket ugotavljamo, da je vecina
rezultatov nad vrednostjo 3, 7 od 5. S
sistematicno primerjalno analizo anket
bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
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Na doktorski studij je bilo v letu 2016/2017 vpisanih 210 studentov, od tega v prvi letnik 71 (samo vpis
na FF), kar je za slabih 80 % vec kot v predhodnem studijskem letu. Rast vpisa smo zabelezili tudi v
studijskem letu 2017 /2018, ko se je vpisalo 227 studentov, od tega v 1. letnik 76 studentov. Porast
vpisa v zadnjih dveh studijskih letih pripisujemo ponovni mofoosti pridobitve sofinanciranja 5olnine po
Uredbi o sofinanciranju doktorskega studija, saj je vec kot ocitno, da je odsotnost financiranja imela
negativen vpliv na vpis. Pozitivnega vpliva pa financiranje ni imelo le na vpis, pac pa tudi na
prehodnost, saj se je ta med 1. in 2. letnikom zvisala iz prejsnjih 47 % na 77 %, med 2. in 3. letnikom pa
iz 76 % na 85 %.

v studijskem

letu 2016/2017 je bilo zakljucenih 54 doktorskih del, ki so nastala v interdisciplinarnem
studijskem programu Humanistika in druzboslovje, vkljucno z doktorskim studijskim programom 3.
stopnje Prevodoslovje, ki je bil kasneje kot podrocje prikljucen v program Humanistika in druzboslovje.

V letu 2016 je bil objavljen prvi razpis za podelitev priznanj za najbolj5o doktorsko disertacijo na
podrocju Humanistike in druzboslovja, s katerim 2elimo spodbuditi znanstvenoraziskovalno odlicnost in
se posebej izpostaviti avtorje tistih doktoratov, ki si zasluzijo vecji odmev v javnosti. Najboljsi avtorji
bodo tako lahko svoje znanstvene izsledke objavili v znanstvenih monografijah, ki bodo izsle pri
Znanstveni zalozbi Filozofske fakultete. Prejemniki priznanj za najboljso doktorsko disertacijo za
studijsko leto 2015/2016 so bili dr. Renata Komic Marn za podrocje humanistike, dr. Maja Bitenc za
podrocje jezikoslovja in dr. Barut Mikulec za podrocje druzboslovja. Priznanja so prejeli na dekanov
dan, 26. 5. 2017. V letu 2017 je bil razpis ponovno objavljen in trenutno poteka ocenjevanje
prijavljenih del.
Februarja 2017 smo izvedli sirso razpravo o izvajanju doktorskega studija. Obravnavana so bila
priporocila skupine strokovnjakov NAKVIS, izoblikovana na podlagi njihovega obiska v postopku
podaljsanja akreditacije interdisciplinarnega studijskega programa Humanistika in druzboslovje, ki je
potekal v maju 2016. Hkrati smo obravnavali tudi rezultate anket o doktorskem studiju za studijsko
leto 2015/2016, ki potekajo za vse studente ljubljanske univerze, ter tudi zakljucke srecanj studentov
in koordinatorjev podrocij, ki so bili izvedeni v novembru 2016. Na teh srecanj so studenti izpostavili, s
Cim so pri svojem studiju se posebej zadovoljni (primeri dobrih praks) in kaj zaznavajo kot
problematicno. Koordinatorji podrocij, ki so sestanke vodili, so s studenti oblikovali predloge za
izboljsave ter ugotovitve in zakljucke srecanj strnili v kratka porocila. Ugotovitve skupine strokovnjakov
NAKVIS, rezultati anket in zakljucki srecanj koordinatorjev podroCij s studenti so bili marca 2017
obravnavani na programskem svetu interdisciplinarnega studijskega programa Humanistika in
druzboslovje. Na podlagi priporoCil skupine strokovnjakov NAKVIS smo v programski svet vkljucili tudi
predstavnika doktorskih studentov. Dogovor med sodelujocimi clanicami v programu je bil, da se
predstavniki studentov menjajo vsako studijsko leto, da je predstavnik studentov vsako leto student,
vpisan na drugi clanici, zacensi s predstavnikom z nase fakultete. V ta namen smo aprila 2017
studentski svet pozvali k imenovanju predstavnika studentov, septembra 2017 pa ustrezno spremenili
Pravilnik o doktorskem studiju. Na predlog studentov po vzpostavitvi skupnega prostora za doktorske
studente smo SS FF pozvali tudi k pripravi predloga strukture delovanja ter vsebine programa, ki bi se v
tern prostoru odvijal, saj bo fakulteta sele na podlagi tega lahko aktivno pristopila k iskanju resitve in
realizacije predloga. Odgovora s strani SS FF se nismo prejeli.
Kljucne skupne ugotovitve evalvacijske ankete zadovoljstva studentov tretje stopnje za leto

2016/2017
Rezultati ankete 2016/2017 kafojo, da so naceloma studenti zadovoljni z doktorskim studijem.
V obeh letnikih je najvisje (mediana dejavnikov je v intervalu 4.5 - 5.0) ocenjen sklop Pomoc in podpora
mentorja, predvsem naslednje postavke: 'Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta
ustrezna.', 'Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoc in svetovanje pri raziskovalnem delu.', 'Ko
naletim na tefavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga.', 'Zadovoljen/na sem z
odzivnostjo mentorja po elektronski posti.', 'Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna.' in
'Pomoc mentorja pri pripravi znanstvenega clanka je ustrezna.'.
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Zelo dobro (mediana dejavnikov je v intervalu 4.0 - 4.5) so ocenjen tudi sklopi Svetovalna pomoc
studentom {'Osebje studentskega referata ima ustrezen odnos do studentov.') ter lnfrastruktura in
urniki ('S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in
pravocasno seznanjen/a.', 'Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza.',
'Osebje studentskega referata je odzivno in ucinkovito.', 'lnformacije na spletnih straneh so dovolj
jasne in celovite.', 'Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravocasno seznanjen/a .' in 'Fakulteta
mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za raziskovalno delo (dostop do clankov, revij
ipd.).'
V celoti gledano so pozitivno ocenjeni naslednji sklopi, ki pa imajo se precej prostora za izboljsave
(mediana dejavnikov je v intervalu 3.5 - 4.0): Zadovoljstvo z izvajanjem programov ('V okviru
organiziranih oblik studija je bila spodbujena kriticna razprava.', 'Pridobljeno znanje v okviru
organiziranih oblik studija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji.', 'Ponudba izbirnih
predmetov je ustrezna.'), Del studija in ostale aktivnosti v tujini: 'Zelim opravljati del studija ali
raziskovalnega dela v okviru studija v tujini.', 'Imam mofoost udelezbe na znanstvenih konferencah v
tujini.', 'Imam mofoost opravljanja dela studija ali raziskovalnega dela v tujini.' te r lnfrastruktura in
urniki ('Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za raziskovalno delo (laboratoriji,
raziskovalna oprema ipd.).'.
Pri obeh letnikih je najslabse ocenjena postavka 'Sem vkljucen/a v raziskovalno skupino / program I
projekt.', kar bo v prihodnje treba nasloviti, zato smo vzpostavitev sistemskih pogojev za vecjo
prisotnost doktorskih studentov na fakulteti in vkljucenost v raziskovalno delo vkljucili v predlog
ukrepa za izboljsave.

Najpomembnejsi dogodki in dosezki, povezani z doktorskim studijem:

Organizirana je bila cetrta mednarodna konferenca doktorskih studentov in mladih doktorjev
znanosti International Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates: Art and CrossCultural Dialogue: Identity and Cultural Diversity, ki se je odvijala med 28. in 30. septembrom 2017
v Tbilisiju, Gruzija. Projekt interdisciplinarne mednarodne konference bomo razvijal i tudi v
prihodnje, saj so odzivi udelefoncev in slusateljev zelo pozitivni, mrefa univerz pa se siri. V 2017 bo
konferenca potekala v Tbilisiju.
Med 4. in 8. septembrom 2017 je bila izvedena tretja mednarodna poletna 5ola prevajalskih
tehnologij TransTech17, namenjena studentom prevajalstva, lokalizacije, tolmacenja,
medkulturnega posredovanja in sorodnih podrocij. Udelefonci so se seznanili z najnovejsimi
preboji v strojnem prevajanju in trenutnimi trendi v uporabi strojnih prevajalnikov v profesionalnih
prevajalskih okoljih, vkljueno z izdelavo specializiranih strojnih prevajalnikov, evaluacijo in
popravljanjem strojno prevedenih besedil ter upravljanjem prevajalskih projektov, ki vkljucujejo
delo s strojnimi prevajalniki.
Oddelek za azijske studije je organiziral srecanje v obliki enoinpoldnevnega simpozija na temo
doktorskega studija azijskih in afriskih studij. Srecanja so se udelezili tudi predstavniki s podrocja
gospodarstva, naravoslovja, zalofoistva ter interdisciplinarnih akademskih institucij razlicnih
slovenskih regij.
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo je v Ljubljani in Piranu organiziral poletno 5olo:
Creole/Sensotra Intensive Programme "Sensory Dimensions of Ethnographic Fieldwork", ki se jo je
udelezilo 18 tujih in trije domaci profesorji ter 30 tujih in domacih magistrskih in doktorskih
studentov.
Vsako leto v soorganizaciji Oddelka za umetnostno zgodovino poteka mednarodna znanstvena
konferenca za doktorske studente in mlade doktorje, ki studentom tretje stopnje omogoca
predstavljanje svojih raziskovalnih rezultatov na mednarodni ravni in povezovanje tako s svojimi
vrstniki kot strokovnjaki iz tujine.
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Povzetek v obliki tabele:
Kljueni premiki, prednosti
podrocju (najvec tri)

in

dobre

prakse

na . Obrazlozitev vpliva na kakovost

Ponovna vzpostavitev sistema sofinanciranja 5olnin
doktorskega studija.

Povecalo se je stevilo vpisanih studentov,
izbolj5ala se je prehodnost med letniki.

lzvedba analize doktorskega studija preko sirse
razprave 0 izvajanju doktorskega studija na podlagi
treh razlicnih sistemov evalvacije - priporocila skupine
strokovnjakov NAKVIS, studentske ankete, srecanja
koordinatorjev podrocij s studenti.

Na podlagi priporocil NAKVIS-a smo v
programski svet vkljucili predstavnika
studentov. Na nekaterih oddelkih se na
predlog studentov vzpostavljajo spletne
podstrani (spletne ucilnice, forumi) z
aktualnimi informacijami za doktorske
studente.

Kljuene pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in
izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Krepitev sodelovanja med doktorskimi studenti znotraj
podrocij doktorskega studija in med podrocji v smislu
izmenjave izkusenj in krepitve interdisciplinarnosti.

Nadaljevati z organizacijo srecanj studentov
pod vodstvom koordinatorjev podrocij.

s spremembo studijskega programa iz 3- v
4-letnega bomo med obveznosti studenta
dodali tudi predstavitev preliminarnih
rezultatov raziskovalnega dela komisiji.
Predstavitve bodo javno dostopne vsem
studentom doktorskega studija.

Krepitev vkljucenosti doktorskih studentov v
akademsko skupnost in raziskovalno delo na univerzi.

Vzpostaviti sistemske pogoje za vecjo
prisotnost doktorskih studentov na
fakulteti in vkljucenost v raziskovalno delo
(fakulteta je ze pozvala studente k pripravi
predloga strukture delovanja ter vsebine
programa skupnega prostora za doktorske
studente). Oddelke bomo spodbujali k
organizaciji mednarodnih simpozijev in
poletnih Sol za doktorske studente in za to
poskusali zagotoviti del financnih sredstev.

Celovitejsa analiza doktorskega studija na Filozofski
fakulteti.

Vzpostavitev mehanizmov za pridobivanje
dodatnih povratnih informacij o kakovosti
doktorskega studija na FF.

3.1.1.5 Studijski programi za izpopolnjevanje
Filozofska fakulteta ima akreditiranih 5 studijskih programov za izpopolnjevanje. V studijskem letu
2016/2017 so se izvedli stirje programi - Pedagosko-andragoska izobrazba za strokovne delavce v OS
in SS (PAI), izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (SPIK), izpopolnjevanje za predavatelje visjih fol (VIS),
Osnove visoko5olske didaktike (OVD) -, v katere je bilo vpisanih 188 udelefoncev. Dobra podpora UL,
ki je financirala izvedbo programa OVD, je omogocila, da smo za zaposlene pedagoske delavce na UL
program izvedli dvakrat.
V postopku podaljsanja akreditacije programa PAI je bil opravljen obisk strokovnjakov NAKVIS.
Ugotovljeno je bilo, da program ustreza vsem standardom, zato je bila akreditacija programa
podaljsana . Na osnovi njihovih priporocil in potreb udelefoncev programa smo uvedli nov izbirni
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predmet Uporaba IKT v izobrazevanju, ki bo udelefo ncem omogocil pridobitev temeljnih znanj s
podrocja uporabe sodobne tehnologije v izobrafovalnem procesu .
V programu SPIK smo uvedl i novo smer z nazivom »lzpopolnjevanje iz bibliotekarstva za biblioteka rski
izpit«, ki je namenjena kandidatom brez ustrezne smeri izobrazbe. Ti kandidati morajo pred
opravljanjem bibliotekarskega izpita opraviti studijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Vse programe izvajamo v obliki izrednega studija ob koncih tedna, s cimer se prilagajamo
udelezencem, ki so v vecji meri zaposleni na OS, SS, univerzah ali drugih izobrafovalnih institucijah.
Vecina udelezencev konca program v roku dveh let po izvedbi programa.
Povzetek podpoglavja v obliki tabele:
Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Uvedba novega izbirnega predmeta v
programu PAI - Uporaba IKTv izobrazevanju.

Povecali smo izbirnost in tako omogocili
studentom pridobitev spoznanj z aktualnega
podrocja informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Vecja izbirnost bo hkrati omogocila
manjse stevilo udelefoncev pri osta li h izbirnih
predmetih ins tern kakovostnejse delo.

3.1.1.6 lnternaciona lizacija v izobrafovalni dej avnosti
Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

II

:: lmte11ncr0ionali:z.a0ija stuclijske dejawfilesti
Naertujemo pripravo delavnice za
prijavljanje za Erasmus+ studijsko
izmenjavo, saj menimo, da bi
boljsa priprava na mobilnost
prispevala k vecji realizaciji in boljsi
kakovosti izmenjav.

Delno realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

V letu 2016/2017 smo s sodelovanjem
Kariernih centrov UL in FF pripravili vec
delavnic, namenjenih studentom, ki
odhajajo v tujino (temat ike priprava
zivljenjepisa in motivacijskega pisma v
anglescini, kako poiskati prakso v
tujini). lzvedli smo tudi delavnico o
medkulturnem sporazumevanju,
predvsem za studente, ki so uveljavljali
priznavanje pedagoske prakse v tujini.
Vidimo pa se mofoosti za pripravo
delavnic oz. srecanj, kjer bi po
posameznih oddelkih prijavljenim
studentom pred odhodom na studijsko
izmenjavo ponovno predstavili
postopke od prijave na tujo ustanovo
do zakljucka dokumentacije po vrnitvi,
oddelcni koordinatorj i pa bi svetovali
glede studijskih programov in izbi re
predmetov.

Za izbolj5anje ponudbe predmetov,
ki bi se izvajali v angleskem jeziku,

Ostaja na ravni

V letu 2016/2017 so se predavanja v
angleskem jeziku izvajala le na
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je mofoo v sklopu sprememb
studijskih programov uene nacrte
izbranih predmetov dopolniti v
rubriki »jeziki« ins tern omogociti
izvedbo tudi v angleskem jeziku.
Studentom je pri izvedbi v tujem
jeziku v pomoc tudi razlicno
gradivo v tujih jezikih, dvojezicna
e-ucilnica in izrocki in podobno.

predloga.

Oddelku za psihologijo in Oddelku za
etnologijo in kulturno antropologijo.
Na Oddelku za muzikologijo so pri
dveh predmetih predavanja potekala
dvojezicno. Na ostalih nejezikovnih
oddelkih studentom na izmenjavi
omogocajo konzultacije in opravljanje
izpitov v angleskem jeziku, ponekod
jim pripravijo tudi izrocke v anglescini.

Mobilnosti v stevilkah za primerjavo:
Podatki, ki jih je mogoce kvantitativno oceniti*:
Incoming (vsi programi**)

2007/2008=130
2008/2009=223
2009/2010=221
2010/2011=190
2011/2012=256
2012/2013=262
2013/2014=302

2014/2015=282

2015/2016=290

2016/2017= 313

Outgoing (Erasmus
programi) STUDIJ
2007/2008=174
2008/2009=167
2009/2010=189
2010/2011=199
2011/2012=254
2012/2013=177
2013/2014=138
Erasmus: 114
Ostali: 24
2014/2015=174
Erasmus: 151
Ostali: 23
2015/2016=182
Erasmus: 158
Ostali: 24
2016/2017=160
Erasmus: 133
Ostali: 27

in

ostali

Outgoing (Erasmus) PRAKSA

I
2008/2009=11***
2009/2010=35
2010/2011=55
2011/2012=28
2012/2013=41
2013/2014=30

2014/2015=42

2015/2016=58

2016/2017=49

v

*Stevilke pomenijo realizacijo, samih prijav predvsem pri outgoing studentih je vec
**Erasmus, Erasmus Mundus, Basileus, Ceepus, Freemover, Bilateral, Lotus, NFM, Joint Degree izmenjave, izmenjava maticno
druga clanica, meduniverzitetne pogodbe
***nov razpis od leta 2008 dalje

Z reorganizacijo Mednarodne pisarne se je vzpostavilo stabilno delovno okolje, kar omogoca boljso
podporo tako studentom kot tudi profesorjem in strokovnemu osebju na podrocju mobilnosti. Lazje
zagotavljamo ustrezno, azurno in kakovostno storitev oziroma podporo pri izvajanju programov
mobilnosti, ki se pri obeh smereh mobilnosti razlikuje. Prav tako lazje obvladujemo vedno nove
zahteve po vodenju razlienih vrst evidenc za razlicne ustanove (UL, MIZS, Cmepius). Z reorganizacijo
Mednarodne pisarne smo prevzeli tri razpise s podrocja internacionalizacije, ki smiselno vsebinsko
sodijo v delovno podrocje, ki ga pokrivamo. Projektne prijave znotraj programa Erasmus in ostalih
projektov, ki so se prej izvajali v Mednarodni pisarni, pa je prevzel ZIFF. Razpisi, ki jih je prevzela
Mednarodna pisarna z reorganizacijo v novembru 2016, so:
lzboljsanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega 5olstva,
Gostujoci tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018,
Mobilnost slovenskih visokosolskih uciteljev 2017-2018.
Od leta 2015/2016 izvajamo tudi razpise Erasmus+ neEU kreditna mobilnost, saj se je program
Erasmus+ razsiril na sodelovanje z neevropskimi oz. partnerskimi drfavami. Realizirali smo mobilnosti
studentov in studentk ter profesorjev in profesoric z Argentina, Ukrajino, Moldavijo, Crno goro,
Malezijo, Kitajsko, Kazahstanom, Rusijo, Jufoo Afriko, Japonsko, na realizacijo pa cakajo se odobrene
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mobilnosti z BiH, Marokom, Afganistanom, Burkina Faso, Jufoo Korejo, Nigrom, Gano in ZDA. Tako
poleg razpisa za Erasmus+ studijske izmenjave in Erasmus+ prakticno usposabljanje (namenjen
studentom s stratusom in mladim diplomantom/magistrantom/doktorandom) izvajamo tudi vsakoletni
razpis za neEU kreditno mobilnost Erasmus+. Kljub manjsemu stevilu izvedenih mobilnosti pa je ta
razpis zahtevnejsi, saj gre za vsakoletno projektno prijavo, v izvedbi pa so vzporedno odobrene
aktivnosti vec razpisnih let, saj je rok za izvedbo 2 leti. Tudi izvedba odobrenih mobilnosti zahteva vecji
casovni in organizacijski vlofok s strani prijaviteljev kot Mednarodne pisarne, saj gre dostikrat za
partnerske institucije, ki se prvic srecujejo z izvajanjem mobilnosti znotraj Erasmus+ programa.
Stevilo realiziranih odhodnih mobilnosti ostaja podobno realizaciji preteklih let. Sredstva za
financiranje Erasmus+ mobilnosti so se na ravni nacionalne agencije Cmepius nekoliko povecala, zato
upamo, da se bo povecevalo tudi stevilo izvedenih mobilnosti. Kljub zmanjsanju dodatka Javnega
stipendijskega, razvojnega, invalidskega in prezivninskega sklada Republike Slovenije pa se je povecal
dodatek za studente iz omejenih moznosti. Se vedno opafamo prevelik delez odpovedi ad odobritve
prijave do izvedbe (delez odpovedi je 35 %). UL je tako za leto 2017-2018 izvedla naknadni razpis za
studijske izmenjave, saj Zelijo zaradi odpovedi mofoost studijskih izmenjav ponuditi cim vec
studentom. Opafamo pa, da bo treba na vseh ravneh (UL, FF, oddelki) nameniti vec pozornosti
odhajajocim studentom - predvsem boljsi pripravi pred odhodom na studij v tujino in boljsi
reintegraciji po prihodu iz tujine.
Za studente, prijavljene na praktieno usposabljanje, smo izvedli vec delavnic v sodelovanju s Kariernimi
centri UL na temo, kako poiskati prakso v tujini in se predstaviti potencialnim delodajalcem, ter dve
delavnici za studente, ki nameravajo v tujini opraviti pedagosko prakso. Naertujemo tudi delavnice za
studente, prijavljene na Erasmus+ studijsko izmenjavo, v obliki oddelcnih srecanj, kjer bi studente se
enkrat vodili cez postopek urejanja dokumentacije, oddelcni koordinatorji pa bi odgovarjali na
vsebinska vprasanja glede studijskih programov in izbire predmetov. Vecina studentov sicer odpove
izmenjavo iz osebnih razlogov ali neujemanja predmetnikov, seveda pa je tudi nekaj takih, ki ne
izpolnjujejo formalnih zahtev razpisa (izgubijo status).
Poleg programa Erasmus je na FF v letu 2016/2017 delovalo 15 CEEPUS mrez. Sprejemamo tudi najvec
bilateralnih in CEEPUS stipendistov preko Cmepiusa v Republiki Sloveniji, v lanskem letu 72. Preko
ostalih programov izmenjav smo gostili se 59 studentov. Studenti FF pa so se poleg studijskih izmenjav
preko CEEPUS mrez udelezili tudi kratkotrajnih ekskurzij (ekskurzija na Cesko in udelezba na BOKU
poletni soli Dunaj).
Trenutno sodelujemo z vec kot 371 tujimi partnerskimi univerzami v programu Erasmus+, 58
univerzami oz. fakultetami po svetu v okviru medfakultetnih sporazumov in s 30 univerzami po svetu v
okviru meduniverzitetnih sporazumov. Bodisi v okviru medfakultetnih sporazumov bodisi v okviru
meduniverzitetnih sporazumov sprejemamo tako studente kot tudi profesorje, ki pridejo k nam na
izmenjavo in si stroske gostovanja krijejo iz svojih virov.
Erasmus mobilnosti uciteljskega osebja se je v letu 2016/2017 udelezilo 41 profesorjev in profesoric.
Razpolozljiva sredstva so odvisna ad tega, koliko sredstev za tovrstno mobilnost na razpisu pridobi UL,
zadnja leta so v porastu in lahko odobrimo vse prijave. Dobra realizacija odobrenih mobilnosti je tudi
pokazatelj, da pridobljena sredstva visokosolskim uciteljem veliko pomenijo. lzvedenih je bilo tudi 5
mobilnosti strokovnega osebja. Zanimanja za tovrstno mobilnost je med zaposlenimi veliko, saj je bilo
prijavljenih vec ad stevila odobrenih mobilnosti. v letu 2017 /2018 je bilo fakulteti odobreno 15
mobilnosti strokovnega osebja.
Filozofska fakulteta ima dobro delujoc tutorski sistem za tuje izmenjalne studente. lzvedli smo tudi
delavnico za bodoce tutorje za tuje studente, katere namen je, da tutorje podrobno pripraviti in
seznaniti s podrocjem dela sodelavcev, ki so zaposleni v Mednarodni pisarni Filozofske fakultete in
Univerze v Ljubljani. Predstavili smo jim programe, preko katerih se tuji studenti udelezujejo
studentskih izmenjav, in jih opozorili na tista podrocja studentskega zivljenja tujih studentov, pri
katerih imajo ti najvec vprasanj oz. kjer se veckrat pojavijo morebitne nejasnosti. V teh primerih so
ravno tutorji studenti tisti, ki tujim studentom lahko priskocijo na pomoc ter jim s svojim znanjem in
izkusnjami svetujejo ter pomagajo. Poleg tega smo tutorje pripravili na dogodek »Welcome day«, ki je
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namenjen prihajajocim studentom in na katerem tudi aktivno sodelujejo. Dogovorili smo se tudi o
spremljevalnih dogodkih, ki jih bodo tutorji studenti tekom studijskega leta pripravljali za tuje
studente.
Postopkovno je urejeno priznavanje KT tock, pridobljenih na izmenjavi, vendar opafamo, da imajo
studenti tefavo najti primerne vsebine, ki se jim na vpisanem programu lahko v celoti priznajo.
Studentom, ki jih na podlagi podpisanih bilateralnih sporazumov napotimo na studij v tujino, moramo
zagotoviti minimalen pogoj, da se jim po prihodu prizna na semester 20 KT obveznosti. Z uvozom
podatkov iz spletne aplikacije VISUL za Erasmus izmenjave se je izboljsala tudi evidenca vodenih
mobilnosti in priznanih KT. Se vedno, ceprav redkeje, se na posameznih oddelkih pojavljajo problemi
pri priznavanju KT pridobljenih na izmenjavi (celoletni predmeti, neprisotnost pri predmetih ipd.).
S sodelovanjem oddelcnih tajnistev v VIS vpisujemo tudi mobilnosti, opravljene v okviru drugih
programov, za katere ni centralne evidence na UL. Oddelke in CEEPUS koordinatorje vsako leto
opomnimo za vpis tovrstnih mobilnosti in nudimo tudi administrativno podporo pri vpisu.
Premajhna ponudba predavanj v angleskem jeziku za izmenjalne studente ostaja tefava. Manj
problematicni s tega vidika so oddelki, ki izvajajo prvo- in drugostopenjske studijske programe tujih
jezikov, saj se ti izvajajo delno v slovenskem, delno v tujih jezikih. Na ostalih studijskih podrocjih se
trenutno tovrstna predavanja izvajajo le na dveh oddelkih (Oddelek za psihologijo, Oddelek za
etnologijo in kulturno antropologijo), na preostalih nejezikovnih oddelkih pa se v tujih jezikih izvajajo
zgolj individualne konzultacije. Na doktorskem studiju se program za vse tuje studente za vsa studijska
podrocja izvaja v tujem jeziku, na studijskih podrocjih tujih jezikov pa tudi za slovenske studente v
tujem in slovenskem jeziku. ce je pri posameznem predmetu vec kot s tujih studentov, se predmet za
vse studente praviloma izvede v tujem jeziku. S trenutnim stanjem nismo zadovoljni, saj menimo, da bi
povecanje stevila vzporednih predavanj v angleskem jeziku zelo verjetno povecalo stevilo izmenjav oz.
gostujocih studentov. Poglavitni problem za trenutno majhen nabor vzporednih predavanj je nereseno
vprasanje financiranja njihove izvedbe.
Stevilo tujih studentov na izmenjavi je kljub zgoraj nastetemu v porastu. Posebej velja omeniti tudi
Oddelek za azijske studije, ki ze vrsto let kontinuirano izvaja izmenjave z japonskimi univerzami, t. i.
Suro-Tan Course - The Slovene Short Course for exchange students, preko katerega letno gostimo med
20 in 30 japonskih studentov. Filozofska fakulteta sodeluje tudi pri Poletni soli Bovee, ki jo sicer
koordinira Univerza v Celovcu.
Sodelovanje Mednarodne pisarne FF s Sluzbo za mednarodno sodelovanje UL je korektno, na podlagi
pripomb s clank se pripravljajo popravki aplikacij za vodenje mobilnosti in mofoosti prenosa podatkov.
Potrebno pa bo se nadaljnje dobro sodelovanje zaradi usklajevanja podatkov za porocanje na relaciji
VISUL in VIS. Ena vstopna tocka za prijavo studentov iz tujine na mobilnost - ne glede na program nam je zelo olajsala delo in vpisne postopke ter v veliki meri izboljsala preglednost. Filozofska fakulteta
je tudi prva nadgradila VIS za izvedbo razpisov Erasmus+ za studentsko mobilnost odhajajocih
studentov (studijske izmenjave in prakticno usposabljanje), kar je bilo predstavljeno tudi na sestanku
koordinatorjev na UL. lzvedba prijav preko VIS se je izkazala za dobro, saj so studenti navajeni VIS
okolja, boljsa je preglednost prijav in omogoceno je lazje vodenje razpisa. Zaradi dobrih izkusenj so
prijave na razpis za leto 2016/2017 na vseh clanicah, ki uporabljajo VIS, potekale preko VIS-a.
Prav tako je dobro sodelovanje s Projektno pisarno UL, ki na ravni univerze izvaja razpise s podrocja
internacionalizacije. V studijskem letu 2016/2017 smo bili uspesni pri prijavi dveh razpisov, in sicer
Gostujocih tujih strokovnjakov in Mobilnosti slovenskih visokofolskih uciteljev. V okviru prvega razpisa
nam je bilo odobrenih 9 gostovanj tujih strokovnjakov (7 krajsih in 2 daljsi gostovanji), v okviru drugega
razpisa pa 3 gostovanja, kar je maksimalno stevilo z razpisom dolocenih mest na clanico.
Uspesno smo izvedli tudi odobrene aktivnosti
internacionalizacije slovenskega visokega solstva.

iz

dvoletnega

razpisa

lzboljsanje

procesa

Nadaljevali smo tudi z izvedbo tecajev angleskega jezika za razlicne skupine zaposlenih na FF. Tecaje
smo financirali iz sredstev za organizacijo mobilnosti (OP sredstva) programa Erasmus+. Tecaji so med
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zaposlenimi izredno dobro sprejeti, zato nameravamo z njihovo izvedbo nadaljevati tudi v prihodnje in
tovrstno izobrazevanje ponuditi cim sirsemu krogu zaposlenih na fakulteti.

Povzetek v obliki tabele:
Klju.cni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Reorganizacija Mednarodne pisarne.

Reorganizacija Mednarodne pisarne in ostalih
sluzb (ZIFF in Sluzba za akreditacije in spremljanje
studijskih programov) nedvomno prispeva k
boljsi organizaciji dela in boljsi podpori
strokovnih sluzb vsem zaposlenim in studentom.

Umescenost razpisov s podrocja
internacionalizacije v Mednarodno pisarno.

Ucinkovitejse vodenje treh razpisov s podrocja
internacionalizacije, ki vsebinsko spadajo v nase
delovno podrocje: lzbolj5anje procesa
internacionalizacije slovenskega visokega solstva,
Gostujoci tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani
2016-2018, Mobilnost slovenskih visoko5olskih
uciteljev 2017-2018.

Priprava enotnih dokumentov za mobilnost na
ravni UL in nadgradnja VISa, ki omogoca njihovo
izdajanje (Potrdilo o sprejetju na izmenjavo,
Potrdilo o opravljenih obveznostih in Potrdilo o
zakljucku izmenjave)

Vsi trije dokumenti se polnijo s podatki iz VIS-a,
kar omogoca lazje in hitrejse izdajanje
dokumentov studentom na izmenjavi. Enotni
dokumenti tudi pripomorejo pri urejanju
dokumentacije, ki si jo morajo tuji studenti
urediti pred ali po zacetku izmenjave (vize,
dovoljenje za zacasno prebivanje, ipd.)

Kljuene pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave
in izz.ivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

lzvedba oddelcnih srecanj za prijavljene na
studijsko izmenjavo.

Zaradi precejsnjega stevila odpovedi v casu od
prijave na izmenjavo do realizacije nameravamo
s sodelovanjem oddelkov uvesti oddelcna
srecanja s prijavljenimi studenti, na katerih bi jih
seznanili s postopki urejanja dokumentacije,
oddeleni koord inatorji pa bi svetovali glede
izbora predmetov in priznavanja obveznosti.

Premajhna ponudba predmetov za tuje gostujoce
studente, ki se izvajajo v angleskem jeziku.

Majhna ponudba predmetov, ki bi se na
nejezikovnih oddelkih izvajali v angleskem jeziku,
ostaja tefava. lskati nameravamo resitve
sistemskega financiranja za vzpo redno izvedbo
predmetov v angleskem jeziku. Prvi korak bo
uvedba skupne fakultetne ko5arice izbirnih
predmetov, ki jih bodo posamezni oddelki izvajali
v angleskem jeziku in bodo na vo ljo tako
domacim kot Erasmus studentom.

3.1.2

Raziskovalna in razvojna dejavnost (z internacionalizacijo)

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
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Ukrep / predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016
Ra~isk0wal l!i:a itl rariv0jlila dejavn0s-t

Novo zaposlovanje, reorganizacije
oziroma
administrativne
razbremenitve na ravni fakultete.
Ob prevzemu nalog je Znanstveni
FF
postal
kadrovsko
institut
podhranjen in bi nujno potreboval
nave moci predvsem s podrocja
projektnega vodenja. v tern
pogledu vsi opravljajo ogromno
operativnega dela, zato zmanjkuje
za
vodstvene
casa
oz.
organizacijske naloge.

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev
.,

,_ ....

.
Realizirano
2017.

v

letu

v

septembru 2017 se je na delovno
mesto Vodje enostavnejsega podrocja
zaposlila oseba, ki je prevzela tehnicne
naloge izstavitve in obracuna potnih
nalogov tako za ZIFF kot tu di za
fakulteto kot celoto. s tern se je
sprostil razpolozljiv delovni cas za
financno upravljanja ERASMUS +
projektov, bilateralnih projektov, ESS
projektov in trfoih zadev.

lzjemni dosezki na raziskovalnem podrocju

Leto 2017 je minilo v znamenju pridobitve projekta EIRENE v sklopu sheme ERC Advanced grants,
katerega nosilka je prof. dr. Marta Verginella s Filozofske fakultete v Ljubljani. lzvajanje tega projekta
predstavlja pomembno priznanje kakovosti slovenskega raziskova lnega dela na podrocju druzboslovja
in humanistike tako v Sloveniji kot v tujini. Prof. dr. Marta Verginella bo v naslednjih letih skupaj z
ostalimi domacimi in tujimi raziskovalci prispevala pomemben delez k razvoju in prihodnjim prebojem
na podrocju slovenskega druzboslovja in humanistike. Uspeh prof. dr. Verginelle je spodbudil tud i
ostale odlicne raziskovalce k posvecanju vecje pozornosti EU projektom, tako da se nam obeta vec
prijav na ERC in na Marie Currie sheme, ki poleg znanstvene odlienosti spodbujajo tudi mobilnost
ra ziskova lcev.
V letu 2017 belezimo visoko stevilo prijav na temeljne in aplikativne projekte ARRS. Oddanih je bilo 31
koordinatorskih projektnih predlogov in pri 14 prijavljenih projektnih predlogih raziskovalci sodelujejo
kot partnerji. Veliko bolj uspesni smo tudi pri prijavah bilateralnih projektov, kjer smo letos pridobili 21
projektov, kar je 4 vec kot leta 2016. Na podrocju EU projektov smo letos naertno spodbujali prijave na
Marie Currie Individual fellowship . V ta namen smo oblikovali posebni promocijski material (kazalo za
knjigo in manjsi letak) ter oblikovali posebno spletno stran, kjer so potencialni kandidati za prijavo
lahko posredovali svojo pripravljenost za sodelovanje. Spletna stran je v angleskem jeziku in je
dosegljiva na povezavi http://www.ff.uni-lj.si/an/research/msca-if. Na tej spletni strani si posamezni
prijavitelj lahko ogleda vse potrebne informacije glede razpisa tudi ze za leto 2018.
Kvaliteta in strokovnost financnega upravljanja projektov s strani ZIFFa se vsako leto izboljsuje, k cemur
pomembno pripomorejo tudi izobrazevanja v tujini (Malta, Varsava, Bruselj). Raznolika paleta
projektov, razlicna pravila financerjev in zdrufovanje znanja vec poslovodnih funkcij zahteva od
financnega upravljalca veliko angaziranosti, znanja in spretnosti, da lahko primerno nacrtuje porabo in
uporabniku svetuje glede porabe sredstev in upravljanja z viri.

Povzetek v obliki tabele :
Kljucni premiki, . prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Pridobitev projekta EIRENE v sklopu sheme ERC
Advanced grants.

Gre za izjemen raziskovalni dosefok in
pomembno priznanje kakovosti slovenskega
raziskovalnega dela, kar bo v prihodnjih letih
trajanja projekta pripomoglo k razvoju in vecji
prepoznavnosti slovenskega druzboslovja in
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humanistike v Sloveniji.
Povecanje stevila prijav na EU in projektne sheme,
financirane s strani proracuna RS.

Vecja prepoznavnost znanstvenoraziskovalnega dela na podrocj u druzboslovja in
humanistike v Sloveniji in v tujini.

lzbolj5ava financnega upravljanja raziskovalnih
sredstev projektov

Ucinkovitej5a realizacija projektov.

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave
in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izbolJsave

Odsotnost informacijske podpore poslovodnim
funkcijam

lnformacijska podpora med poslovodnimi
funkcijami na FF je zelo skromna oziroma ne
obstaja . Zaradi tega pogosto prihaja do
podvajanja delovnih operacij, kar mocno vpliva
na obseg nepotrebnega dela in stroskovno
neucinkovitost. Potrebna bi bila vpeljava
celostnega informacijskega sistema in
prilagoditev organizacijske strukture fakultete
na nove razmere in novo informacijsko
podporo.

Manjsa stroskovna ucinkovitost pri upravljanju
projektov

Prouciti sistemske mofoosti, da bi se financna
pravila lahko fleksibilneje prilagajala
mednarodnim projektom.

3.1.3

Umetniska dejavnost (z internacionalizacijo)

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep / predlog ukrepa iz por:ocila
o kakovosti 2016

Status ttkrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

l!Jmetniska cllejavr:iosli

Za leto 2017 je ze dogovorjeno
sodelovanje s hrvasko Filozofsko
fakulteto z Reke in ta trend bi bilo
dobro nadaljevati. Znotraj
Slovenije pa bomo naslovili se vec
potencialnih razstavljavcev.

Realizirano v letu
2017.

Na sejmu Liber.ac 2017 je s
predstavitvijo svojih publikacij
sodelovala hrvaska Filozofska fakulteta
z Reke, s cimer se prepoznavnost
sejma siri tudi izven Slovenije. Prav
tako se je povecalo stevilo
razstavljavcev iz Slovenije (!eta 2016:
29, leta 2017: 35).

Povzetek v obliki tabele:
Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Vee sodelovanja in povezovanja fakultete s kulturnimi
institucijami znotraj Slovenije . Nadgradnja sodelovanja
z drugimi skupnimi dogodki (razstave, predstave,
pogovori ... ).

Medsebojno sodelovanje ter skupna
promocija dogodkov hitreje dosefota vecje
obcinstvo.

Vkljucevanje studentskih kulturnih dejavnosti v
dogodke FF.

Nadaljevanje dobre prakse sodelovanja s
studenti (pevski zbor, oktet, simfonicni
orkester, dramske skupine); studenti stern
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vedo, da cenimo njihov trud, na dogodkih
tudi pokazejo, da so aktivni tudi ob studiju .
Kljuene pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in

Predlogi ukrepov za izboljsave

izzivi na podrocju (najvec tri)

Prepoznavnost sejma Liber.ac in zalofoiske dejavnosti
FF v tujini.

Povecati stevilo razstavljavcev na sejmu
Liber.ac ter povabiti k sodelovanju vec tujih
institucij.

Prepoznavnost raziskovalnega dela in publikacij FF.

Sistematicno naertovati promocijske
dogodke, obuditi ciklus Filodebate ali
podoben ciklus v sodelovanju z zunanjimi
partnerji.

3.1.4.

Prenos in uporaba znanja - tretja dimenzija univerze (z internacionalizacijo)

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Uk11ep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

Brem:Js in 1!1para6a :marnJa

Oddelkom, ki se nimajo kluba
alumnov, bomo prek dobrih praks
oddelkov, ki ta klub ze imajo,
pomagali pri ustanovitvi njihovega
kluba. Poleg tega bomo poskrbeli,
da bo polno zazivel krovni klub
alumnov FF.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Z novo zaposlitvijo karierne svetovalke
smo dosegli premike v razvoju kluba
alumnov. Okrepili smo komunikacijo z
oddelcnimi predstavniki kluba,
posredovani so jim bili seznami Ze
vpisanih clanov. v decembru 2017 je
bilo organizirano informativno
srecanje s predstavnico za alumne UL.
V letu 2018 bo z vzpostavitvijo spletne
platforme Graduway omogocen
nastanek enaindvajsetih oddelenih
skupin ter krovne fakultetne skupine.

Pripravili bomo seznam
prioritetnih nalog, ki jih folimo
izvesti s pomocjo karierne
svetovalke.

Realizirano v letu
2017 .

Seznam nalog fakultetne karierne
svetovalke je bil pripravljen.

Zaposleni in studenti Filozofske fakultete se v javnosti pogosto pojavljajo kot analitiki, komentato rji in
tako sodelujejo pri oblikovanju javne zavesti. Fakulteta organizira stevilne mednarodne konference,
simpozije, okrogle mize, predstavitve knjig (npr. Besedne postaje) in spodbuja razprave o aktua lnih
druzbenih vprasanjih.
Karierni center

V letu 2017 je na fakulteti zazivel Karierni center v okviru projekta UL, ki ga delno financira Evropska
unija ter Ministrstvo za izobrazevanje znanost in sport. Osrednji cilji KC so v skladu s strategijo UL
prenos znanja, internacionalizacija in dvig kakovosti storitev. V tern letu se je izkazalo, da studente FF
zanimajo predvsem aktivnosti, prek katerih pridobijo mehke vescine in znanja, ki sicer niso vkljucena v
studijske programe ter aktivnosti, ki so namenjene povezovanju s potencialnimi delodajalci.

29

V letu 2017 se je 1106 studentov FF udelezilo razlicnih aktivnosti v organizaciji Kariernega centra.
lzvedene so bile delavnice z vsebinami za vstop na trg dela (Osebna predstavitev na trgu dela, Pisna
predstavitev na trgu dela) ter razlicne delavnice z zunanjimi strokovnjaki (Vodenje projektov v kulturi,
Status samostojnega kulturnega delavca, Alternativne oblike poucevanja - socialne igre v skupini,
Alternativne oblike poucevanja - cirkuska pedagogika, Pogodba o zaposlitvi od A do Z, Kako s hobijem
oziroma idejo do dela?, Bonton, Pravno formalne oblike na trgu dela), prav tako je bilo izvedenih vec
kariernih dni (prvi z naslovom Prihodnosti brez humanistov nil) ter dve okrogli mizi (Mladi na trgu dela
- prekarnost in perspektive, Vloga humanistov in druzboslovcev v 21. stoletju). Odziv studentov
ocenjujemo kot pozitiven. Organiziran je bil tudi obisk studentov v delovno okolje (Zgodovinski arhiv
Celje) z regionalnim avtobusnim prevozom.
KC na FF je v letu 2017 sodeloval z naslednjimi podjetji in organizacijami: MIZS, RTV, Dnevnik, Radio
Student, ZRC SAZU, Simbioza Genesis, CNVOS, Translat, Zemanta, MSS, Gibanje za dostojno delo in
socialno druzbo, idr.
Jezikovni tecaji in delavnice

v

studijskem letu 2016/2017 smo imeli vpisanih 293 tecajnikov tujih jezikov, v studijskem letu
2017/2018 pa jih imamo 350. To je precejsni porast stevila udelefoncev. Menimo, da se je zanimanje
za nase tecaje povecalo tudi zaradi uvedbe novega nacina oglasevanja, in sicer s pomocjo optimizacije
Facebook strani FF.

Za vpis na jezikovne tecaje smo v letu 2017 pripravili nekaj novosti. Poleg obicajne ponudbe smo za
tecajnike pripravili spremenjeno strukturo tecajev anglescine in tako v studijskem letu 2017 /2018
ponudili pet razlienih stopenj. Ravno tako smo okrepili ekipo izvajalcev za izvedbo tecajev angleskega
jezika, naertujemo tudi racionalizacijo poslovanja z uvedbo prijav preko aplikacije VIS.
Na podrocju jezikovnih tecajev uspesno sodelujemo pri usposabljanju zaposlenih na UL (rektorat in
clanice) za komunikacijo s tujimi studenti in gostujocimi profesorji, kar je v obliki internacionalizacije
zajeto v okviru prioritet na UL.
lzobrafovanje uciteljev

Za ucitelje na OS in SS so na Centru za pedagosko izobrafovanje Filozofske fakultete pripravili 17
razlicnih posodobitvenih programov, delavnic in seminarjev, ki se jih je udelezilo 671 strokovnih
delavcev v vzgoji in izobrafovanju, kar je za 183 vec kot v preteklem letu. Povecano stevilo udelefoncev
na seminarjih pripisujemo tudi sprostitvi napredovanj v javnem sektorju. Programi profesionalnega
usposabljanja zagotavljajo strokovno usposobljenost za posamezno predmetno podrocje, podpirajo
profesionalni in osebni razvoj posameznega strokovnega delavca ter omogocajo sproten prenos novih
znanj in spoznanj na ucitelje in druge strokovne delavce v OS in SS ter visjih strokovnih sol, obenem pa
pripomorejo h krepitvi vezi med nekdanjimi studenti FF, ki so zdaj v vlogi uciteljev na skorajda vseh
osnovnih in srednjih 5olah v Sloveniji. Tovrstna srecevanja omogocajo tudi krepitev aktivnosti na
podrocju alumnov na razlicnih oddelkih.
Na podrocju visokosolske didaktike smo izvedli 6 razlicnih izobrafovanj. Nekatera smo tudi veckrat
ponovili, tako da smo skupaj izvedli 15 izobrafovanj, ki se jih je udelezilo 217 zaposlenih z UL. lzvedene
so bile delavnice s podrocja retorike v slovenscini, retorike v anglescini, ocenjevanja, skupinskega dela
in aktivnih metod za poucevanje v veckulturnih skupinah studentov in aktivnih oblik dela s studenti. Pri
izvedbi izobrafovanj dobro sodelujemo z univerzitetno Sluzbo za kakovost, analize in porocanje.
Projekti »Po kreativni poti do praktienega znanja« in »Studentski inovativni projekti za druzbeno
korist«

FF je sodelovala pri stirih projektih »Po kreativni poti do prakticnega znanja« ter pri projektu
»Studentski inovativni projekti za druzbeno korist«. Poudarek pri prvih je bil na sodelovanju z
gospodarskim okoljem, pri drugih pa z organizacijami iz negospodarskega in neprofitnega sektorja. Pri
vseh pa je slo za prenos znanja iz delovnega okolja v akademsko okolje in obratno, kar je povzrocilo
trajnejse sodelovanje med organizacijami in fakulteto (sodelovanje na kariernih dnevih, prakticnem
izobrafovanju, sodelovanje pri posodabljanju ucnih nacrtov, sodelovanje pri pisanju diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog ... ).
30

Aktivnosti Centra za slovenscino kot drugi/tuji jezik
Studenti slovenscine iz Slovenije in tujine sodelujejo s programi Centra za slovenscino kot drugi in tuji
jezik. Razlicne oblike sodelovanja v tujini jim omogocajo razvijanje zmofoosti prenosa (teoretienega)
znanja (v prakso}, obenem pa lahko studentje ugotavljajo, katere kompetence so dovolj razvili in kje so
njihove sibke tocke (vec o Centru za slovenscino kot drugi/tuji jezik v poglavju 3.1.7.4).

Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Zazivel je Karierni center FF.

Boljsa informiranost studentov glede
zaposljivosti, boljsi prenos znanja.
Pridobivanje prakticnih kompetenc.

Zacetek vzpostavitve skupne platforme za alumni
klube clanic UL in posodobitev osnutka pravilnika o
delovanju alumni kluba FF.

Skupna platforma pomeni lazje
povezovanje s clani klubov alumnov in
pridobivanje novih clanov, manj stroskov
za fakulteto in boljse sodelovanje z drugimi
clanicami. Lazji potek vzpostavljanja
krovnega alumni kluba in klubov oddelkov.

Center za slovenscino svoje vsebine ponuja v obliki
razlicnih izobrafovanj in usposabljanj predvsem
pedagoskim kadrom, ki delujejo na razlicnih ravneh
sistema VIZ RS, in tudi pedagoskemu kadru v tujini
(ltalija, Avstrija, Hrvaska, Madfarska, drfave
zahodnega Balkana, drfave EU, Kanada, ZDA in
Argentina).

Naslovniki usposabljanj prenasajo dobro
prakso s podrocja poucevanja slovenscine
kot ne-prvega jezika v svoja okolja.

Sodelavci Centra za slovenscino sodelujejo v razlicnih
raziskovalnih in aplikativnih projektih na podrocju
izobrafovanja jezikovnih uciteljev, prostovoljcev za
poucevanje jezikov, vecjezicnosti in raznojezicnosti,
bralne pismenosti ipd.

Teoreticna izhodisca in dobre prakse na
podrocju slovensCine kot J2 in TJ se
prenasajo in posredujejo v zelo razlicna
okolja (projektne skupine, strokovnjaki
razlicnih podrocij, VIZ ipd.).

Kljucne poinanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in
izzi\li na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepovza izboljsave

Manj sistematicno organiziranje dogodkov za clane
krovnega alumni kluba in neenotnost pri dolocitvah
ugodnosti za clane kluba alumnov FF.

Po vzpostavitvi delovanja platforme
Graduway bomo lazje organizirali skupne
dogodke za clane krovnega alumni kluba in
dolocili skupne ugodnosti za clane v klubu
alumnov FF.

Prepoznavnost uspesnega sodelovanja FF pri
arheoloskih raziskavah.

Kot vodilni konzorcijski partner, ki uspesno
sodelujemo pri arheoloskih raziskavah in
imamo vecletne izkusnje z vodenjem
zahtevnejsih projektov na podrocju
arheologije, bomo preucili mofoosti
sistematicnejse promocije tovrstnih
projektov.

Povezanost Kariernega centra FF in oddelkov

Nadgradili bomo sodelovanje Kariernega
centra in oddelkov FF s spodbujanjem
oddelkov, da podajo konkretne predloge
glede dogodkov. Okrepiti sodelovanje
studentskih predstavnikov in KC.

31

Pri prenosu znanja pomembno vlogo igra tudi aktivno vkljucevanje nasih studentov, v nadaljevanju
navajamo nekaj najpomembnejsih dogodkov (prispevki, sodelovanje na okroglih mizah):
Vodenje tiskovne konference ob incidentu med studentskimi volitvami
https://www.dnevnik.si/1042753204/lokalno/ljubljana/incident-na-filozofski-fakultetistudentke-studentskega-funkcionarja-obtozujejo-nadlegovanja
http://www.rtvslo.si/slovenija/incident-med-studentskimi-volitvami-na-filozofskifakulteti/405574
Posvet ob 25. obletnici Ustave RS (Mala dvorana Drfavnega zbora) Studentje so spregovorili o
izkusnji volitev in o kljucnih tefavah pri vstopanju (mladih) zensk v politiko.
Udelezba na okrogli mizi ob primeru nekaznovanega spolnega nadlegovanja in mobinga na
re ktoratu v Ma ribo ru http://zofijini.net/ka ko-strpn i-smo-do-nasi lja-in-ka ko-nestrpni-do-zrtev-

U
Sokoordinacija kampanje proti prosto trgovinskem sporazumu CETA, sodelovanje pri projektih
v organizaciji Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, zasnova studentskih
okoljskih seminarjev, sodelovanje z mediji (intervjuji in prispevki na radiu Student) .
Udelezba na Studentskem inovativnem projektu za druibeno korist 2016 - 2018 (v sodelovanju
s Pravno fakulteto UL): status transspolnih oseb v Sloveniji (stanje v slovenski zakonodaji v
primerjavi z zakonodajo drugod po svetu).
UdeleZba na evropskem projektu DARE (partnerji projekta: Evropska komisija, Ministrstvo za
delo, druzino, socialne zadeve in enake mofoosti, Oddelek za sociologijo FF UL in DIC
Legebitra) . Projektni cilji: analiza diskurza, usmerjenega proti enakim pravicam LGBT skupnosti
v Sloveniji, preucevanje diskriminacije na osnovi spolne usmerjenosti in priprava ustreznih
strategij boja proti homofobiji.
Aktivno sodelovanje pri projektih Trije zimski botri in Botrstvo v decembr·u 2017. V casu
trajanja akcije so studenti in zaposleni zbrali vec kot 100 daril, studenti pa so zbrali se veliko
solskih potrebsCin, knjig in drufabnih iger, ki so jih namenili za opremo centrov za ranljive
skupine.

3.1.5.

Ustvarjalne razmere za delo in studij

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep 1 predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga:

V 2017 nameravamo ponovno
izvesti anketo o zadovoljstvu pri
delu.

Vkljuceno v program
dela 2018.

oz.

Obrazlozitev

Anketo o zadovoljstvu bomo
prioritetno izvedli jeseni 2018.

Zadovoljstvo zaposlenih in studentov

Na fakulteti se zavedamo pomembnosti grajenja kulture kakovosti skozi razumevanje in razvoj
cloveskih virov. Osrednji cilj spremljanje zadovoljstva zaposlenih je izboljsanje zadovoljstva, odnosov
med zaposlenimi in razmer za delo. Anketo o zadovoljstvu zaposlenih na FF so leta 2014 pod vodstvom
izr. prof. cir. Eve Bostjancic in v sodelovanju z Univerzitetno sluzbo za spremljanje kakovosti, analize in
porocanje izvedli studentje zadnjega letnika druge stopnje Oddelka za psihologijo. Rezultati te
raziskave so pokazali, da imajo zaposleni na FF na splosno pozitiven odnos do svojega dela ter da so pri
32

delu motivirani, najvec nezadovoljstva pa med zaposlenimi vzbujajo slabe prostorske razmere. Vodstvo
se je na rezultate ankete odzvalo in sprejelo ukrepe za izboljsave.
Raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih nameravamo ponovno izvesti jeseni leta 2018, v prihodnje pa
vsako drugo leto.
Kljucne ugotovitve ankete glede zadovoljstva studentov 1. in 2. stopnje z dejavniki studijskega
procesa za leto 2016/2017

Zelo do bro sta ocenjena naslednja sklopa (mediana dejavnikov je v intervalu 4.0 - 4.5):
Knjifoica
Obvescanje na fakulteti (pravocasnost informacij)
V celoti gledano so pozitivno ocenjeni naslednji sklopi, ki pa imajo se precej prostora za izboljsave
(mediana dejavnikov je v intervalu 3.5 - 4.0):
Obvescanje na fakulteti (spletna stran, brezzicno omrezje)
Studentski svet in obstudijske dejavnosti
Zadovoljstvo s studijem
Mednarodna mobilnost
Svetovalna pomoc studentom
Prostori, oprema in urnik (ustreznost opreme, ustreznost prostorov)
Vee prostora za izboljsave studentje FF vidijo pri sklopih:
Drugi dejavniki studijskega procesa
Prostori, oprema in urnik (prostor za individualno ucenje, razpored ur)

Nagrade in priznanja za zaposlene in studente

Dobre ustvarjalne razmere za delo in studij se odrafajo tudi v pomembnih nagradah in priznanjih. V
nadaljevanju navajamo odmevnejse nagrade za zaposlene in studente FF.
Odmevnejse nagrade in priznanja za zaposlene na Filozofski Fakulteti
Mladi raziskovalci in mladi doktorji znanosti so v okviru drustva Mlada akademija letos ze osmic
izbirali mentorja leta. Med petimi nagrajenimi mentorji je bil tudi prof. dr. Marko Stabej z Oddelka
za slovenistiko (april 2017).
Akad. prof. dr. Peter Stih (Oddelek za zgodovino) je postal novi podpredsednik Slovenske
akademije znanosti in umetnosti (maj 2017).
Dr. Ljudmil Dimitrov (Oddelek za slavistiko) je prejel Lavrinovo diploma, priznanje za pomemben
prispevek na podrocju posredovanja slovenske knjifovnosti v druge jezikovne kulture, ki jo
podeljuje Drustvo slovenskih knjizevnih prevajalcev (junij 2017).
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je na skupsCini 1. junija 2017 sprejela nove izredne in
dopisne clane. Trije njeni izredni clani so napredovali med redne, med njimi tudi akad. prof. dr.
Milcek Komelj s Filozofske fakultete (Razred za umetnosti). Med izredne clane sta bila izvoljena
tudi zasl. prof. ddr. Janez Hofler (Razred za zgodovinske in druzbene vede) in prof. dr. Boris A.
Novak (Razred za umetnosti) s Filozofske fakultete (junij 2017).
Akad. prof. dr. Boris A. Novak (Oddelek za primerjalno knjifovnost in literarno teorijo) je prejel 21.
Veronikino nagrado za epos Vrata nepovrata (avgust 2017).
Zasl. prof. dr. Andrej Bekes (Oddelek za azijske studije) je prejel prestifoo nagrado Japonske
fundacije Japan Foundation Award 2017 (september 2017).
Red. prof. dr. Miha Pintaric (Oddelek za romanske jezike in knjifovnosti) je prejel 25. Rofancevo
nagrado (september 2017).
Red. prof. dr. Andrej Rozman (Oddelek za slavistiko) je prejel zlato medaljo Filozofske fakultete
Komenskega v Bratislavi za vsezivljenjsko delo na podrocju slovakistike in slovensko-slovaskih
kulturnih odnosov, ob praznovanju sedemdesetletnice ustanovitve lektorata slovascine na
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Filozofski fakulteti UL pa tudi zlato plaketo, ki jo je Katedra za slovaski jezik in knjifovnost do bi la od
Ministrstva za zunanje zadeve Slovaske republike (oktober 2017) .
Akad . prof. dr. Milcek Komelj je prejel nagrado Slovenskega drustva likovnih umetnikov - kritisko
pero za zivljenjsko delo (oktober 2017).
Doktorski studij Prevodoslovja je bil sprejet v mednarodno mrefo Mednarodni prevodoslovni
doktorski programi (International Doctorate in Translation Studies), ki se vzpostavlja v okviru
mednarodnega prevodoslovnega zdrufonja EST (European Society for Translation Studies) (oktober
2017).
Akad. prof. dr. Boris A. Novak je prejel veliko nagrado Knjiga leta 2017 na Slovenskem knjifoem
sejmu za epos Vrata nepovrata (november 2017).
Akad. prof. dr. Rajko Bratoz je prejel veliko Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosezke na
podrocju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in sicer za monografijo Med ltalijo in Jlirikom:
slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki (november 2017).
Naziv zaslufoa profesorica in zaslufoi profesor UL so prejeli : red. prof. dr. Andrej Bekes (Oddelek za
azijske studije), red. prof. dr. Aleksandra Derganc (Oddelek za slavistiko), red. prof. dr. Sonja Kump
(Oddelek za pedagogiko in andragogiko), red. prof. dr. Neva Slibar (Oddelek za germanistiko z
nederlandistiko in skandinavistiko), zlato plaketo UL je prejela izr. prof. dr. Anja Podlesek z Oddelka
za psihologijo (december 2017).
Prof. dr. Miran Hladnik je prejel Trubarjevo priznanje za pomembne prispevke k ohranjanju
nacionalne pisne kulturne dediscine (december 2017).
Odmevnejse nagrade in priznanja za studente Filozofske fakultete
Ekipa FF je dosegla tretje mesto na univerzitetnem prvenstvu v dvoranskem hokeju (februar 2017).
Priznanja za najboljfo doktorsko disertacijo FF v st. letu 2015/2016 so prejeli: dr. Renata Komic
Marn za podrocje humanistika, dr. Maja Bitenc za podrocje jezikoslovja, dr. Borut Mikulec za
podrocje druzboslovja (maj 2017).
Mija Bon, studentka drugostopenjskega magistrskega programa Slovenistika, in Rok Smrdelj,
student drugostopenjskega magistrskega studijskega programa Sociologija kulture sta prejela
stipendijo Milana Lenarcica za nadpovprecno nadarjene studente Univerze v Ljubljani (december
2017).
Sara Zupancic je prejela Presernovo nagrado UL za delo Kacji pastir - La Libellula. Glasbena
vecjezicnost opere Pav/eta Merkuja (Oddelek za muzikologijo, mentor: izr. prof. dr. Gregor Pompe,
somentor: prof. Fabio Nieder).

3.1.5.1.

Obstudijska in interesna dejavnost, storitve za studente

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep I pred.log ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

II

-

©li>st_l!ldijska im interesaa deja\tnast, ster.itv,e zal"stiwdentie
Sodelovanje s karierno svetovalko
pri organizaciji delavnic, ki jih
studentje in studentke zelijo
(sindikalizem, pasti razlienih oblik
zaposlitev, ipd.)

Realizirano v letu
2017.

Delavnice na temo sindikalizma in pasti
razlicnih oblik zaposlitev smo
predlagali, vendar nekatere zaradi
nizke udelezbe niso bile izvedene. Vee
uspeha je karierna svetovalka imela z
organizacijo okroglih miz. Organizirane
so bile delavnice z vsebinami za vstop
na trg dela ter karierni dnevi.

Na kakovost studija in

Realizirano v letu

Fakulteta je v kleti ob dvigalu odprla
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obstudijskega delovanja vpliva tudi
kakovost infrastrukture na
oddelku. Pri vodstvu FF in vodstvih
posameznih oddelkov se bomo
zavzemali za investicije v boljso
opremo in za pridobitev vec
prostora, ki bi profesorjem in
studentom omogocili boljse
delovanje na obeh podrocjih.

2017.

nova ucilnico, v kateri je med drugim
potekal posvet o kakovosti.
Predavalnico 325 smo po koncu
letnega semestra namenili za t. i.
»poletno citalnico«, predavalnico
Rimljanka pa smo razbremenili rednih
ur in je s studijskim letom 2017 /2018
na razpolago tako profesorjem kot
studentom za studijske in obstudijske
dejavnosti na podlagi predhodne
rezervacije.

Tutorski sistem

v studijskem

letu 2016/2017 je nalogo tutorja opravljajo 97 tutorjev in tutork: od tega 8 tutorjev in
tutork za tuje studente in tri tutorke za studente s posebnimi potrebami. Ciani tutorskega Sistema so
kvalitetno sodelovali pri organizaciji obstudijskega oddelcnega in fakultetnega zivljenja - na oddelkih,
ki imajo uveljavljeno drustveno organiziranje, je ponovno prislo do simbioze obeh teles. Novost v
lanskem letu je bilo povecanje stevila oddelkov, na katerih so tutorji izvajali predmetno tutorstvo.
Slednje se izvaja neformalno, tudi predmetno temelji na solidarni folji po pomoci mlajsim kolegom in
kolegicam. Zaradi neformalne narave predmetnega tutorstva variira njegova forma - na nekaterih
oddelkih ga vodijo tutorji sami, na drugih studenti izven tutorstva, na tretjih pa kar profesor ali
profesorica v sodelovanju s tutorstvom.
Med lanskoletnimi novostmi je tudi vecje medfakultetno povezovanje tutorskega sistema. Fakultetni
koordinator in njegova naslednica sta sodelovala na treh univerzitetnih izobrafovanjih ter izvedla
delavnico kot predstavitev dobre prakse nekaterim ostalim fakultetam. Lanskoletni fakultetni
koordinator je sodeloval tudi pri nastajanju univerzitetnega tutorskega prirocnika.
Kot leto poprej je fakultetni koordinator skupaj s predstavniki Studentskega zbora, Studentske
organizacije FF, Studentskega sveta FF in prodekanjo studentko organiziral septembrsko tutorsko
izobrafovanje, ki je potekalo med 22. in 24. septembrom v Dijaskem domu Portoroz. Rezultati
evalvacijskih vprasalnikov so pokazali visoko stopnjo zadovoljstva udelefonk in udelefoncev,
poudarjena pa je bila folja po daljsem izobrafovanju, da bi se lahko med seboj bolje spoznali.
Glavno pomanjkljivost tutorstva v studijskem letu opafamo na podrocju tutoriranja za studente s
posebnimi potrebami, predvsem kar zadeva stevilo tutorjev, ki bi bili pripravljeni sodelovati in
pomagati studentom s posebnimi potrebami, saj nam jih ze vrsto leto primanjkuje. Poleg tega se zdi,
da vsi profesorji niso seznanjeni s pravicami in dolfoostmi, ki jih studenti pridobijo z odlocbo o statusu
s posebnimi potrebami. V tej luci je bil organiziran razsirjeni kolegij dekanje s predstojniki oddelkov,
kar je hkrati pripomoglo tudi k pridobivanju tutorjev studentov.
Pozitiven premik na podrocju tutorstva za studente s posebnimi potrebami je opazen v bolj zavzetem
in ucinkovitejsem delu obstojecih tutorjev (organizacija dodatnih aktivnosti za ozavescanje). 0
kakovostnem delovanju tutorstva na FF prica tudi vecja prepoznavnost med studenti in zanimanje za
sodelovanje. v letosnjem studijskem letu smo v primerjavi s prejsnjim prejeli stiri prijave vec.
Predlogi studentov za izboljsanje kakovosti znotraj obstudijske in interesne dejavnosti ter storitev za
studente
Oddelcne knjiznice naj imajo daljsi odpiralni cas.
Z ukrepi za dvigovanje statusa strokovnih sluzb izboljsati motivacijo in zanesljivost delovanja
oddelcnih tajnistev.
lzboljsanje zanesljivosti studentskih spletnih storitev, ki naj bodo poleg tega bolj urejene,
pregledne ter prijazne uporabniku (mdr. VIS in e-ucilnice).
Fakulteta mora poskrbeti za dostop do referata za 2. stopnjo vsem koristnikom, saj so gibalno
ovirani zaradi stopnic, ki vodijo referata, primorani v obravnavo na hodniku.
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Studentski predstavniki morajo poskrbeti za boljse kanale obvescanja med SSFF, SOFF,
prodekanom studentom in ostalimi studenti ter za organizacijo fakultetnih projektov angazirati ne
samo studentske predstavnike v organ ih, ampak tudi studente same. Prav tako je pri vecjih
projektih obvezno sodelovanje podpornih sluzb in vodstva fakultete.
Studentski predstavniki bi morali bolje poskrbeti za obvesca nje o kljucnih spremembah na fakulteti
in univerzi. Predlagamo izboljsanje afornosti obvescanja preko oddelcnih spletnih strani in
posledieno povezovanje studentskih predstavnikov z oddelcnimi strokovnimi delavci, ki so
administratorji spletnih strani.
Na Zavetiski je potrebno priskrbeti sedisca na hodnikih, saj so se sedaj studentje primorani druziti
zunaj svojih oddelkov v blifoji okolici.
Kljub obstoju studentskega prostora RlB in sprostitvi predavalnice Rimljanka, se vedno
primanjkuje prostor, v katerem bi se lahko srecevali in spontano druzil i. Glede na splosno
pomanjkanje prostora na fakulteti in odstranitvi elektronskih kljucavnic s predavalnic predlagamo,
da se koncno izvede pregled fiktivne zasedenosti predavalnic. Na ta nacin bi v obliki kratkorocn e
resitve pridobili nekaj prepotrebnega prostora.
Potreba po posodobitvi zastarele racunalniske opreme ter izboljsanje internetnega omrezja v
knjifoicah s citalniskimi prostori.

Povzetek v obliki tabele:
Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazloli'tev vpliva na kakovost

Sodelovanje SSFF s karierno svetovalko.

Obogatitev storitev kariernega svetovanja s
kriticnimi znanji o razlicnih pasteh sodobne
druZbe.

Predavalnica Rimljanka je od jeseni 2017
razbremenjena rednih predavanj in namenjena
profesorjem in studentom za studijsko ali obstudijsko
dejavnost po predhodni rezervaciji.

Pridobitev dodatnega prostora za
obstudijsko dejavnost.

Kljucne pomanjkljivosti, priloinosti za izboljsave in
izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Dostopnost referata za 2. stopnjo in nadgradnja
tutorskega sistema s poudarkom na tutorstvu za
studente in studentke s posebnimi potrebami.

lzvesti potrebne fiziene posege v prostor oz.
prilagoditve, ki bodo omogocile dostopnost
referata za 2. stopnjo - zadevo naj se
odstopi v presojo tehnicn i sluzbi. Dodatna
promocija tutorstva s pomocjo
informativnih predstavitev.

Pomanjkanje skupnega javnega prostora na Filozofski
fakulteti, ki ga ne bi bilo treba predhodno rezervirati.

Na podlagi analize realne zasedenosti
predava lnic ugotoviti mofoost koriscenja
le-teh za obstudijske dejavnosti.

Zastareli racunalniki in racunalniska oprema v skupnih
oddelcnih prostorih (hodnikih) .

Zamenjava oziroma posodobitev
najsta rejsih racunalnikov in racunalniske
opreme.

3.1.5.2. Knjifoicna in zalofoiska dejavnost
Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

36

Ukrep I predlog ukrepa iz porocila o
kakovosti 2016

Status ukrepa oz. predloga

Knjifoicna ip zalofoiska.dejavhost

.

..

..

.

Obrazlozitev
·

....

··

.

.

.

;·

Vzpostavitev velike skupne citalnice z
gradivom v prostem pristopu in
povecanje stevila citalniskih mest v
knjifoicah.

Deina realizirano v letu
2017 in vkljuceno v
program dela 2018.

V poletnem izpitnem obdobju
2017 je predavalnica 325 zacela
delovati kot zacasna citalnica, v
2018 bo na razpolago v obeh
izpitnih obdobjih. Skupaj z
vodstvom fakultete bomo
nadaljevali iskanje resitev glede
dodatnih citalniskih mest ter
ureditve velike skupne citalnice,
vendar realizacija v 2018
najverjetneje se ne bo mogoca.

Ureditev knjifoega depoja vecjih
kapacitet na blifoji lokaciji z ustrezno
infrastrukturo

Vkljuceno v program dela
2018.

lskanje in ureditev depoja v
blizini FF z ustrezno
infrastrukturo poteka na
fakultetni oz. univerzitetni
ravni, OHK sodeluje s
strokovnimi stalisci.

Knjifoiena dejavnost
Statisticnih podatkov za leto 2017 se ni. V letu 2016 je knjifoicni fond presegel 760.000 enot. Na nova
je bilo pridobljenih okrog 13.000 knjiznega in neknjifoega gradiva. Aktivnih clanov knjiznice je bilo v
letu 2016 skupaj 8.131. lzposoja na dom ali v citalnico je znasala preko 266.000 enot, uporaba
elektronskih virov okrog 474 000 vpogledov v vsebinske enote (prevzemov), medknjiznicna izposoja
655 realiziranih izposoj. V sistemu COBISS je bilo kreiranih in redigiranih skupaj okrog 17.600 zapisov,
od tega v okviru vodenja bibliografij raziskovalcev skoraj 10.000 zapisov. V COBISS-u je evidentiranega
ok. 58,5 % gradiva.
Glede prostorske problematike leto 2017 kljub prizadevanjem ni prineslo resitev, prostorska stiska v
knjifoicah ostaja najbolj perec problem, prav tako neprimerni pogoji za hranjenje gradiva v depoju na
Karlovski. Tudi selitev pisarne vodje OHK je poslabsala situacijo. Na ravni vodstva FF se v prvi fazi
aktivno isce knjifoicni depo, nadaljuje pa se iskanje trajnejsih prostorskih in organizacijskih resitev za
OHK, ki bi vodile v vecjo optimizacijo dela.
Kljub taksnim pogojem dela so uporabniki s storitvami knjifoic sorazmerno zadovoljni, kot
pomanjkljivosti pa so v anketi, ki jo je izvedla studentska predstavnica v Svetu OHK, navedli prekratek
delovni cas nekaterih knjifoic, premajhno dostopnost studijskega gradiva in premalo Citalniskih mest. v
skladu s kadrovskimi zmofoostmi so nekatere knjifoice vsaj v izpitnem obdobju podaljsale odprtost in
uvedle dodatne storitve. Poveeuje se komunikacija preko spleta (informacije za uporabnike knjifoic na
spletni strani, spletni servis Moja knjifoica, e-obvescanje, uvajanje spletnih obrazcev, promocijskega
gradiva in spletnih vodicev). Ceprav FF se ni pristopila k repozitoriju UL (RUL), je vecina knjifoic na
pobudo uporabnikov fo zacela z vnosom zakljucnih del v RUL. Svoje storitve knjifoice skusajo
prilagoditi studentom s posebnimi potrebami (izposojo gradiva, informacijsko dejavnost), vendar
prostorske razmere tega ne omogocajo povsod (dostop do pisarne OHK in MKI od maja 2017 ni mogoc
za osebe na invalidskih vozickih; poiskati je treba ustreznejsi prostor za pisarno ali vsaj urediti
klancino).
Oddelcne knjifoice izvajajo izobrafovanja, ki so vkljucena v pedagoski proces, ter druga izobrafovanja
za uporabnike knjifoic (predstavitev knjifoic, delavnice iskanja po katalogih in elektronskih bazah,
priprava vodieev za samostojno uporabo elektronskih virov ... ).
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Bibliotekarji OHK se permanentno izobrafojejo (NUK, IZUM, UL, ZBDS, FF}, vendar zaradi pomanjkanja
financnih sredstev v omejenem obsegu. Nekaj internih izobrazevanj so pripravili in izvedli tudi sami,
npr. tecaj za prehod na Cobiss3/lzposoja, ki ga morajo vse clanice UL izvesti do konca studijskega leta
2018/2019). Nekaj bibliotekarjev je v okviru projekta Erasmus+ in drugih mednarodnih zamenjav
obiskalo sorodne institucije v tujini.
Povezovanje in aktivno sodelovanje z drugimi knjifoicami UL poteka neposredno ali preko
univerzitetne sluzbe za knjifoicno dejavnost. OHK ima svoje predstavnike v Komisiji za razvoj
knjifoicnega sistema UL, sedmih delovnih skupinah DS na UL, Komisiji za katalogizacijo NUK ter v Svetu
clanic COBISS.

Povzetek v obliki tabele:

lzobrafovanje uporabnikov, predvsem na
podrocju poznavanja servisov (e-dostopi do baz
podatkov) in povecanje njihove samostojne
uporabe.

Ucinkovitejsi ucni in pedagoski proces, npr. vecja
dostopnost in uporaba informacijskih virov in
servisov, ki prinasata dvig kakovosti letnih in
zakljucnih del studentov.

Enoletni razpis namesto dosedanjega triletnega
razpisa za nakup tuje periodike.

lzbrani ponudnik za nakup tuje periodike je
dejansko najugodnejsi.

Vkljucitev elektronskih oblik zakljucnih del vecine
oddelkov v RUL.

Vecja dostopnost zakljucnih del in dvig kakovosti
zakljucnih del ter drugih publikacij.

Pomanjkanje citalniskih mest in prostora za
knjifoo gradivo, neprimerni pogoji za hranjenje
antikvarnega gradiva.

OHK s strokovnimi stalisci sodeluje pri aktivnem
iskanju knjifoicnega depoja, ki poteka na ravni
vodstva FF in UL in pri iskanju trajnejsih prostorskih
in organizacijskih resitev za knjifoice FF.

Financiranje OHK (tudi delovnega mesta vodje
OHK) ni ustrezno urejeno; stevilo zaposlenih v
knjiznicah ne dosega strokovnih standardov,
delovno mesto vodje OHK od oktobra 2017 ni
zasedeno.

OHK s strokovnimi stalisci sodeluje pri urejanju
financne in kadrovske problematike OHK. Z
ustreznim stevilom zaposlenih, ucinkovito
organizacijo dela in permanentnim izobrafovanjem
bibliotekarjev bi lahko omogocili bolj kakovostne
storitve knjiznic (daljso odprtost, retrospektivno
katalogizacijo v COBISS, ucinkovitejfo
medknjifoieno izposojo) in konkurencnost OHK z
drugimi visokosolskimi in ostalimi knjifoicami.

Ni ustreznega mehanizma, ki bi zagotovil sprotno
poravnavanje financnih in drugih obveznosti
uporabnikov do knjifoic (ki so tudi obveznosti do
fakultete).

OHK bo pozvala ostale strokovne sluzbe FF k
sodelovanju pri vzpostavitvi povezave sistemov
COBISS in VIS (ki uCinkovito deluje na drugih
clanicah UL}, kar bi omogoCilo izterjavo starih
dolgov, urejanje placil v medknjiznicni izposoji,
uvedbo mofoosti brezgotovinskega placila.

Znanstvena zalozba FF in Knjigarna FF
Znanstvena zalozba FF na leto izda vec kot 70 novih knjig (znanstvene monografije, univerzitetni
ucbeniki, strokovne publikacije}, izdajamo tudi 14 znanstvenih periodicnih publikacij ter ponatise
razprodanih knjig. To pomeni, da smo najvecja univerzitetna zalozba v Sloveniji ter ena najvecjih v tern
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delu Evrope. Z natancno premisljenim zaposlovanjem (tehn icni urednik) imamo nizke stroske za
racunalnisko oblikovanje in prelom, hkrati pa smo v veliki meri se izboljsali kakovost nasih publi kacij ter
pospesili zalofoiski proces.
Zelo uspesni smo tudi pri pridobivanju zalofo iskih subvencij na zunanjih razpisih (ARRS, JAK, MO L ... ),
kljub temu da se sredstva za subvencije stalno nifajo. Subvencioniranih je vseh 14 znanstvenih revij in
33 monografij v letu 2017. Na projektne, kulturne projekte na Javni agenciji za knjigo se javne
institucije ne smejo vec prijavljati.
Velik poudarek dajemo tudi sozalofoiskim projektom, v prihodnosti si predvsem zelimo vecje
mednarodne prepoznavnosti in spodbujanje prevodov nasih publikacij v tuje jezike. stevilo
sozalofoiskih projektov se stalno veca, kar je glede sodelovanja in prepoznavnosti nase zalozbe zelo
spodbudno. Na javnem razpisu ARRS smo v letu 2017 pridobili sredstva za prevod devet znanstvenih
monografij v tuj jezik.
Zaradi specifiene zalofoiske situacije v Sloveniji za enkrat se ne izdajamo placljivih e-knjig
(nerentabilnost). V polnosti pa je zazivel portal Revije FF, ki bo v prihodnosti pod laga za arhiv vseh
clankov revij FF v e-obliki (prosti dostop). Portal je tudi osnova za vpise nasih revij v mednarodne
bibliografske baze (npr. Scopus) .
Osnovan je tudi portal https://e-knjige.ff.uni-li.si/, kjer bomo nase knjige sproti objavljali v formatu
PDF kot prosto dostopne knjige. Ukvarjamo pa se tudi z idejo, da bi poleg PDF formata objavljal i knjige
tudi v ePUB formatu .
Filozofska fakulteta je letos ze osmo leto zapored organizirala sejem akademske knjige - Liber.ac.
Tokrat je potekal pod naslovom Kdo je tebe, Praslovan ..., udelezilo se ga je 35 razstavljavcev, najvec
doslej. V duhu internacionalizacije smo tokrat gostili zalozbo Univerze na Reki, spremljevalni program
pa je pripravil Oddelek za slavistiko FF v sodelovanju z Znanstveno zalozbo FF, knjigarno FF, Osrednjo
humanisticno knjifoico FF, Simfonicnim orkestrom Filozofska filharmonija, Studentskim pevskim
zborom in Oktetom FF. K popestritvi programa so prispevali Drustvo slovenskih knjifovnih prevajalcev,
Forum slovanskih kultur, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Hrvasko kulturno drustvo Medimu rje,
K.R.O.K.O.D.l.L, Muzej novejse zgodovine, Muzej - Museo Lapidarium, Novigra d, Moderna ga lerija,
Papirniski pihalni orkester Vevce, Slovenska kinoteka, studenti AGRFT, Rogovski kolektiv, Ru/ado Talent
Agency, Veleposlanistvo Republike Poljske, Veleposlanistvo Ceske Republike, Veleposlanistvo Slovaske
republike in druge zalozbe, ki so razstavljale na sejmu.
Knjigarna FF je distribucijska pot za vse publikacije, ki izidejo v okviru Znanstvene zaloZbe Filozofske
fakultete, pri cemer zalozba skrbi za promocijo, trzenje in prodajo fakultetnih publikacij v drugih
knjigarnah, po knjifoicah, institucijam in podjetjem v Sloveniji in tujini ter ostalim koncnim kupcem .
Ima svojo Facebook stran, sodeluje pa tudi s sluzbo za spremljanje dejavnosti FF. Spletna knjigarna
omogoca spletno prodajo ter placevanje s kreditnimi karticam i in drugimi placilnimi sredstvi, redno
obvescanj e o prihajajocih knjigah in nasploh lazje nakupovanje knjig (tudi iz tujine). Knjigarna je tipicna
humanisticna knjigarna, na policah katere se poleg knjig s humanisticnih in druzboslovnih podrocij
nahajajo tudi knjige s podrocja naravoslovja, strokovna literatura zanimiva za sir5o javnost, leposlovje,
prirocniki, revije, rabljene knjige idr. V okviru promocije Znanstvene zalozbe FF je Knjigarna FF
organizirala prodajo na razlicnih sejemskih prireditvah in drugih dogodkih, kot so sejem Liber. ac,
Slovenski dnevi knjige, Slovenski knjifoi sejem, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture idr.
Knjigarna se v svoje lokalno okolje siri tudi s prireditvami v okviru ciklusa Besedna postaja in tako je
bilo letos, ob financni podpori Javne agencije za knjigo RS, izvedenih 16 dogodkov v sodelovanju z vec
kot desetimi slovenskimi zalozbami in vec kot petdesetim i izvajalci (avtorji, prevajalci, uredniki ... ).
Povprecna udelezba na dogodku j e bila vec kot 20 obiskoval cev. Ceprav tako za lofo iska kot knjigot rska
dejavnost v Sloveniji belezita upad prodaj e knjig, je produkcija Znanstvene za lozbe FF stabiln a, prod aj a
pa v primerjavi z lanskim letom na podobni ravni.

Povzetek v obliki tabele:
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l<ljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju. (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Ohranjamo oziroma povecujemo nivo zalofoiske
dejavnosti iz prejsnjih let. Trudili se bomo, da
bomo nase knjige v obliki PDF formata objavljali
tudi na spletu v prostem dostopu.

Zelo uspesni smo bili tudi pri pridobivanju
subvencij na zalofoiskih razpisih in razpisih za
knjigarne. Portal https:LLe-knjige.ff.uni-lj.siL bo
zagotovo zelo uspesen kanal za distribucijo nasih
knjig in prepoznavnost Znanstvene zalozbe FF.

Nadgradili bomo portal Revije FF, kjer so
brezplacno na voljo tako starejse, kot tudi
aktualne stevilke revij FF v e-obliki (PDF). Portal
je hkrati osnova za vpise nasih revij v
mednarodne bibliografske baze (npr. Scopus).

Portal je prosto dostopen na spletni strani:
http:LLrevije.ff.uni-lj.siL in predstavlja 14
fakultetnih revij, s cimer se povecujeta
dostopnost in prepoznavnost Filozofske
fakultete.

Znanstvena zaloZba FF, Knjigarna FF in sluzba za
spremljanje dejavnosti FF skupaj z oddelki in
drugimi strokovnimi sluzbami FF ze osem let
organizirajo vseslovenski knjifoi sejem "Liber.ac
- sejem akademske knjige" ter druge odmevne
dogodke (npr. Teden Filozofske fakultete v
knjigarni Konzorcij).

Sejem Liber.ac je v slovenskem prostoru postal
sinonim za promocijo akademske knjige in
pomembno prispeva k prepoznavnosti Filozofske
fakultete kot osrednje druzboslovnohumanisticne institucije v Sloveniji, ki se
interdisciplinarno povezuje z drugimi
fakultetami.

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za
izboljsave in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Odsotnost celovitega informacijskega sistema za
vodenje poslovnih procesov na FF.

Vkljucili se bomo v javni razpis za nov integrirani
informacijski sistem (javni razpis na Univerzi v
Ljubljani), ki bo omogocal analizo poslovnih
rezultatov in boljse nacrtovanje nase dejavnosti.

3.1.6.

Upravljanje in razvoj kakovosti

3.1.6.1. Delovanje siste ma kakovosti (sist em in procesi)
Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
·~

Uk rep I predlog ukrepa
porocila o kakovosti 2016

iz

Status ukrepa oz.
predloga:

Obrazlozitev

Delno realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Z novo zaposlitvijo karierne svetovalke
smo dosegli dolocene premike glede
razvoja kluba alumnov. Okrepili smo
komunikacijo z oddelenimi
predstavniki kluba alumnov,
posredovani so jim bili seznami Ze
vpisanih clanov preko spleta. v
decembru 2017 je bilo organizirano
informativno srecanje s predstavnico
za alumne UL. V letu 2018 bo z
vzpostavitvijo spletne platforme
Graduway omogocen nastanek
enaindvajsetih oddelcnih skupin ter
krovne fakultetne skupine.

®e'le~amle. s'istema ~kak0~0stii

Oddelkom, ki se nimajo kluba
alumnov, bomo preko dobrih praks
oddelkov, ki ta klub ze imajo,
pomagali pri ustanovitvi kluba
alumnov. Poleg tega bomo
poskrbeli za to, da bo polno zazivel
krovni klub alumnov FF.
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Sestava komisije za kakovost
Ciani Komisije za kakovost FF so ucitelji, strokovni delavci in predstavnik studentov. Trenutna sestava
komisije je naslednja (mandat od 2015 do 2019): lekt. cir. Jana Kenda, izr. prof. cir. Zdravko Kobe, doc.
cir. Blaz Repe, red. prof. cir. Mojca Schlamberger Brezar (ucitelji), Luka Hrovat, Lidija Strmole Mencak
(strokovna sodelavca) in Gaber Ales (predstavnik studentov). Delo Komisije za kakovost od oktobra
2017 vodi izr. prof. cir. Barbara Pihler Ciglic, prodekanja FF za kakovost in zalofoistvo. Komisija sodeluje
tudi z ostalimi clani vodstva, s tajnico fakultete ins strokovnimi sluzbami.
Ciani sirse sestave KK so poleg fo omenjenih clanov vodje oddelcnih komisij za kakovost. Komisija za
kakovost se praviloma sestaja vsaka dva meseca, v sirsi sestavi pa dvakrat na leto. Na ta nacin se
zagotavlja povezava med vodstvom, komisijo za kakovost in posameznimi oddelki.
Priprava porocila in delovanje komisije
Komisija za kakovost pripravlja letno poslovno porocilo s porocilom o kakovosti v sodelovanju z
ustreznimi strokovnimi sluzbami, vodstvom fakultete, Studentskim svetom FF z oddelcnimi komisijami
za kakovost in skrbniki studijskih programov. V porocilo se vkljucijo tudi kljucne skupne ugotovitve
samoevalvacij studijskih programov in oddelcnih porocil o kakovosti. Porocilo obravnavajo in potrdijo
Komisija za kakovost FF, SSFF ter Senat Filozofske fakultete. Predlagani ukrepi za izboljsave se vkljucijo
v program dela za tekoce leto. Poleg tega komisija pripravlja tudi predloge za spremljanje in
izboljsevanje delovanja FF, spremlja kakovost izobrafovalne, znanstvenoraziskovalne in strokovne
dejavnosti na FF, analizira rezultate studentskih anket, samoevalvacijskih porocil in oddelcnih porocil o
kakovosti ter pripravlja kljucne skupne ugotovitve.
V obrazce za oddelcna porocila o kakovosti smo na osnovi izkusenj preteklega leta dodali rubriko o
kljucnih problemih na posameznih oddelkih in predlaganih ukrepih za izboljsavo. Zbrane predloge
ukrepov je pregledalo vodstvo, ki je nato pripravilo odzivno porocilo. Gre pomemben element pri
vzpostavitvi t. i. povratne zanke kakovosti med oddelki in vodstvom. Ob polletju smo pregledali
realizacijo ukrepov preko prodekanov in strokovnih sluzb, prodekanja je o tern porocala na dekanovem
kolegiju (osrednji namen je spodbuda k ucinkovitejsi realizaciji ukrepov). Poleg tega smo uvedli knjigo
predlogov in mnenj v spletni in fizicni obliki (nabiralnik), preko katere smo prejeli nekaj koristnih
predlogov, ki smo jih posredovali ustreznim prodekanom in sluzbam.
Ciani Komisije za kakovost in prodekanja so se v letu 2017 intenzivno ukvarjali s problemi, ki so jih
prepoznali kot kljucne pri zagotavljanju kakovosti: statistika prehodnosti studentov, delez strokovnih
vsebin pri pedagoskih studijskih programih, nepedagoska praksa, predmetno tutorstvo, analiza
doktorskega studija, prostor za srecevanje na FF ter pogoj znanja slovenscine in pripravljalno leto za
tuje studente .. Hkrati so kot kljucno izpostavili problem poslanstva FF v okviru kakovosti visoko5olskega
prostora in zato spodbudili odprto razpravo na ravni FF.

Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Oddelki so v svojih porocilih o kakovosti
izpostavili dva do tri kljucne probleme, na
katera vodstvo pripravi odzivno porocilo.

Vodstvo lazje nacrtuje ukrepe na podlagi
oddelcnih prioritet, prav tako odzivno porocilo
vodstva oddelkom omogoca vzpostavitev celovite
zanke kakovosti.

Prva odprta razprava o kakovosti v
visokosolskem prostoru ter vlogi in poslanstvu
FF.

Sirjenje zavedanja o vlogi kakovosti v
visokosolskem prostoru in krepitev kulture
kakovosti na FF.

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za
izboljsave in izzivi na podrocju (najvectri)

Predlogi ukrepov za izboljsave .

Odsotnost fakultetnega dokumenta z vodili za
spremljanje in zagotavljanje kakovosti.

Priprava vodil za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti, ki bodo objavljena na fakultetnem
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spletnem razdelku o kakovosti.
Povezava med Komisijo za kakovost in
oddelcnimi komisijami.

lzboljsati pretok informacij med Komisijo za
kakovost in oddelcnimi komisijami.

3.1.6.2 . Mehanizmi za spremljanje in izboljsevanje kakovosti
Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep f predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

•
1

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev
I

I;

Melilalili1"mi,za sp,remljamjei in

iz&aljse~amje

kakm10sti

V 2017 bomo na FF organizirali
sirfo razpravo razprava 0
poslanstvu FF in opredelitvi pojma
kakovosti v obliki okrogle mize.

Realizirano v letu
2017.

Organizirali smo fakultetno razpravo o
poslanstvu FF in o kakovosti. Podobne
razprave s podrocja kakovosti
naertujemo tudi v prihodnje.

Preucili bomo splosne izsledke
anket ter ukrepali na njihovi
osnovi. Preucili bomo zasnovo in
izvedbo ankete.

Deina realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

V letu 2017 smo bolj sistematicno
pristopili k analizi rezultatov anket,
decembra 2017 smo preko spletne
nadgradnje VIS omogocili neposreden
dostop do splosnega dela anket
skrbnikom studijskih programov,
predstojnikom in clanom Komisije za
kakovost.

Dekanja bo opravila razgovore le s
tistimi, pri katerih je ocena
bistveno nizja od povprecja.

Analiza zasnove in izvedbe studentskih
anket se ni bila narejena v celoti.

v letu 2017 razgovori se niso bili
opravljeni. V letu 2018 bo dekan
predvidoma v drugi polovici leta
opravil razgovore z najnizje ocenjenimi
izvajalci (od 1. do 10. percentilnega
ranga ocenjenih izvajalcev).

lzvajanje in analiza studentskih anket

Na Filozofski fakulteti studentske ankete izvajamo prek elektronskega sistema VIS v skladu s
Pravilnikom o studentski anketi. Anketa se nanasa na studijski proces in splosne pogoje studija ter na
posamezne predmete in izvajalce. V studijskem letu 2016/2017 je bila na ravni UL fo drugic izvedena
nova studentska anketa, ki prina5a vecjo preglednost rezultatov. Odziv studentov FF je bil ponovno
zelo dober (priblifoo 60 %), tako da lahko rezultate ocenjujemo kot reprezentativne. Doloceni rezultati
(v skladu s pravilnikom o studentski anketi) so preko spletne aplikacije preko nadgradnje VIS
neposredno dostopni tudi skrbnikom studijskih programov in predstojnikom oddelkov, ki jih bodo
lahko upostevali pri izdelavi rednih samoevalvacijskih porocil in pri nacrtovanju ukrepov za izboljsave.
Dostop do splo5nega dela studentskih anket ima odslej tudi Komisija za kakovost FF, ki bo tako bolj
celostno obravnavala in vrednotila mehanizme za zagotavljanje kakovosti na specificnih podrocjih in
vodstvu predlagala potrebne ukrepe. V prihodnje nameravamo sistematicno pripravljati in spremljati
kljucne ugotovitve anket ter izsledke vkljuciti v naertovanje izboljsav.
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Povzetek ugotovitev primerjalne analize studentskih anket v letih 2015/2016 in 2016/2017 po
studijskih programih pred in po izpitih
Povprecje predmetov po studijskih programih na obeh stopnjah na anketi PRED izpiti je v obeh
studijskih letih enako: 4.3 (na lestvici od 1 do 5). Najvisje so v obeh primerih ocenjene postavke
obvescenost, informacije na spletu in literatura, najnizje pa zadovoljstvo in samostojnost.
Tudi povprecje predmetov po studijskih programih na obeh stopnjah na anketi PO izpitih je v obeh
studijskih letih zelo dobro: 4.4 (na lestvici od 1 do 5): najvisje ocenjene so postavke 'vsebine', 'naloge'
in 'ocenjevanje', najnile pa 'kompetence', kar potrjujejo tudi rezultati samoevalvacijskih porocil. V
prihodnjih letih bo tako treba najvec pozornosti nameniti ustrezni kompetencni prenovi programa
Velja omeniti, da je povprecna ocena glede ustreznosti KT v obeh letih primerna, in sicer 3 (lestvica za
to postavko nekoliko drugacna: 1-veliko manj, 2-nekoliko manj, 3-predvideno, 4-nekoliko vec in 5veliko vec), kar odrafa pozitiven odziv na predhodne spremembe studijskih programov v tej smeri
(samoevalvacijska porocila prejsnjih let belezijo manjse zadovoljstvo z ustreznostjo KT).
Tudi povprecna ocena izvajalcev na FF na 1. in 2. stopnji je zelo dobra, v obeh letih je enaka: 4.4.
Povprecna ocena predmetov samo na 2. stopnji raste: povprecje predmetov po studijskih programih
na anketi PRED izpiti je bilo v letu 2015/2016 4.3., v letu 2016/2017 pa 4.4 (visje ocenjene so postavke
o obvescenosti, preverjanju, usklajenosti, samostojnosti). Povprecje predmetov po studijskih
programih na anketi PO izpitih je bilo v letu 2015/2016 4.4., v letu 2016/2017 pa 4.5 (najvise je
ocenjena postavka 'ocenjevanje', najnize pa ponovno 'kompetence'.
Rezultati anket odrafajo, da se na fakulteti ustrezno odzivamo na predloge in rezultate anket, je pa se
prostor za izboljsave, predvsem kar zadeva doseganje kompetenc. Verjetno bi bilo smiselno ukrepati
na ravni fakultete, v letu 2017 smo le organizirali delavnico na temo pisanja ucnih izidov, s podobnimi
aktivnostmi pa nameravamo nadaljevati.
Razprava o kakovosti
Komisija za kakovost je maja 2017 organizirala fakultetno razpravo o poslanstvu FF in opredelitvi
pojma kakovosti v visokofolskem prostoru, na kateri je s prispevki sodelovalo 18 udelelencev, med
njimi tudi studenti. Prispevke z delavnice smo zbrali in objavili na intranetu. Zaradi velikega zanimanja
smo se odlocili, da bi razprave o kakovosti, ki bodo usmerjene na doloceno specificno podrocje
organizirali tudi v prihodnje. Decembra 2017 se je na razsirjeni seji oddelcnim predstavnikom
predstavilo novosti v sistemu kakovosti na UL in FF ter pozvalo k oddaji vsebinskih predlogov za
delavnico oziroma razpravo o kakovosti leta 2018.
Samoevalvacija studijskih programov
V skladu z novimi smernicami UL smo posodobili obrazec za samoevalvacijo studijskih programov, ki je
prilagojen potrebam, ki so nastale s prehodom na institucionalno akreditacijo. Posodobljen obrazec je
bil na posebnem srecanju podrobneje predstavljen skrbnikom studijskih programov.
Z uvedbo Sluzbe za akreditacije in evalvacije studijskih programov bomo lazje in bolj sistematicno
spremljali spremembe in izboljsave studijskih programov. Prodekanja za kakovost je decembra na
razsirjeni seji komisije za kakovost predstavila pregled kljucnih ugotovitev na podlagi samoevalvacijskih
porocil za leti 2015/2016 in 2016/2017, ki bodo dostopne tudi na fakultetnih intranetnih straneh.
Skupne kljucne ugotovitve samoevalvacijskih porocil za leti 2016/2017 so le vkljucene v to porocilo
(poglavje lzobralevanje), predstavili pa jih bomo tudi na posebnih srecanjih skrbnikom programov in
vodjem oddelcnih komisij za kakovost.
Oddelcna porocila o kakovosti
Poleg samoevalvacij studijskih programov pomemben mehanizem za spremljanje in zagotavljanje
kakovosti predstavljajo tudi redna letna oddelcna porocila o kakovosti, ki jih pripravljajo clani
oddelcnih komisij za kakovost (v katerih je tudi predstavnik studentov). v letu 2018 si bomo prizadevali
za aktivnejso vkljucitev studentskih predstavnikov v pripravo oddelcnih porocil in v delo komisij. Hkrati
bo Komisija za kakovost pripravila skupne kljucne ugotovitve iz poroCil.
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Povzetek v obliki tabele:
Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Posodobitev obrazcev za samoevalvacijo
studijskih programov.

Vecja povezanost med izsledki evalvacij studijskih
programov in drugimi mehanizmi za spremljanje
in zagotavljanje kakovosti. Bolj sistematicna
obravnava in ucinkovitejsa implementacija
predlaganih sprememb studijskih programov.

Clanom Komisije za kakovost, predstojnikom
oddelkov in skrbnikom programov je preko
spletne aplikacije (nadgradnja VIS) omogocen
neposreden dostop do splosnega dela
izsledkov studentskih anket.

Lazje ugotavljanje, naertovanje in sprejemanje
potrebnih ukrepov za izboljsave oz. spremembe.

pomanjkljivosti,
prilofoosti
Kljuene
izboljsave in izzivi na podrocju (najvec tri)

za

Predlogi ukrepov za izboljsave

Manj sistematicno spremljanje rezultatov
studentskih anket in samoevalvacisjkih poroCil
ter zato se vedno ne povsem ustrezno
zaokrofona zanka kakovosti.

Pripravili bomo kljucne skupne ugotovitve
studentskih anket in na osnovi analiz naertovali
ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in vpeljavo
izboljsav pri studijskem procesu. Kljucne skupne
ugotovitve samoevalvacijskih porocil in oddelcnih
porocil o kakovosti bomo na posebnih srecanjih
predstavili skrbnikom studijskih programov in
clanom oddelcnih komisij za kakovost. Treba bo
dolociti tudi jasne kazalnike kakovosti na ravni
oddelkov in na ravni FF.

Kultura kakovosti med zaposlenimi na fakulteti
se ni na folenem nivoju, tudi zaradi manj
zadovoljive informiranosti o sistemu kakovosti
FF in UL.

Vsebinska nadgradnja razdelka o kakovosti na
spletnih straneh FF, tudi s povezavami na
temeljne strateske dokumente. Nadaljevanje z
organizacijo odprtih razprav o kakovosti v
visokosolskem prostoru.

Nezadostna vkljucenost studentov v oddelcne
komisije za kakovost.

Spodbuditi vseh 21 oddelkov, da v oddelcne
komisije aktivno vkljucijo studentske
predstavnike, ki naj sodelujejo tudi pri pripravi
oddelcnih porocil o kakovosti.

3.1.6.3 . Zunanje eva lvacije in akreditacije
Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti fZOl6

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev

Mednariadne e\lalvaoije ir:i al<rredit:aejje

Pri analizi rezultatov se moramo
nujno zatekati k bolj kvalitativnim
pristopom .

Realizirano v letu
2017.

Kvalitativni pristop je bil nujen pogoj
za uspe5no evalvacijo.
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Od septembra 2016 do junija 2017 j e bila v okviru Zd ruzenja evropskih jezi kovnih testatorjev
ALTE opravljena zunanja evalvacija izpitov iz znanja slovenscine na osnovni ravn i, na visji ravni in na
ravni odlicnosti, ki se izvajajo v skladu z javnoveljavnim izobrazevalnim programom za odrasle
Slovenscina kot drugi in tuji jezik. Po mnenju strokovne komisije izpiti iz znanja slovenscine na vseh
treh ravneh izpolnjujejo vse pogoje za znak kakovosti (0231) . Znak kakovosti se podeljuje za obdobje 5
let.
Kljucni dokumenti programa in dokumentacija, na kateri temeljijo izpiti, so bili prevedeni v anglescino,
pripravljen pa je bil tudi izerpen opis izpitov in celotnega sistema testiranja in certificiranja znanja
slovenscine kot drugega in tujega jezika . Vsa dokumentacija je bila poslana zunanj emu evalvatorju pri
organizaciji ALTE, ki je CSDTJ obiskal od 5. do 7. junija 2017. Na podlagi dokumentacij e in obiska je bilo
oblikovano koncno porocilo, o katerem je odlocal strokovni svet (Standing Committee) ALTE 20.
septembra 2017.
Povzetek v obliki tabele:

Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Znak kakovosti je dokaz, da sistem preverjanja
in certificiranja znanja slovenscine kot drugega
in tujega jezika ustreza vsem mednarodnim
standardom . Z mednarodno akreditacijo izpitov
pa je vzpostavljena tudi mednarodna
primerljivost izpitov iz znanja slovenscine in
prepoznavnost nasega certifikatnega sistema .

Vpetost v mednarodni prostor z akreditacijo
pomeni, da je dejavnost pod drobnogledom
mednarodne strokovne javnosti, kar povratno
vpliva na stalno zagotavljanje viso ke kakovosti
izvedbe procesa certificiranja.

Kljuene pomanjkljivosti, priloznosti za
izboljsave in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Majhno stevilo kandidatov na visji ravni in ravni
odlicnosti otefoje ustrezno statisticno analizo.

Poleg kvantitativne izvesti tudi kva litativno analizo.

Pomanjkanje ustreznih strokovnjakov
(predvsem pri zunanjih izvajalcih) otezuje
objektivizacijo ocenjevanja .

Nadgraditi dosedanji sistem ocenjevanja.

3.1.7.

3.1.7.1.

Pogoji za izvaj anj e dej av nosti in podporna dej avnost

Upravljanj e s stvarn im premofonjem

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
a kakovosti 2016

Status ukr:epa
predloga

oz.

Obrazlozitev

W pria~ljam]e's s:t!valilmim pr.emeie,fi'IJem

Fakulteta skusa problematiko
resevati z najemanjem prostorov,
isce pa tudi dolgorocno resitev za
najem vecjega prostora za selitev
knjifoega fonda.

Delno realizirano v
letu 2017 in
vkljuceno v program
dela 2018.

Zagotovitev ustrezne varnosti za
studente in zaposlene (pofa rno

Vkljuceno v program

Stavba na Askercevi 5 j e presla pod
okrilje UL AGRFT.
CSD/TJ je zacel s pogovori glede selitve
na Trubarjevo 3 (sedaj se AGRFT), ko
bo st avba izpraznjena.
Objekt na Zavetiski ni ZK urejen . UL
mora urediti vpis v ZK, da lahko
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stopnisce, dvigalo, notranji
hidranti, urejeni dostopi).

dela 2018.

pricnemo z upravnim postopkom
pridobitve gradbenega dovoljenja za
poseg.

Povprecna starost projektorjev v
predavalnicah se je v preteklosti
vecala, sedaj je treba vsako leto
zamenjati vecje stevilo in jih
nadomestiti z novimi.

Delno realizirano v
letu 2017.

V letu 2017 smo zamenjali 15
projektorjev, v letu 2018 nacrtujemo
nekaj zamenjav tudi z LCD televizorji
velikosti 75".

Upravljanje s premofonjem, postopki, pridobivanje sredstev

V letu 2017 smo pridobili dokumentacijo za rekonstrukcijo stopnisca v objektu Rimska 11. Predvidoma
do konca leta bo za poseg izdano tudi gradbeno dovoljenje. V kleti smo opuscen laboratorij preuredili v
predavalnico za 30 oseb - prostor 01. Podaljsali smo pogodbo za najem prostorov na Tobacni 5.
Prostori in oprema za organizirane oblike studijskega procesa

V letu 2017 smo v predavalnicah zamenjali 14 manjsih LCD projektorjev ter 1 visoko resolucijski
projektor. Konec obeh semestrov smo izvedli tudi generalni servis vseh LCD projektorjev v
predavalnicah. V naslednjem letu naertujemo zamenjavo projektorjev z LCD televizorji v tistih
predavalnicah, kjer bo velikost ekrana 75" zadostna. Skusali bomo zagotoviti ustreznej5o postavitev
LCD projektorjev v velikih predavalnicah.
Vecja oprema za aktivne metode ucenja in poucevanja

V fonolaboratoriju smo izvedli serijo popravil ter zamenjavo slusalk, vendar je aparate zaradi starosti
cedalje tezje vzdrfovati. V prihodnjih letih bo treba razmisliti o prenovi laboratorija.
Prostori in oprema za neorganizirane oblike studijskega procesa in obstudijske dejavnosti studentov

Na fakulteti si kljub prostorski stiski prizadevamo odzivati na potrebe studentov glede prostorov za
samostojno ucenje, drufonje, ipd. Leta 2017 smo predavalnico 325 po koncu letnega semestra
namenili za t. i. »poletno citalnico«, predavalnico Rimljanka pa smo razbremenili rednih ur in je s
studijskim letom 2017 /2018 na razpolago profesorjem in studentom za studijske in obstudijske
dejavnosti na podlagi predhodne rezervacije.
Temeljna infrastruktura informacijskega sistema

V letu 2017 se je nadaljevalo s posodabljanjem strojne in programske opreme racunalnikov
namenjenih pedagoskemu procesu. Posodobitve na ostalih delovnih postajah so se izvajale glede na
potrebe (okvare, slabo delovanje ali nedelovanje). Zaradi zastarele strefoiske infrastrukture FF in zelo
omejene kapacitete je bil uspesno izveden prenos elektronske poste s strefoikov FF na skupni strefoik
UL. Filozofska fakulteta je razpis za fiksno in mobilno telefonijo pripravlja v sodelovanju z Rektoratom
UL. Ker razpis ni bil realiziran, bo Filozofska fakulteta v naslednjem letu sama izvedla razpis za
telefonijo.
Prilagoditve prostorov in opreme za studente s posebnimi potrebami

V letu 2017 smo v avli zamenjali preprogo, ki ima vkomponirano rumeno erto za slabovidne. Z
Braillovimi oznakami smo, za lazjo orientacijo slepih in slabovidnih, oznacili vse predavalnice in
sanitarije v objektih Filozofske fakultete.
Prostori in oprema za knjifoice

V letu 2017 so se pogoji glede citalniskega prostora delno izboljsali (tudi zaradi ukinitve elektronskega
zaklepanja predavalnic), med drugim smo predavalnico 325 po koncu letnega semestra namenili za t. i.
poletno citalnico.
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Jeseni 2017 smo se intenzivno zaceli ukvarjati z iskanjem primernih prostorov za knjifoicne depoje in
ostalo arhivsko gradivo. V zacetku leta 2018 se bomo sestali z vodstvom UL in predstavili konkretne
predloge.
Prostori in oprema za raziskovanje

Na Zavetiski ulici smo prenovili talno oblogo in razsvetljavo v kletnih prostorih, ki se uporabljajo kot
laboratorijske ucilnice.
V letnem semestru 2017 /2018 bomo pisarniske prostore na Vegovi ulici, ki so trenutno v upravljanju
Pedagoske fakultete, najeli za raziskovalno skupino prof. Verginelle, ki je pridobila projekt EIRINE.
Prostori in oprema za zaposlene

V letu 2017 smo preselili pisarno Sluzbe za varnost pri delu, pisarno OHK ter na nova opremili pisarno
Sluzbe za akreditacije in spremljanje studijskih programov. V jeseni 2017 smo prenovili prodekansko
pisarno, v zacetku leta 2018 pa bomo preuredili pisarno CPI tako, da bosta nastala dva pisarniska
prostora, ki bosta omogocila boljsi prostorski izkoristek. Poseg bo izboljsal delovne pogoje delavcev
CPI.
Kljuene investicije in vzdrfovanja

V letu 2017 smo prenovili razsvetljavo v predavalnicah in v kletnih prostorih na Zavetiski ulici. V istih
kletnih prostorih smo tudi prenovili talno oblogo, ki je bila v zelo slabem stanju. Na Askercevi 2 smo
prenovili talne obloge v predavalnicah 01, 04 in 019 ter v garderobah cistilk 017. Zamenjali smo
dotrajana okna v prostorih na Zavetiski ulici 5 ter v pisarni 516 na Askercevi. Zamenjali smo nedelujoc
sistem za hlajenje v Tajvanskem centru in lokalu K16 ter dogradili lokalno hlajenje v fotokopirnici. S
standardnimi mizami in stoli smo opremili tri predavalnice na Rimski. Zamenjali smo dotrajano vozilo
kurirske sluzbe in kombi za prevoz potnikov 8+1.

Povzetek v obliki tabele:
Kljucni premiki, prednoSti
podrocju (najvec tri)

in

dobre

prakse

na

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Menjava talne obloge v kleti Zavetiske in v dveh
predavalnicah na Askercevi.

lzboljsanje mikroklime v prostorih.

Pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo
stopnisca na Rimski 11.

S pridobitvijo gradbenega dovoljenja so
izpolnjeni pogoji za zacetek rekonstrukcije
stopnisca na Rimski 11.

Predelava prostora 01 v predavalnico.

Pridobitev dodatne predavalnice za
izvajanje pedagoskega procesa.

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in
izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Realizacija zahtev iz Studije pofarne varnosti Zavetiska

Objekt na Zavetiski ni ZK urejen. UL mora
urediti vpis v ZK, da lahko pricnemo z
upravnim postopkom pridobitve
gradbenega dovoljenja za poseg. Zagotoviti
je treba ustrezno varnost za studente in
zaposlene (pofarno stopnisce, dvigalo,
notranji hidranti, urejeni dostopi).

IP telefonija

Ob zacetnem vlozku za dograditev
racunalniske mreze bomo znifali mesecni
strosek fiksne telefonije (investicija se
povrne v cca. 5 letih), z IP telefonijo pa je
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omogocen tudi enostavnejsi prenos stevil k
ob selit vah.
Prostorska stiska

3.1.7.2 .

Fakulteta potrebuje primeren skladiscni
prostor v velikosti vsak 1.000 m2, da
izprazni objekt na Karlovski 19 in
razbremeni knjifoice na Askercevi.

lnformacijski sistem

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kal<ovosti 2016

lmf0~rina<!ljskj sfs'ter:n

-

Status ukrepa
pr.edloga

oz.

'

Omejena financna sredstva bomo
namenili nemotenemu delovanju
kljucnih sistemov.

Obrazlozitev

·~

Realizirano v letu
2017.

Zamenjava pokvarj ene racunalniske
op re me.

Zaradi pomanjkanja kapacitete strefoiske infrastrukture Filozofske fakultete je bil izveden prenos
postnega streznika FF na skupni strefoik UL. Poleg zmanjsanja stroskov j e prednost tudi v vecji
kapaciteti postnih predalov.
V pripravi je razpis za nov integrirani informacijski sistem FF, ki bo omogocal analizo poslovnih
rezultatov in boljse naertovanje nase dejavnosti. Zadeva se resuje na nivoju UL.

Povzetek v obliki tabele:
Kljucni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Prenos postnega strefoika FF na skupni strefoik UL.

Zmanjsanje stroskov, povecanje
kapacitete postn ih predalov.

Kljufoe pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in
izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Ni investicij.

Zagotavljanje nemotenega delovanja
kljucni h sistemov, investicije v
posodobitev ra cunalniskega omrezj a in
sistema.

3.1.7.3.

Upravljanje s cloveskimi viri

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
Ukrep I predlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga

oz.

Obrazlozitev
'

1
'
I~

u

Rad nev.s~i r.a~v0j
,

V kadrovski sluzbi bodo pripravili

Rea lizira no v letu

Olaj sa nje administrativnega dela in
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natanena navodila za zaposlovanje
asistentov, lektorjev ter
raziskovalcev, ki bodo dostopna na
intranetu ins tern olajsala
administrativno delo in povecala
transparentnost postopka.

2017.

vecja transparentnost postopka.

Podali bomo pobudo HK UL za
pripravo jasnejsih habilitacijskih
meril oz. navodil.

Ostaja na ravni
predloga.

V letu 2017 je potekal postopek
spremembe Meril, na katera je FF dala
pripombe in predloge. Nova Merila se
niso sprejeta.

V letu 2017 nameravamo za
zaposlene organizirati delavnico na
temo mobinga/trpincenja na
delovnem mestu. Nadaljevali
bomo s promocijo zdravja na
delovnem mestu (pohodi,
ozavescanje o boleznih, zdravi
prehrani). v naertu je tudi tecaj
prve pomoci (s poudarkom na
nasih pogojih dela) v organizaciji
Drustva studentov medicine.

Realizirano v letu
2017.

Boljsa podpora pedagoskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu na
fakulteti.

Nadaljevali bomo s tecaji
anglescine za zaposlene. Predviden
je nadaljevalni tecaj najpogosteje
uporabljanih pisarniskih
racunalniskih programov.

V letu 2017 je vodstvo fakultete nadaljevalo z urejanjem polofaja habilitiranih uciteljev na asistentskih
delovnih mestih. Namen urejanja njihovega polofaja je bil razbremenitev neposredne pedagoske
obveznosti in kakovostnejsa izvedba studijskih programov.
lzvedena je bila reorganizacija skupnih strokovnih sluzb na podrocju studijskih zadev zaradi boljsega in
racionalnejsega delovanja skupnih strokovnih sluzb in s tern boljsi podpori pedagoskemu ter
znanstvenoraziskovalnemu delu na fakulteti. Hkrati se je povecal obseg in kakovost uslug, ki jih sluzbe
na podrocju studijskih zadev nudijo studentom in drugim uporabnikom. Ustanovitev Sluzbe za
akreditacije in spremljanje studijskih programov omogoca lazje, pregledneje in kakovostnejse
spremljanje veliko stevilo studijskih programov na tako zelo heterogeni clanici, kot je UL FF.
Filozofska fakulteta je s cistilnim servisom ISS Facility Services konec septembra 2017 podpisala
sporazum o prenehanju pogodbe za ciscenje. S soglasjem UO UL so se cistilke zaposlile na fakulteti.
V letu 2017 je bilo obravnavanih 165 vlog za izvolitev ali ponovno izvolitev in 1 postopek ugotavljanja
enakovrednosti uciteljskega naziva, pridobljenega na drugi univerzi, ter 2 predloga za pridobitev naziva
»gostujoci raziskovalec«. S sklepom ali odlocbo je bilo zakljucenih 110 vlog. Pritozb ni bilo. Priprava
vlog za namen habilitacije kandidatom se vedno povzroca veliko tefav, kar pomeni, da se glavnina
delovnega casa strokovne delavke namenja svetovanju. Vse pomanjkljivosti kandidati zato lahko
odpravijo 2e v zacetni fazi postopka. Vecina (99,9 %) kandidatov prejme pozitivno mnenje tako na HK
UL kot tudi na Senatu FF in UL. Kandidatom najvec tefav povzroca sestava bibliografije in nova
aplikacija SICRIS-a, ki zagotavlja polavtomatski izpis bibliografije.
V letu 2017 so bile na UL posredovane spremembe Prilog FF, ki pa s strani HK UL se niso potrjene.
Predstavniki SS FF so pokazali izjemno odzivnost pri izdajanju studentskih mnenj v postopkih habilitacij.
S kandidati v postopkih habilitacij se pogovorijo v primerih, ko je treba odpraviti pomanjkljivost
kandidata pri pedagoskem delu ali odnosu do studentov. Tako je vecina mnenj pozitivnih. Pri nekaterih
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programih z manj studenti se se vedno pojavlja problem premajhnega stevila izpolnjenih anket. Manj
prija zen uporabniku se zdi nov sistem prikaza rezultatov anket v sistem GC, ki omogoca tiskanje
rezultatov anket za enega kandidata za eno 5olsko leto tudi do 20 strani.
Leta 2017 je zacel veljati tudi nov Statut UL, kar posledieno pomeni spremembo Meril. UL FF je
pravocasno oddala pripombe na osnutek novih Meril, ki pa se niso sprejeta.
lzvedeno je bilo izobrazevanje za zaposlene iz angleskega jezika in nadaljevalni tecaj Excela. Na
podrocju varnosti in zdravja pri delu ter pofarne varnosti je bilo izvedenih 18 usposabljanj, ki se jih je
udelezilo 213 zaposlenih in studentov, ki opravljajo studentsko delo prek napotnic studentskih servisov
ali so v okviru pedagoskega programa vkljuceni v delovni proces.
Na podrocju promocije zdravja na delovnem mestu je bilo v letu 2017 izvedenih vec sportnih
aktivnosti. lzvedeno je bilo predavanje na temo trpincenja na delovnem mestu. V okviru projekta »Za
zivljenje« so clani Drustva studentov medicine Slovenije izvedli 4 usposabljanja prve pomoci, ki se jih je
udelezilo 77 zaposlenih .
Za pedagoske delavce smo na UL in FF skupaj izvedli 5 razlicnih delavnic (skupaj 11 izvedb) s podrocja
visoko5olske didaktike, kar bo pedagoskim delavcem omogoCilo poglobiti specificna didakticna in druga
znanja, ki jih potrebujejo v pedagoskem procesu.

Povzetek v obliki tabele:
Kljucni premiki, prednosti
podrocju (najvec tri)

in

dobre

prakse

na

Obrazlozitev vpliva na kakovost

Pogostejsi sestanki vodij strokovnih sluzb.

Vee mofoosti za pretok informacij
seznanjanje z delom drugih sluzb.

lzvedba tecajev anglescine in drugih izpopolnjevanj za
zaposlene

lzboljsanje pedagoskega, znanstvenega in
strokovnega dela

Kljuene pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave in
izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Ni bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih, kar
bi pripomoglo k izboljsanju odnosov in povezanost s
sodelavci.

lzvedba ankete o zadovoljst vu zaposlenih in
izboljsanje zadovoljstva zaposlenih leta
2018.

Preobremenjenost pedagoskega kadra.

Priprava in implementacija sprememb
studijskih programov in srednjerocnega
kadrovskega naerta.

Premalo izobrazevanj in izpopolnjevanj za vse
zaposlene .

Pregled stanja in priprava okvirnega naerta
izobrafovanj in izpopolnjevanj ter mofoosti
financiranja.

3.1.7.4.

in

lzvaj anj e nalog po pooblastil u (naciona lno pomembne na loge)

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016

Ukrep I prredlog ukrepa iz porocila
o kakovosti 2016

Status ukrepa
predloga

Zagotoviti financiranje vec izbirnih
predmetov, saj na FF UL delujoci

Ostaja na ravni
predloga .

oz.

©br:azlozitev

Ker predmete za podrocje metodike
slovenscine kot tujega jezika na
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Center za slovenscino kot drugi in
tuji jezik na nacionalni ravni znanje
na tern podrocju ustvarja fo vec
kot 50 let, omenjena znanja pa so
vedno nujnejsa za ucitelje zaradi
stevilnih priseljencev v solah.

z izvajanjem vec akreditiranih
predmetov bi pripomogli h
kakovosti studija.

Oddelku za slovenistiko izvaja
honorarna sodelavka in ker na
Oddelku morajo najprej poskrbeti za
polno obremenitev redno zaposlenih
uciteljev, vec predmetov, povezanih s
podrocjem metodike slovenSCine kot
tujega jezika, v tern trenutku se ni
mogoce ponuditi.

Center za slovensCino kot drugi in tuji je v letu 2017 izvedel vec tecajev slovenscine za odrasle, ki se jih
je udelezilo 996 tecajnikov (tecajev slovenscine v okviru projekta lzbo/jfonje procesa
internacionalizacije slovenskega visokega 5olstva se je udelezilo 312 studentov in visokofolskih
uciteljev).
V okviru programa Slovenscina za otroke in mladostnike je bil Center vkljucen v ESS projekt lzzivi
medkulturnega sobivanja (2016-2022), katerega namen je pripraviti model vkljucevanja otrok,
ucencev in dijakov priseljencev v VIZ. Kot partnerska institucija je vkljucen v projekt Objem (20172022), katerega cilj je nadaljnje razvijanje modelov vkljucevanja ucencev priseljencev, pridobili pa so
raziskovalni projekt Evalvacija mode/av ucenja in poucevanja slovensCine kot drugega jezika za ucence
in dijake, ki jim s/ovensCina ni materni jezik (2017-2019). V letu 2017 je bilo v sodelovanju z
Vecstopenjsko solo s slovenskim ucnim jezikom v Doberdobu izvedeno 73-urno izobrafovanje uCiteljev,
ki poucujejo na slovenskih folah na Goriskem in v dvojezicni soli v Spetru v Beneciji oz. so vzgojitelji v
slovenskih vrtcih. lzobrazevanja se je udelezilo vec kot 100 vzgojiteljev in uciteljev celotne folske
vertikale (od vrtca do visjih srednjih fol). Vkljuceni so bili v izobrafovanje uciteljev, ki poueujejo
dopolnilni pouk slovenscine v tujini, uciteljev in izvajalcev pouka slovenscine za ucence Rome, ki ta
pouk izvajajo v vecnamenskih centrih, ter v posebno strokovno mednarodno skupino, imenovano s
strani obcine Trbiz v ltaliji, katere cilj je vzpostavitev tri- oz. stirijeziene sole oz. uvedba sistematicnega
ucenja slovenscine, nemsCine in furlanscine v Kanalski dolini. Vecino sredstev za place in celotna
sredstva za razvoj programa in dejavnosti so pridobljena na trgu, kar onemogoca kontinuiteto in
kakovostno razvijanje dejavnosti ter zelo otefoje delo na programu. V prihodnosti bi bilo s strani
drfave nujno zagotoviti vsaj sredstva, ki bi omogocala stabilno in kakovostno osnovno dejavnost na
programu.
V okviru programa lzobrazevanje je bil izveden poseben Tecaj za slovenske solnike, zaposlene na
slovenskih izobrafovalnih ustanovah v ltaliji, ter vec seminarjev za ucitelje v slovenskih solah - skupaj
10 razlicnih oblik seminarjev s priblifoo 300 udelefonci, med drugim tudi izobrafovanje na Zavodu za
solstvo za ucitelje, ki poucujejo materne jezike priseljencev, in ucitelje iz zdomstva ter zakljuceno
izobrafovanje za ucitelje Solskega centra Ljubljana.
V okviru programa Slovenscina na tujih univerzah so koordinirali delovanje 57 lektoratov in studijev
slovenscine na tujih univerzah; na 26 univerzah je imela slovenistika status samostojnega
dodiplomskega in/ali podiplomskega studija oziroma studijske smeri, na tujih univerzah pa je nastalo
okrog 50 diplomskih, magistrskih in doktorskih del.
V okviru lzpitnega centra je bilo izvedenih skoraj 3000 izpitov iz znanja slovenscine kot tujega jezika na
treh ravneh. Med oktobrom 2016 in junijem 2017 je bila v okviru zdrufonja evropskih jezikovnih
testatorjev (ALTE) opravljena zunanja evalvacija izpitov iz znanja slovenscine. Vsi trije izpiti ustrezajo
mednarodnim standardom kakovosti, zato so izpiti iz znanja slovenscine dobili mednarodni znak
kakovosti za dobo 5 let. V okviru programa poteka dveletni projekt Erasmus+, K2, Vk/jucevanje
prostovoljcev v jezikovno izobraievanje priseljencev (VJME), ki se bo zakljucil septembra 2018.
Organizirali so Ze 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki se ga je udelezilo 106
udelefoncev (studenti, ucitelji, raziskovalci slovenistike in slavistike) iz 23 drfav, ter 36. simpozij
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Obdobja, ki se ga je udelezilo 47 referentov in vec kot 100 drugih poslusalcev; v okviru obeh prireditev
sta izsli monografski publikaciji z objavljenimi predavanji.
Center skrbi za redno informiranje o novostih - ucbenikih in drugih ucnih gradivih, metodah
poucevanja in pripravi ucnih gradiv, izpitnih gradivih in spremembah izpitnega Sistema po e-posti, prek
druzbenih omrezij Facebook, Twitter in lnstagram, na spletni strani Centra za slovenscino, v obliki
predstavitev, delavnic in predavanj na izobrazevalnih in delovnih srecanjih. lzdali so obsefoejfo
razlicico slovnicnih preglednic Oblike v oblakih in Zepno slovensCino (prevod v albanscino), ponatisnili
nekatera gradiva (SlovensCina ekspres 1, Pot do izpita, Slika jezika, Zepna s/ovensCina - anglescina,
italijansCina, nemscina, spansCina, srbscina) ter pridobili pravice za tisk in distribucijo gradiv za otroke
in mladostnike, ki so jih tudi natisnili (Kriz kraf, ucbenik in priroenik za uCitelje, Cas za slovensCino 1,
ucbenik in delovni zvezek, Cas za slovensCino 2, ucbenik in delovni zvezek). S publikacijami so prisotni
na Sejmu akademske knjige Liber.ac in Slovenskem knjifoem sejmu.

Povzetek v obliki tabele:
KljuC:6i premiki,·. prednosti ·11\,~,gbre.'pfc,ikse· na
podfc)~ju{nctjvec tri) ·. ,.. ·.

C>~razlo~it~vvpliva·n~'kakov~st

Strateski naert razvoja slovenscine in vsebin s
podrocja medkulturnega dialoga in integracije za
tuje studente (tudi za studente, ki bi se kot
begunci oz. azilanti vpisovali na UL).

V okviru projekta lzbolj5anje procesa
internacionalizacije slovenskega visokega 5olstva
je nastal prosto dostopni spletni tecaj
slovenscine na ravni Al, namenjen
samostojnemu ucenju. Posebna enota je
namenjena tujim studentom, portal pa zajema
tudi informacije o Sloveniji in slovenscini.

lzvajanje studijskih predmetov s podrocja ucenja
slovenSCine in tecajev slovenscine za tuje
studente in ucitelje celotne UL.

FF UL in slovenistika v njeni sestavi (Oddelek za
slovenistiko ter Center za slovenscino kot drugi in
tuji jezik) je bila nosilka in izvajalka nalog,
povezanih s podrocjem slovenscine v okviru
projekta lzboljsanje procesa internacionalizacije
slovenskega visokega solstva: v studijskem letu
2016/2017 izvedenih 19 tecajev, ki se jih je
udelezilo 312 studentov in visokosolskih uciteljev
UL.

Na podlagi evidentiranih odprtih vprasanj smo
dosegli dogovor na ravni UL, da se predmeti (trije
zunanji izbirni predmeti Slovenscina kot tuji jezik
- lektorat 1, 2, 3) izvajajo za potrebe vseh clanic
tudi po izteku projekta lzboljsanje procesa
internacionalizacije slovenskega visokega solstva.

Dosefon dogovor o kadrovski in financni
pokritosti izvajanja predmetov Slovenscina kot
tuji jezik - lektorat 1, 2, 3, namenjenih tujim
redno vpisanim studentom UL, po poteku
projekta. V zimskem semestru 2017 /2018 se
izvaja izbirni predmet Slovenscina kot tuji jezik lektorat 1 (tecaj slovenscine) v 11 skupinah, v
katere je vkljucenih okrog 250 studentov
razlicnih clanic UL. Se v okviru projekta je bilo
novembra 2016 sistemizirano delovno mesto
uCitelja lektorja za slovenski jezik, ki je hkrati
nosilec predmetov Slovenscina kot tuji jeziklektorat 1, 2, 3; ta je prevzel tudi vsebinsko
koordinacijo Leta plus za celotno UL. Prav tako je
se v casu trajanja projekta (julija 2017) bila na FF
polovicno na nova zaposlena ena oseba kot
administrator- organizator dejavnosti v okviru
Leta plus.
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Kljuene pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave
in izzivi na. podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

V okviru studijskega programa Slovenistika je
akreditiranih pet izbirnih predmetov za podrocje
metodike slovenscine kot tujega jezika, izvajata
se dva, ceprav je zanimanje tako med studenti na
slovenistiki kot tudi gostujocimi studenti na
oddelku veliko, prav tako predmeti studentom
prinasajo znanja in kompetence, ki jih nujno
potrebujejo za uspesno delo, ko vstopijo na trg
dela . Prav zaradi potreb na trgu dela bi veljalo v
kosarici obveznih predmetov ponuditi vec
predmetov, ki so temeljni za stroko (npr.
Poucevanje slovenscine kot tujega jezika).

Zagotoviti financiranje vec izbirnih predmetov,
saj na FF UL delujoci Center za slovenscino kot
drugi in tuji jezik na nacionalni ravni znanje na
tern podrocju ustvarja Ze vec kot 50 let,
omenjena znanja pa so vedno nujnejsa za ucitelje
zaradi stevilnih priseljencev v 5olah. z izvajanjem
in prevrednotenjem katerega izmed predmetov
(iz izbirnega v obveznega) bi pripomogli h
kakovosti studija novih generacij slovenistov
Univerze v Ljubljani.

Vecino sredstev za place in celotna sredstva za
razvoj in dejavnosti programa Slovenscina za
otroke in mladostnike so pridobljena na trgu, kar
onemogoca kontinuiteto in kakovostno razvijanje
dejavnosti ter zelo oteZLije delo na programu.

S strani drfave zagotoviti vsaj sredstva, ki bi
omogocala stabilno in kakovostno osnovno
dejavnost na programu Slovenscina za otroke in
mladostnike.

3.1.7.5. Zagotavljanje stikov z j avnostmi

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
oz.

Obrrazlozitev

OdloCitev za en logotip in jasna
navodila vsem, da se uporablja le
ta logotip.

Ostaja na ravni
predloga.

FF se vedno uporablja oba logotipa
(svojega in UL FF), v prihodnje bi bilo
smiselno natancneje dolociti pravila
uporabe logotipov. Ob 100-letnici
fakultete nameravamo to tudi urediti.

FF bi morala cim prej prenoviti
svojo spletno stran in brosure, ki
so vezane na sedanjo CGP, ki pa je
zastarela, zlasti pa neprimerna za
fakulteto. Nov CGP bi moral
izrafati vec zivljenja in aktivnosti FF
UL.

Ostaja na ravni
predloga.

V okviru 100-letnice bo fakulteta
pristopila k celostni resitvi svojega
CGP-ja.

lzdelava videa, kar pa bi terjalo
tudi financni vlofok (odvisno od
videa, vendar nekje okrog 5.000
evrov), saj bi morali najeti agencijo
za izdelavo.

Ostaja na ravni
predloga.

lzdelavo videa bi bilo smiselno dodati
tudi v sklop praznovanja 100-letnice
fakultete.
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Povzetek v obliki tabele:
Kljueni premiki, prednosti in dobre prakse na
podrocju (najvec tri)

Obrazlozitev vpliva na kakovost

lntenzivnejse komuniciranje z mediji o
znanstvenih dosezkih raziskovalcev na fakulteti
(tudi v povezavi s knjigami, ki tu izidejo, pa tudi
sicer: v povezavi s projekti, ki jih vodijo na ZIFF-u,
in z dogodki, ki jih pripravljamo na fakulteti.

Vecja prepoznavnost znanstvenoraziskovalnega
dela v sirsi javnosti; na bolj poljuden nacin
predstavljeni izsledki raziskav.

Kljucne pomanjkljivosti, prilofoosti za izboljsave
in izzivi na podrocju (najvec tri)

Predlogi ukrepov za izboljsave

Neenotna uporaba celostne grafiene podobe
fakultete.

Poenotiti uporabo celostne graficne podobe
fakultete in dolociti natancnejsa navodila.

Manjsa prepoznavnost fakultete v javnosti,
nifanje ugleda humanistike in druzboslovja v
druzbi.

Organizirati sklope javnih predavanj in vec drugih
aktivnosti (odprtih razprav, okroglih miz),
namenjenih sirsi javnosti.
Okrepiti druge promocijske dejavnosti, npr.
izdelava promocijskega videa, l<i bi pripomogel k
vecji prepoznavnosti FF v sirsi javnosti.

Manj uCinkovito obvescanje o dogodkih v
organizaciji FF.

Nadgradnja elektronskega obvescanja o
dogodkih na FF s slikovno obogatenim
»novicnikom« (newsletter) zaposlenih in
studentov.

3.1.7.6. Vodenje in upravljanje organizacije

Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz porocila o kakovosti 2016
l!Jkr:ep 7 predlog ukrepa iz porooila
o ka'kovosti 20!1!6

oz.

Pridobivanje
prostorov
za
hranjenje knjifoicnega gradiva, s
cimer bi se sprostili prostori v
maticni stavbi.

Vkljuceno v program
dela 2018.

Naertovana pridobitev prostorov na
Askercevi 5 ni bila realizirana.

Nadaljevanje
sodelovanja
pri
postopkih
izbora
povezanih
informatik na UL.

Vkljuceno v program
dela 2018.

Postopek javnega narocila na UL za
poslovno-informacijski sistem se ni
zakljucen.

Obrazlozitev

Jeseni 2017 se je nova vodstvo sestalo s predstavniki vseh oddelkov ter z vsemi strokovnimi sluzbami,
kjer je prisluhnilo predlogom za morebitne izboljsave glede organizacije in naertovanja dela. Na vse
predloge je pripravilo odzivno poroCilo, uvedene so bile nekatere novosti (Letni rokovnik FF za
tajnistva, ...). V letu 2018 bo vodstvo nataneneje dolocilo temeljne strateske cilje FF.
Reorganizacija skupnih strokovnih sluzb

Na studijskem podrocju smo Referate za razliene stopnje studija zdruzili v skupno Sluzbo za studijske
zadeve ter zaposlili pomocnico tajnika fakultete za studijske zadeve, ki j e odgovorna za vod enje
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podrocja studijskih zadev na vseh treh stopnjah studija. Prav tako smo vzpostavili samostojno Sluzbo
za akreditacije in spremljanje studijskih programov.

Prostorska problematika
Naertovana je bila pridobitev prostorov na Askercevi 5, vendar FF UL teh prostorov po dogovoru z
AGRFT ni pridobila. Se vedno iscemo mofoosti pridobitve prostorov za hranjenje knjifoicnega gradiva
izven stavbe FF UL.

lnformatizacija
Studentski informacijski sistem nadgrajujemo tudi z drugimi moduli, nadgrajujemo pa ga tudi po
izmenjavi mnenj in dobrih praks z drugimi clanicami, tudi poslovno informatiko in dokumentarni
sistem. Poskusamo racionalizirati postopke, ki so v medsebojni odvisnosti v razlicnih strokovnih
sluzbah, na nacin, da bite informacijske sisteme medsebojno povezali.

Usposabljanje zaposlenih v strokovnih sluzbah
Zaposleni v strokovnih sluzbah sledijo novostim na svojih podrocjih in se sprotno izobrafojejo. Ker so
izrazene tudi potrebe po skupnih internih izobrafovanjih, je bilo izvedeno predavanje na temo
trpincenja na delovnem mestu. Ponovili pa smo tudi tecaje tujih jezikov.

Ureditev statusa visokosolskih uciteljev na asistentskih in lektorskih mestih
V letu 2017 smo izvedli se nekaj prevedb v okviru resevanja problema visoko5olskih uciteljev na
asistentskih delovnih mestih.

Sredstva za individualno znanstvenoraziskovalno delo (IRD)
V letu 2017 je fakulteta ponovno (prvic po letu 2011) omogocila sredstva za individualno
znanstvenoraziskovalno delo (IRD), in sicer 600 evrov za zaposlene z nazivom redni profesor, izredni
profesor in docent ter 300 evrov za zaposlene z nazivom asistent, predavatelj in (tokrat prvic) lektor.

Povzetek v obliki tabele:

i<iJ4f(li,pf~'. @ e~~·~~.osti .jn dp.bre ·rJr-akse . nci gbp~zl,()zit~\{ ¥f>J.i~.#.J'.l~·.~~kpyost

ppaf<>.'~j~·K?

..~:~m >

Reorganizacija skupnih strokovnih sluzb.

Racionalizacija
postopkov,
uspesnejse
sodelovanje in povezovanje skupnih strokovnih
sluzb in s tern vecja podpora pedagoskemu in
znanstvenoraziskovalnemu delu.

lnternacionalizacija in zagotovitev mofoosti
ucenja slovenscine tujim studentom in
profesorjem.

Uspesna izvedba in porast studentov, vkljucenih v
izobrazevanje v sklopu projekta Leto plus.

Ureditev statusa visoko5olskih uciteljev na
asistentskih in lektorskih delovnih mestih.

Uspesno zakljuceni in urejeni statusi visokosolskih
uciteljev na asistentskih in lektorskih delovnih
mestih.

Klju~n~ < PPfllar1jklJivosU, ...· p~ilpznosti
izboljs~.v~in' izzhif pl}drocju .(ne1Jve~ tri)

na

za

Prostorska stiska.

Poskusamo pridobiti prostore za hranjenje
knjifoicnega gradiva, s cimer bi se sprostili
prostori v maticni stavbi, ki so nujno potrebni za
kakovostno
opravljanje
tako
pedagoske
dejavnosti, kakor tudi dela strokovnih sluzb.

Slabo povezani razlicni informacijski sistemi na
razlicnih podrocjih dela. Delovni procesi so

lskati sistemske resitve tako na ravni FF kot na
ravni UL.
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posledicno neracionalni, dolgotrajni, tveganje
za napake je vecje.

3.1 .8.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pregled stevila razlicnih statusov
obravnavanih podrocij delovanja

realizacije

ukrepov

. Stat:usi realizacije ukrepov iz 2017

iz

leta

Stevilo statusov

II

2017

prek

vseh

Delez
(zaokrozeno
na 1 %}

Realizirano v letu 2017

11

29 %

Deina realizirano v letu 2017

1

3%

Deina realizirano v letu 2017 in vkljuceno v program dela 2018

15

39 %

Vkljuceno v program dela 2018

5

13 %

Ostaja na ravni predloga

6

16%

Opusceno

0

0

Skupaj

38

100%

V porocilu o kakovosti FF za leto 2016 smo oblikovali 38 predlogov ukrepov za izbrane pomanjkljivosti,
prilofoosti za izboljsave in izzive na dolocenih podrocjih. Kot je razvidno iz zgornje tabele, smo v 2017
realizirali ali delno realizirali 71 % ukrepov (od teh jih je 29 % popolnoma realiziranih, 3 % delno
realiziranih, 39 % pa ob delni realizaciji vkljucenih v program dela 2018). V program dela 2018 je brez
realizacije v 2017 vkljucenih 13 % ukrepov, medtem ko 16 % ukrepov ostaja na ravn i predloga ali pa je
opuscenih .
Stopnjo realizacije ukrepov ocenjujemo kot dobro. V primerjavi z letom 2016 je delez realizacije 2017
za spoznanje nizji (8 %): v 2016 smo realizirali ali delno realiziral i vec kot tri cetrtine od 48 ukrepov,
letos pa slabe tri cetrtine od 38 ukrepov. V prihodnje si bomo se naprej prizadevali realizirati ali vsaj
delno realizirati cim vec ukrepov, najbolj problematicne pa uvrstiti v program dela.

4.

STATISTICNI PODATKI UL (realizacija 2017)

=> Stevilo vpisanih studentov 2016/2017: 3027 rednih in 218 izrednih na 1. stopnji; 1616 redn ih in
9 izrednih na 2. stopnji, 210 na tretji stopnji

=> 5tevilo tujih vpisanih studentov: 91
=> Stevilo diplomantov v letu 2017: 643 na 1. stopnji in 378 na 2. stopnji, 60 na 3. stopnji
=> 5tevilo akreditiranih studijskih programov: 47 prvostopenjskih, 11 drugostopenjskih, 3 doktorski
programi

=>
=>
=>
=>
=>

5tevilo razpisanih studijskih programov: 46 prvostopenjskih, 12 drugostopenjskih, 3 doktorski
5tevilo skupnih studijskih programov: s
Stevilo sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju "dvojnih" diplom: 0
5tevilo studijskih programov, ki jim je t reba podaijsati akreditacijo v letu n+1: o
Ucitelji in sodelavci ter ra ziskovalci na izmenjavi (v Slovenij i): 28
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=> Ucitelji in sodelavci ter raziskovalci na izmenjavi (v/iz tujine): iz tujine: 40, v t ujini: 50
=> Stevilo raziskovalcev: 291
=> Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in drugi mednarodni programi : 1 projekt je bil
koordinatorski v sklopu okvirnega programa (H2020), pri treh smo bili v partnerski vlogi. Osta lih
mednarodnih je bilo 5 koordinatorskih in 16 partnerskih.
=> stevilo studentov s posebnim statusom: 1. stopnja: 83, 2. stopnja: 25

5.

5.1.

PRILOGE:

Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje univerz

Filozofska fakulteta pri svojem delovanju in poslovanju uposteva vse veljavne zakone in podzakonske
akte na podrocju visokega folstva, ki jih je sprejel Drfavni zbor RS oziroma pristojni drfavni orga n ter
Univerza v Ljubljani. Hkrati je Filozofska fakulteta na podlagi nacionalne veljavne zakonodaje in St atuta
UL sprejela nekaj pravilnikov, ki podrobneje urejajo delovanje in poslovanje fakultete :
http://www.ff.uni-lj.si/oFakulteti/Pravilniki.

Pomembnejsa nacionalna zakonodaja, pomembna za delovanje in poslovanje fakultete:
Ustava Republike Slovenije (Ur. I. RS, st. 331/1991-1, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004,
68/2006, 47/2013, 47 /2013, 75/2016);
Nacionalni program visokega folstva Repub like Slovenije Ur. I. RS, st. 20/2002)
Zakon o visokem solstvu (Ur. I. RS, st. 32/2012-UPB7, s spremembami in dopolnitvami);
Zakon o ukrepih na podrocju plac in drugih stroskov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem
sektorju (Uradni list RS, st. 88/16)
Uredba o javnem financiranju visokofolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. I. RS, st. 35/2017);
Resolucija o nacionalnem programu visokega solstva Republike Slovenije 2011-2020 (Ur. I. RS, st .
41/2011);
Statut Univerze v Ljubljani (Ur. I. RS, st. 4/2017 s spremembami);
Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1)( Ur. I. RS, st. 28/ 2000 s spremembami in
dopolnitvami - OdPUL);
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. I. RS, st. 96/2002, 115/2005, 22/2006-UPBl,
61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-lA) in ostali predpisi s podrocja raziskovalne in
razvojne dejavnosti;
Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur. I. RS, st. 43/2011);
Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokosolskih zavodov in studijskih programov (Ur. I. RS,
st. 42/2017);
Uredba o javnem financiranju visokosolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS,
st. 7/11, 64/12, 12/13, 38/16 in 35/17)
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5.2.

Oddelki clanice

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ima 21 oddelkov, ki se delijo na vec kateder, in sicer:

1. Oddelek za anglistiko in amerikanistiko :
- katedra za angleski jezik,
- katedra za knjizevnosti v angleskem jeziku,
- katedra za didaktiko angleSCine.
2. Oddelek za arheologijo:
- katedra za arheologijo paleolitika in mezolitika,
- katedra za arheologijo neolitika in eneolitika,
- katedra za arheologijo kovinskih obdobij,
- katedra za klasicno arheologijo,
- katedra za rimsko arheologijo,
- katedra za arheologijo zgodnjega srednjega veka,
- katedra za arheologijo mlajsih obdobij,
- katedra za arheolosko metodologijo in teorijo.
3. Oddelek za azijske studije :
- katedra za japonologijo,
- katedra za sinologijo.
4. Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo:
- katedra za bibliotekarstvo,
- katedra za knjigarstvo,
- katedra za informacijsko znanost.
5. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo:
- katedra za splosno etnologijo in metodologijo,
- katedra za etnologijo Slovencev,
- katedra za etnologijo Evrope,
- katedra za neevropsko etnologijo,
- katedra za folkloristiko,
- katedra za etnolosko muzeologijo in etnolosko konservatorstvo,
- katedra za kulturno antropologijo.
6. Oddelek za filozofijo:
- katedra za zgodovino filozofije in fenomenologijo,
- katedra za logiko, analitieno filozofijo in spoznavno teorijo,
- katedra za ontologijo in filozofsko sistematiko,
- katedra za socialno filozofijo, filozofijo zgodovine in teoretsko psihoanalizo ..
7. Oddelek za geografijo:
- katedra za fizicno geografijo,
- katedra za druzbeno geografijo,
- katedra za regionalno geografijo,
- katedra za regionalno analizo in planiranje,
- katedra za varstvo geografskega okolja,
- katedra za didaktiko pouka geografije,
- katedra za turizem,
- katedra za politicno geografijo.
8. Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko:
- katedra za nemski, nizozemski in svedski jezik,
- katedra za starejsi nemski jezik in starejfo nemsko knjifovncist,
- katedra za novejfo nemsko knjizevnost,
- katedra za moderno in sodobno nemsko knjifovnost,
- katedra za slovensko-nemske kontrastivne studije,
- katedra za didaktiko nemscine.
9. Oddelek za klasicno filologijo :
- kated ra za grski jezi k,
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- katedra za grsko knjizevnost,
- katedra za latinski jezik,
- katedra za rimsko knjifovnost,
- katedra za srednjevesko in humanisticno latinscino ..
10. Oddelek za muzikologijo:
- katedra za zgodovino starejse svetovne glasbe,
- katedra za zgodovino novejse svetovne glasbe,
- katedra za zgodovino glasbe na Slovenskem,
- katedra za etnomuzikologijo,
- katedra za sistematicno muzikologijo.
11. Oddelek za pedagogiko in andragogiko:
- katedra za teorijo vzgoje in zgodovino pedagogike,
- katedra za pedagosko metodologijo,
- katedra za pedagosko sociologijo in predfolsko vzgojo,
- katedra za solsko pedagogiko, didaktiko in visokofolsko didaktiko,
- katedra za psihologijo poucevanja in ucenja,
- katedra za poklicno pedagogiko in andragogiko,
- katedra za andragogiko.
12. Oddelek za prevajalstvo:
- katedra za prevodoslovje,
- katedra za tolmacenje,
- katedra za jezikovne tehnologije, leksikologijo in terminologijo,
- katedra za slovenski jezik,
- katedra za angleski jezik,
- katedra za nemski jezik,
- katedra za francoski jezik,
- katedra za italijanski jezik.
13. Oddelek za primerjalno in splosno jezikoslovje:
- katedra za primerjalno jezikoslovje,
- katedra za splosno jezikoslovje,
- katedra za uporabno jezikoslovje. Oddelek ima knjifoico.
14. Oddelek za primerjalno knjifovnost in literarno teorijo:
- katedra za primerjalno knjifovnost,
- katedra za literarno teorijo in metodologijo.
15. Oddelek za psihologijo:
- katedra za obeo psihologijo,
- katedra za razvojno psihologijo,
- katedra za socialno psihologijo,
- katedra za klinicno psihologijo in psihoterapijo,
- katedra za psihologijo dela in organizacije,
- katedra za pedagosko psihologijo,
- katedra za psiholosko metodologijo.
16. Oddelek za romanske jezike in knjifovnosti:
- katedra za francoski jezik,
- katedra za francosko knjizevnost,
- katedra za didaktiko francoscine,
- katedra za italijanski jezik,
- katedra za italijansko knjifovnost,
- katedra za romansko jezikoslovje,
- katedra za didaktiko italijanscine,
- katedra za spanski jezik,
- katedra za spansko knjifovnost,
- katedra za didaktiko spanscine.
17. Oddelek za slavistiko:

59

- katedra za hrvaski in srbski jezik,
- katedra za hrvasko in srbsko knjizevnost,
- katedra za makedonski jezik in knjifovnost,
- katedra za ruski jezik,
- katedra za rusko knjifovnost,
- katedra za primerjalno slovansko jezikoslovje,
- katedra za staro cerkveno slovanscino,
- katedra za bohemistiko,
- katedra za polonistiko,
- katedra za slovakistiko.
18. Oddelek za slovenistiko:
- kated ra za slovenski knjizni jezik in stilistiko,
- katedra za zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo,
- katedra za starejso slovensko knjifovnost in ustno slovstvo,
- katedra za novejso in sodobno slovensko knjizevnost,
- katedra za literarno teorijo in metodologijo,
- katedra za jezikovno in knjifovno didaktiko.
19. Oddelek za sociologijo:
- katedra za obeo sociologijo,
- katedra za sociologijo kulture. Oddelek ima knjifoico.
20. Oddelek za umetnostno zgodovino:
- katedra za obeo zgodovino umetnosti,
- katedra za zgodovino slovenske umetnosti ter umetnosti drugih jufoih Slovanov,
- katedra za muzeologijo in konservatorstvo.
21. Oddelek za zgodovino:
- katedra za anticno zgodovino in zgodovino starega veka,
- katedra za zgodovino srednjega veka in za pomofoe zgodovinske vede,
- katedra za zgodovino zgodnjega novega veka,
- katedra za zgodovino 19. stoletja,
- katedra za sodobno zgodovino,
- katedra za didaktiko zgodovine.

Na ravni FF delujejo se naslednje skupne organizacijske enote:
Znanstvenoraziskovalni institut, Center za pedagosko izobrafovanje, Osrednja humanisticna knjifoica,
Enota za sport, Center za slovenscino kot drugi in tuji jezik, ki je vsebinsko in organizacijsko povezan z
Oddelkom za slovenistiko, Znanstvena zalozba in Knjigarna.
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5.3.

Predstavitev clanice

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1919 in je ena izmed ustanovnih clanic
Univerze v Ljubljani. Kmalu bo torej mini lo 100 let odkar neprekinjeno deluje: s svojim delom je pricela
v zimskem semestru studijskega leta 1919/20, in sicer z 245 studenti.
Na fakulteti izvajamo dejavnost nacionalnega programa visokega 5olstva ter nacionalnega razvojnega
in raziskovalnega programa na podrocju humanisticnih, druzboslovnih in izobrazevalnih ved, zagotavlja
njihov razvoj in izvaja druge dejavnosti, dolocene s Statutom UL in Pravili FF. lzobrazujemo studente in
studentke in ustvarjamo vrhunske izobrazence in izobrazenke z odprtim in kriticnim misljenjem na
podrocju humanistike in druzboslovja ter izobrafovanja uciteljev s teh podroCij.
V studijskem letu 2017/2018 na Filozofski fakulteti poucuje 49 rednih profesorjev in 40 rednih
profesoric, 41 izrednih profesorjev in 45 izrednih profesoric, 30 docentov in 42 docentk, 5 lektorjev
in 46 lektoric, 19 asistentov in 34 asistentk, skupaj torej 144 pedagoskih delavcev in 207 pedagoskih
delavk. Strokovno podporo dejavnostim fakultete dajejo skupne strokovne sluzbe, tajnistva oddelkov
in knjifoicni delavci s 15 nepedagoskimi strokovnimi sodelavci in 135 sodelavkami.

Prvega oktobra 2017 je z delom nastopilo nova vodstvo za obdobje stirih let {1.10.2017 - 30.9.2021):
red. prof. dr. Roman Kuhar, dekan fakultete,
izr. prof. dr. Gasper lie, prodekan za dodiplomski in magistrski studij in informacijski sistem,
izr. prof. dr. Jasna Mazgon, prodekanja za doktorski studij in znanstvenoraziskovalno delo,
izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglic, prodekanja za kakovost in zaloznistvo,
izr. prof. dr. Katja Vintar Mally, prodekanja za gospodarske zadeve in organizacijo delovanja fakultete
ter mednarodno sodelovanje in
Luka Kropivnik, prodekan student

Osnovna izobrazevalna in znanstvenoraziskovalna organizacijska enota Filozofske fakultete je oddelek,
skupaj jih je 21. V okviru oddelka delujejo katedre, knjifoica in raziskovalno-razvojni centri. Na fakulteti
je 18 oddelcnih knjifoic, ki se organizacijsko povezujejo v OHK - osrednjo humanisticno knjifoico. OHK
je najvecja fakultetna knjifoica Univerze v Ljubljani, tretja najvecja visokosolska in peta najvecja
knjifoica v Sloveniji.
Poleg oddelkov na ravni FF delujejo se naslednje skupne organizacijske enote : Znanstvenoraziskovalni
institut, Center za pedagosko izobrafovanje, Osrednja humanisticna knjifoica, Enota za sport, Center za
slovenscino kot drugi in tuji jezik, ki je vsebinsko in organizacijsko povezan z Oddel kom za slovenistiko,
Znanstvena zalozba, ki se s priblifoo sedemdesetimi naslovi na leto se uvrsca med najvecje znanstvene
zalozbe s podrocja humanistike in druzboslovja v Srednji Evropi, in Knjigarna, ki poleg celovite ponudbe
publikacij Znanstvene zalozbe FF skrbi tudi za bogato ponudbo druge humanisticne in druzboslovne
produkcije.
Studenti in studentke so bili na Filozofski fakulteti vedno avantgardna sila prodorne, angazirane in
alternativne humanisticne misli. Na FF so organizirani v studentski svet FF in studentsko organizacijo
FF.
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5.4.

Rea lizacija predlogov ukrepov iz Poslovnega porocila 2017

Glej poglavje 3.1.8 tega porocila ter zavihka Realizacija ukrepov in Vsebina-ukrepi v Sabloni za zajem
podatkov.
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S.S.

Program SS clan ice - obstudijska dejavnost

Studentski svet clan ice - Predstavitev
Studentski svet Filozofske fakultete (SSFF) je najvisji in edini predstavniski organ studentov na fa kulteti.
Je organ fakultete in je dolocen z Zakonom o visokem 5olstvu, Statutom Univerze, Pravili Filozofske
fakultete ter s Pravilnikom o delovanju SSFF.
Na volitvah lahko za svetnika na Filozofski fakulteti kandidira vsak student oziroma studentka
Filozofske fakultete . Za kandidata lahko glasujejo vsi redno in izredno vpisani studenti in studentke na
posameznem oddelku. Volitve so vsako leto, in sicer drugi polni teden v novembru.
Ko so izvoljeni predstavniki studentov (praviloma 22 clanov: po en predstavnik z vsakega oddelka in en
podiplomski student), znotraj Sveta izvolijo vodstvo SSFF (predsednika, dva podpredsednika in tajn ika) .
Mandat svetnikov SSFF traja 1 leto. Svetniki za svoje delo in sodelovanje na sejah SSFF in ostal ih
organov FF ne prejemajo placila . SSFF razpravlja o vsem, kar zadeva pravice in dolfoosti studentov,
daje mnenje o kandidatih za dekana in voli clane delovnih teles in organov fakultete iz vrst studentov.
V imenu studentov podaja mnenja o pedagoski usposobljenosti uCiteljev. lz sredstev, ki jih pridobi za
svoje delovanje s strani Ministrstva za visoko 5olstvo, znanost in tehnologijo, sofinancira tudi
raznovrstne dejavnosti, povezane s studijem (ekskurzije, revije, predavanja ipd.). Delo SSFF je javno,
zato se lahko sej udelezi vsak, ki ga to zanima.
Studentski svet FF vsako leto delez svojega proracuna nameni projektom, ki jih organizirajo studentje v
razlicnih formalnih ali neformalnih drustvih, ki delujejo na Filozofski fakulteti. Projekti, ki ji h
sofinancira SS, so zelo raznoliki in obsegajo ekskurzije, delovno-motivacijski vikendi, publikacije,
promocijski material, okrogle mize, predavanja, integrativni dogodki in drugo.
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5.6

Prenovljeni obrazec za samoevalvacijo studijskega programa FF UL

SAMOEVALVACIJA STUDIJSKEGA PROGRAMA FILOZOFSKE FAKULTETE UL
1. SPLOSNI PODATKI 0 STUDIJSKEM PROGRAMU
a. Oddelek

b. lme programa (ime, stopnja, vrsta}

c.

Skrbnik studijskega programa (ime, priimek in naziv ter e-naslov}

2. TEMEUNI CIUI STUDIJSKEGA PROGRAMA IN PRICAKOVANE KOMPETENCE DIPLOMANTOV
Vnesite opredeljene temeljne cilje studijskega programa in pricakovane kompetence diplomantov v obliki, kot so akredit irani.
Zapis sluzi izhodiscu za razmislek.

3. SAMOEVALVACIJA VSEBINE IN IZVEDBE STUDIJSKEGA PROGRAMA
a. Ocena ustreznosti vsebine studijskega programa in njegovih uenih enot z vidika potreb po znanju in ciljev druzbe
ter zaposljivosti diplomantov (npr. podatki Zavoda za zaposlovanje (kontaktni.center@ess.gov.si}, analize
zaposlovanja vasih diplomantov (ce jih imate} in potreb delodajalcev, s katerimi ste (ce ste} v stiku }.

b.

Povzetek kljucnih prednosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz rezultatov studentskih anket.
c.

Vpliv spodaj navedenih aktivnosti na uspesnost in ucinkovitost studija:

i. Spremljanje populacije studentov na ravni studijskega programa (razpis, vpis, prehodnost, povprecno stevilo
opravljanj izpitov po predmetih in po opravljenih drugih ucnih enotah, opravljen obseg raziskovalnega dela po
letnikih, zakljucek studija}.

Primerjava stevila razpisanih mest in stevila vpisanih studentov za zadnji dve studijski leti:

Prehodnost med letniki za zadnji dve studijski leti:

stevilo diplomantov v zadnjih dveh studijskih letih :

Povprecen eas trajanja studija diplomantov, ki so studij zakljucili v zadnjih dveh studijskih letih:

ii. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti pedagoskega procesa (ugotovitve iz anket: na ravni posameznih predmetov oz.

ucnih enot, ter medpredmetnega povezovanja, pri zagotavljanju ustrezne povezave med pricakovanimi kompetencami
studentov, nacinom ucenja in poucevanja in nacinom preverjanja in ocenjevanja znanja, glede na predvideno obremenitev
studentov pri posameznem predmetu ovrednoteno s kreditnimi tockami po ECTS, glede na razliene oblike studija in potrebe
studentov, pridobivanje kompetenc, itd.).
iii.

lzvedeni ukrepi in njihovi ucinki pri skrbi za internacionalizacijo studija (priprava domacih studentov za delovanje v
mednarodnem prostoru, vkljucevanje tujih studentov v studijski program).

stevilo vpisanih tujih studentov na programu v preteklih dveh studijskih letih:

stevilo studentov na izmenjavi (prihajajoci in odhajajoci) v preteklih dveh studijskih letih:

stevilo in navedba predmetov, ki so bili v preteklih dveh studijskih letih izvedeni v tujem jeziku:
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iv. Nudenje podpore, spodbujanje studentov pri studiju {tutorstvo, spodbuda za mobilnost, podpora pri naboru izbirnih
predmetov, vkljucitvi v prakticno, raziskova lno, umetnisko delo, projekte, naslavljanje razlicnih potreb studentov, itd.}.

v. Praktieno usposabljanje studentov, v kolikor je del studijskega programa (ustreznost vsebine, obsega, organizacije
prakse glede na pricakovane kompetence diplomanta, povratne informacije udelezencev, kakovost mentorstva, itd.}.
vi.

Strokovni razvoj zaposlenih (akademsko, strokovno osebje} in sodelujocih, ki izvajajo, podpirajo studijski program
(zagotovitev usposabljanj, mobilnosti, spremljanje razmerja med raziskovalno in pedagosko obremenitvijo, vpliv zadovoljstva in
zavzetosti zaposlenih na izvedbo studijskega programa itd.} ter zagotavljanje ustrezne kadrovske strukture. Navedite,
katerih usposabljanj so se zaposleni udelezili.

4. OCENA DOSEGANJA CIUEV PROGRAMA IN KOMPETENC DIPLOMANTA
Glede ugot ovit ev v tocki 3 (samoevalvacija vsebine in izvedbe studijskega progra ma) na krat ko ocenit e doseganje temeljnih
ciljev studijskega programa in kompetenc diplomanta (ki ste jih na11edli v t ocki 2).

S. VKUUCEVANJE DELEZNIKOV
Katere deleznike in na ka sen nacin ste vkljucili v pogovore, nacrtovanje ukrepov, spremljanj e nj ihovega uresnicevanja,
pripravo samoevalvacijskih porocil na ravni stud ijskega programa {VS ucitelje in sodelavce, mentorje, stud ent e, alu mni,
strokovne sodelavce, zunanje sodelavce, delodajalce {tudi v povezavi s prakticnim usposa bljanjem), druge delefoike/sirse
okolje)?

6. NAVEDBA UKREPOV IN PREDLOGOV IZBOUSAV STUDIJSKEGA PROGRAMA
a. Na kratko povzemite najbolj perece teme, ki ste jih v predhodnih dveh studijskih letih obravnavali na srecanjih, kjer
se izvajalci med seboj {ali z delefoiki) pogovorite o vsebini in kakovosti izvedbe programa.

b. Navedite predloge ukrepov izboljsav vsebine ali izvedbe studijskega programa na podlagi izvedene samoevalvacije
studijskega programa, ki ste si jih zadali.

c.

Katere od zadanih ukrepov ste le uspeli realizirati?

d. Ce tovrstnih srecanj niste izvedli, pojasnite razloge za to.

7. PREGLED REALIZACIJE UKREPOV IN PREDLOGOV IZBOUSAV PREJSNJEGA EVALVACIJSKEGA OBDOBJA
a.

Navedite ukrepe izboljsav, ki ste si jih zadali v prejsnjem evalvacijskem obdobju.

b. Katere od zadanih ukrepov ste le uspeli realizirati, katerih ne? Kj e so bile ovire pri slednjih in kako jih lahko
realizirate v prihodnje, ce so ti se relevantni?
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5.7

lzjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Filozofska fakulteta UL
Askerceva 2
1000 Ljubljana

Maticna stevi lka: 1627058
ID stevilka za DDV: Sl55382657
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljsevanje sistema financnega
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. clenom Zakona o javnih
financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in
uresnicevanje proracuna.
Sistem notranjega nadzorajavnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splosni in posebni cilji poslova1tja ne bodo dosefoni, se
obvladujejo na se sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoca, da se opredelijo
kljucna tveganja, ve1jetnost nastanka in vpliv dolocenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se
tveganja obvladuje uspesno, ucinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na podrocju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzorajavnih
financ na Filozofski fakulteti UL.

Oceno podajam na podlagi:
ocene notranje revizijske sluzbe za podrocja: I
samoocenitev vodij organizacijskih enot za podrocja: Referat za dodiplomski studij, Referat za
podiplomski studij in mednarodna pisarna, Znanstvenoraziskovalni institut FF, Financno racunovodska
sluzba, Kadrovska sluzba, Racunalniski center FF, Znanstvena zalozba FF, Osrednja humanisticna
knjifoica, Sluzba za ekonomsko-pravne zadeve in trfoe programe, Center za pedagosko izobrazevanje,
Center za slovenscino kot drugi in tujijezik ter Knjigarna FF.
ugotovitev (Racunskega sodisea RS, proracunske inspekcije, Urada RS za nadzor proracuna,
nadzornih organov EU,. .. ) za podrocja: I

Na Filozofski fakulteti UL

je vzpostavljen(o):
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

D

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroCjih poslovanja,
d) se ni vzpostavljeno, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) se ni vzpostavljeno, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

[g]

D
D
D

66

2. Upravljanje s tveganji
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so doloceni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

D

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroCjih poslovanja,
d) se niso opredeljeni, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) Se niso opredeljeni, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

~

D

D

D

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresnicili, so opredeljena in ovrednotena, dolocen je nacin
ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

D

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroCjih poslovanja,
d) se niso opredeljena, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) se niso opredeljena, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

D
~

D
D

3. Na obvladovanju tveganj temeljec sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanjsujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

D

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podrocjih poslovanja,
d) se ni vzpostavljen, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) se ni vzpostavljen, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

~

D
D
D

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih moinosti):

D

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podroCjih poslovanja,
d) se ni vzpostavljen, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) Se ni vzpostavljen, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

~

D
D
D

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljueuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje
revizijsko sluzbo (predstojnik izbere eno ad naslednjih moinosti):

~

a) na celotnem poslovanju,
b) na preteinem delu poslovanja,
c) na posameznih podrocjih poslovanja,
d) se ni vzpostavljen, priceli smo s prvimi aktivnostmi,
e) se ni vzpostavljen, v naslednjem letu homo priceli z ustreznimi aktivnostmi.

D
D
D

D

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje
sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno ad naslednjih moinosti):

D

a) z lastno notranjerevizijsko sluibo,
b) s skupno notranjerevizijsko sluibo,
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

~

D
D

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske sluzbe:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna sluzba za notranjo revizijo

Navedite sedez in maticno stevilko skupne notranjerevizijske sluzbe:
Kongresni trg 12, Ljubljana
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Maticna stevilka:

Isl ol

81

sl ol 6131 ol ol ol

ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:
V Ietu 2017 ni bila izvedena notranja revizija zunanjega izvajalca.

Navedite sedez in maticno stevilko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Ali (sprejeti) financni nacrt (proracun), za leto na katerega se Izjava nanafa,
presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poroCila zunanjega izvajalca notranjega revidiranjaje:
(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:
sledimo revidiranju skupne notranjerevizijske sluzbe UL

V letu 2017 (leto, na katerega se hjava nanafo) sem na podrocju notranjega nadzora izvedel
naslednje pomembne izboljsave (navedite I, 2 oziroma 3 pomembne izboljfove):
izvedenaje organizacijska sprememba centralizirane obdelave potnih nalogov
.................................................................................................................................... (izboljsava 2)
....................................... ,............................................................................................ (izboljsava 3)

Kljub izvedenim izboljsavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih se ne
obvladujem v zadostni meri (navedite I, 2 oziroma 3 pomembnejfa tveganja in predvidene ukrepe za
njihovo obvladovanje):
1.)

lnformacijski sistem za racunovodstvo in kadrovsko evidenco ne sledi potrebam UL Filozofske
fakultete. Trenutni aplikaciji nista medsebojno integrirani.

Predviden ukrep:
Rektorat UL bo preko skupnegajavnega narocila zagotovil implementacijo nove aplikacije za poslovno
informatiko za clanice UL v letu 2018.
2.)

Nezadostna zmofaost avtomaticnega informacijskega sledenja izvedbe studijskih programov I.
in II. stopnje v povezavi z doloeanjem neposredne pedagoske obveznosti in obracunom plac.
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Predviden ukrep:
Vnasanje studijskih programov v elektronski sistem za povecanje natancnejsega spremljanja izvedbe
akreditiranih studijskih programov I. in II. stopnje ter povezanega dolocaitja neposredne pedagoske
obveznosti in obracuna plac.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proracunskega uporabnika:dekan, red. prof dr. Roman Kuhar

Podpi~

........................................................................................................................................ .

Datum podpisa predstojnika:
19. 2. 2018
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6.

RACUNOVODSKO POROCILO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2017
(pripravila Danica Kukovic)
6.lRACUNOVODSKE USMERITVE

Racunovodske izkaze sestavljamo po obracunskem nacelu za poslovno leto, ki je enako koledarskemu,
in kot posredni uporabniki proracuna istocasno tudi po nacelu denarnega toka.
Zakonske in druge pravne podlage za sestavo racunovodskih izkazov so:
Zakon o javnih financah,
Navodilo o pripravi zakljucnega racuna drfavnega in obcinskega proracuna ter metodologije za
pripravo porocila o dosezenih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proracuna;
Zakon o racunovodstvu;
Pravilnik o enotnem kontnem naertu za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega
prava;
Pravilnik o sestavljanju letnih porocil za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega
prava;
Pravilnik o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
Pravilnik o nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;
Pravilnik o naCinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. clenu zakona o
racunovodstvu;
Pravilnik o vsebini, clenitvi in obliki racunovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proracun,
proraeunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
drugi raeunovodski predpisi in slovenski raeunovodski standardi, ki veljajo za proracun,
proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
Vse postavke vrednotimo v skladu s Pravilnikom o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov
pravnih oseb javnega prava, Pravilnikom o nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev ter Slovenskimi racunovodskimi standardi.
Filozofska fakulteta je zavezanka za DDV in obracunava odbitni delez, ki je izracunan v visini 4%.
Filozofska fakulteta izvaja dejavnost javne sluzbe in v manjsem obsegu tudi dejavnost prodaje blaga in
storitev na trgu.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne sluzbe in dejavnost prodaje blaga in storitev so
opravljene storitve. Na podlagi teh razporejamo naslednje prihodke v dejavnost javne sluzbe:
red no in izredno izvajanje studijskih programov za pridobitev dodiplomske izobrazbe, podiplomske
izobrazbe, programov za izpopolnjevanje;
habilitacije ter priznavanje in vrednotenje izobrazbe;
simpoziji, konference, seminarji, tecaji;
dejavnosti Centra za slovenscino kot drugi in tuji jezik;
znanstvenoraziskovalno delo, povezano s pedagoskim delom, programskim financiranjem,
projektnim financiranjem;
obstudijska dejavnost studentov, dolocena v letnem programu studentskega sveta FF;
knjiZnicarska, zalofoiska dejavnost in prodaja ucbenikov in strokovnih publikacij;
upravno administrativna, racunovodska, informacijska dejavnost;
investicije in investicijsko vzdrfovanje premofonja.
Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je opredeljena kot:
dopolnilna dejavnost zavoda, ki samostojno odloca glede kadrovske, prostorske in druge
zmogljivosti;
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samostojno odlocanje o obsegu in vsebini dejavnosti glede na povpraseva nje, glede dolocanja
prodajne cene, ki mora pokrivati stroske, povezane s to dejavnostjo, vkljucno z amortiza cijo
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev;
opravljajo jo tudi druge pravne in fizicne osebe na trgu .
Evidentiranje javne sluzbe in evidentiranje trfoe dejavnosti se loceno spremlja glede na stroskovna
mesta in vire financiranja.

6.2

POJASNILA K RACUNOVODSKIM IZKAZOM

Pojasnila k racunovodskim izkazom se nanasajo na najpomembnejse spremembe in razkritja v letu
2017 glede na leto 2016.
6.2.1

Bilanca stanja

Tabela 1: Povzetek obrazca bilanca stanja na dan 31. 12. 2017

lndeks
Zap.

Naziv

2017

2016

17/16

8.527.426
9.174.296
258.243
2.353.724
305.843
0

8.848.052
9.303.809
556.794
2.148.719
276.942
0

96,4
98,6
46,4
109,5
110,4

17.701 .722

18.151.861

3.953.693

3.572.375

97,5
110,7

9.143.404
560.247
368.365
6.137.583
8.558.318
2.056
0
114.41 1
0

9.041 .165
408.799
368.738
6.357.979
9.110.696
2.844
0
708.143
0

101,1
137,0
99,9
96,5
93,9
72,3

17.701 .722

18.151.861

3.953.693

3.572.375

97,5
110,7

st.
A
B
12
14
19

c

D
22
23
29
E
92
93
9412
941 3

SREDSTVA
DOLGOROCNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
KRATKOROCNA SREDSTVA
Kratkorocne terjatve do kupcev
Kratkorocne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nacrta
Aktivne casovne razmejitve
ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KRATKOROC. OBV. IN PASIVNE GAS. RAZMEJ.
Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja
Pasivne casovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROCNE OBVEZNOSTI
Dolgorocne pasivne casovne razmejitve
Dolgorocne rezervacije
Presezek prihodkov nad odhodki
Presezek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANCNE EVIDENCE

16,2
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Tabela 2: Kazalci iz bilance stanja
Kazalci iz bi lance stanja
Tekoce leto
AOP 003/002
AOP 005/004
AOP 007/006
AOP 004-005/032
AOP 006-007/032
AOP 034/012*1 00
AOP 043/034

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgorocnih sredstev
Stopnja odpisanosti nepremicnin
Stopnja odpisanosti opreme
Delez nepremicnin v sredstvih
Delez opreme v sredstvih
lndeks kratk. obv. na kratk. sredstva
Delez pasivnih casovnih razmejitev v kratkorocnih
obveznostih

Predhodno leto

100
45
96
46
2
99,66

100
42
97
47
2
97,18
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A. Dolgorocna sredstva in sredstva v upravljanju
Dolgorocna sredstva in sredstva v upravljanju sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgorocne
aktivne razmejitve, nepremicnine, opredmetena osnovna sredstva ter dolgorocno dana posojila in
depoziti. Vrednost dolgorocnih sredstev in sredstev v upravljanju se je v letu 2017 glede na leto 2016
znifala za 3,6 %.
Nabavna vrednost opreme se je v letu 2017 povecala, hkrati se je povecal tudi popravek vrednosti, in
sicer zaradi novih nabav. Neodpisana vrednost opreme se je v letu 2017 v primerjavi z letom 2016
povecala .
V letu 2017 smo nabavili osnovna sredstva v vrednosti 302.501 EUR. Prevladoval je nakup racunalniske
opreme, in sicer v visini 151.509 EUR, za 5olska ucila in opremo ucilnic je bilo namenjenih 15.808 EUR,
za pohistvo 60.337 EUR, za drugo opremo 38.109 EUR ter za nakup prevoznih sredstev 36.738 EUR.
Med vrednostjo drobnega inventarja belezimo nakup knjig za knjifoice. V letu 2017 je bilo nakupljenih
za 140.787 EUR knjifoicnega gradiva .

Tabela 3: Odpisana osnovna sredstva, ki se se uporabljajo za opravljanje dejavnosti

nabavna vrednost ze
odpisanih sredstev v EUR

naziv sredstva
pohistvo
druga oprema

--

racunalniki
oprema za promet in zveze

-

neopredmetena sredstva
SKUPAJ

--

1.925.343
1.112.293
-

1.721.953
---

---

--

--

-

·~

--

27.339
16.071

4.802.999

Stopnja odpisanosti opreme zna sa 96 %. Nabavna vrednost fo odpisane op reme, ki se se upora blja, pa
je 4 .802.999 EUR (gre predvsem za racunalnisko opremo in osta lo opremo ucilnic ter pohistvo) .
Med dolgorocno danimi posojili in depoziti izkazujemo dani depozit banki v visini 2.449 EUR iz naslova
garancije za dobro in pravocasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
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B. Kratkoroena sredstva, razen zalog in aktivne casovne razmejitve
Kratkorocna sredstva sestavljajo
dobroimetje pri bankah in drugih
terjatve do uporabnikov enotnega
financiranja ter druge kratkorocne
zmanj5ala za 1,4 %.

denarna sredstva v blagajni in takoj unocljive vrednostnice,
financnih ustanovah, kratkorocne terjatve do kupcev, kratkorocne
kontnega naerta, dani predujmi in varscine, kratkorocne terjatve iz
terjatve. Kratkorocna sredstva so se v letu 2017 glede na leto 2016

Med kratkorocnimi sredstvi izkazujemo dobroimetje pri bankah in drugih finanenih ustanovah, ki se je
v letu 2017 glede na leto 2016 zmanjsalo, in sicer za 69.991 EUR. Prostih denarnih sredstev v letu 2017
nismo imeli vezanih pri zakladnici, saj je bila obrestna mera za vloge pri zakladnici celotno leto 2017 0,0

%.
Med kratkorocnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega naerta prikazujemo terjatve do
neposrednih in posrednih uporabnikov proracuna drfave ter te rjatve do neposrednih in posrednih
uporabnikov proracuna obcine. Kratkorocne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega naerta so
konec leta 2017 znasale 2.353.724 EUR. V primerjavi s preteklim letom so se povecale za 9,5 % oziroma
za 205.005 EUR. Posledica povecanja je predvsem povecanje terjatev do posrednih uporabnikov
proracuna obcine, ki so konec leta 2017 znasale 201.739 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom
povecale za 184.426 EUR. Med kratkorocnimi terjatvami do neposrednih uporabnikov proracuna
drfave izkazujemo terjatve v visini 267.562 EUR. Do posrednih uporabnikov proracuna drfave pa
izkazujemo terjatve v visini 1.882.673 EUR.
Terjatve do kupcev doma in v tujini izkazujemo v visini 258.243 EUR in so se v primerjavi z letom 2016
znifale za 53,6 %. Predvsem so se zmanj5ale terjatve do kupcev v drfavi.
lz naslova neplacanih terjatev imamo oblikovane oslabitve vrednosti terjatev, ki niso placane sest
mesecev po zapadlosti, in sicer v visini 74.191 EUR. lz spodnje tabele je razvidno, da pretefoi del
terjatev se ni zapadel oziroma je zapadlost do enega leta. Postopki, ki jih izvajamo za izterjavo zapad lih
terjatev, so redno opominjanje dolfoikov ter izvrsbe.

Tabela 4: Struktura terjatev glede na zapadlost (konti skupine 12)

zapadlost
terjatve, ki se niso zapadle v
placilo

znesek v € (terjatev
v osnovni
-vrednosti)

znesek v € (knjizeno
na popravku
terjatev KTO 129)
namen (npr. solnina)

186.434

ukrepi za njihovo
poravnavo oz.
razlog neplacila

tecaji, solnine

-

do 1 leta

74.400

2.591

tecaji, solnine

opomin

od 1do5 let

65.626

65.626

tecaji, solnine

opomin, e-izvrsba

5.974

5.974

tecaji, solnine

opomin, e-izvrsba

332.434

74.191

nad 5 let
Skupaj
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Aktivne casovne razmejitve so konec leta 2017 znasale 305.843 EUR in so se v primerjavi z letom 2016
povecale, in sicer za 10,4 % oziroma za 28.901 EUR. Povecale so se iz naslova mednarodnih,
raziskovalnih in drugih projektov, za katere so stroski Ze nastali, nismo pa se prejeli sredstev.
C. Zaloge
Zalog med sredstvi ne izkazujemo, ucbenike in ostalo strokovno literaturo, ki se prodaja v knjigarni
fakultete, evidentiramo v izvenbilancni evidenci, skupno vrednost zalog vrednotimo po nabavni
vrednosti in izkazujemo v visini 1.016.361 EUR.

D. Kratkorocne obveznosti in pasivne casovne razmejitve
Kratkorocne obveznosti sestavljajo kratkorocne obveznosti za prejete predujme in varsCine,
kratkorocne obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev, kratkorocne obveznosti do uporabnikov
enotnega kontnega naerta ter druge kratkorocne obveznosti.
Med kratkoroenimi obveznostmi za prejete predujme izkazujemo obveznost do konzorcijskih
partnerjev v projektu v visini 235.668 EUR.
Med kratkorocnimi obveznostmi do zaposlenih so izkazane obveznosti iz naslova decembrskih plac, ki
se izplacujejo v januarju ter obveznosti iz naslova izplacil avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb.
Obveznosti do zaposlenih so konec leta 2017 znasale 1.767.311 EUR in so se v primerjavi s preteklim
letom nekoliko povecale. V mesecu decembru so bila namrec sproscena redna napredovanja, nekoliko
visje pa so bile tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluzbence.
Kratkorocne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 so se v primerjavi z letom 2016 zvisale za
37 % oziroma za 151.448 EUR. Povecanje je posledica povecanja kratkorocnih obveznosti do
dobaviteljev v drfavi, medtem ko so se kratkorocne obveznosti do dobaviteljev v tujini v primerjavi s
preteklim letom znifale, in so na dan 31. 12. 2017 znasale 4.837 EUR. Kratkorocne obveznosti do
uporabnikov enotnega kontnega nacrta in druge kratkorocne obveznosti iz poslovanja pa so se v
primerjavi z letom 2016 zvisale za 41.238 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev fakulteta placuje v dogovorjenih rokih.
Stanje kratkorocnih pasivnih casovnih razmejitev se je glede na leto 2016 znifalo za 220.396 EUR. Med
kratkorocnimi pasivnimi casovnimi razmejitvami izkazujemo kratkorocno odlofone prihodke iz naslova
prevzetih obveznosti za naslednje namene:

Tabela 5: Pregled kratkorocnih pasivnih casovnih razmejitev iz bilance stanja

Pasivne casovne razmejitve skupaj:

6.137.583

Programske skupine po pog. z ARRS

72.838
·-

Raziskovalni projekti po pog. z ARRS
Mladi raziskovalci po pog. z ARRS

92.337

Drugi projekti po pog. z ARRS

1.316

Nacionalni projekti - drugi proracunski viri
lzredni 1. in 2. stopnja ter stari dodiplomski studij
lzredni 3. stopnja ter stari podiplomski studij

483.088

-

42.303
306.626
1.287.990

Obstudijska dejavnost studentov

17.631

Namenska sredstva od vpisnin

63.717
74

Sodelovanje z gospodarstvom

185.847

Projekti Evropske unije

694.824

Drugi mednarodni projekti

19.087

Mednarodna mobilnost

1.202

Zalozniska dejavnost

399.963

Kotizacije

17.882

Pedagosko andragosko izobrazevanje

774.775

Drugo:

1.676.157

a) Center za slovenscino

552.551

b) lnvesticije in investicijsko vzdrzevanje

514.592

c) Knjiznicna dejavnost

191.820

c) Razvoj dejavnosti in druge aktivnosti fakultete

417.194

Med dolgorocnimi pasivnimi casovnimi razmejitvami izkazujemo donacijo za brezplacno pridobljena
osnovna sredstva.

E. Lastni viri in dolgorocne obveznosti
Sklad premozenja se je v primerjavi s preteklim letom nekoliko povecal, hkrati pa se je premofonje
znifalo za znesek amortizacije v visini 388.888 EUR.
Fakulteta je v letu 2017 ustvarila 162.702 EUR presezka odhodkov nad prihodki. Kumu lativni presefok
prihodkov nad odhodki, skupaj z ustvarjenim presezkom odhodkov nad prihodki v letu 2017, zna5a
114.411 EUR.

Konti izvenbilanene evidence
Na kontih izvenbilanene evidence fakulteta spremlja vrednosti zalog ucbenikov in ostale strokovne
literature, ki se prodaja v knjigarni fakultete, dane garancije in projekte po stroskovnih nosilcih.

6.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov
(po nacelu nastanka poslovnega dogodka)

Tabela 6: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po nacelu poslovnega dogodka

st.

Naziv

I.

PRIHODKI

A
B

c

PRIHODKI OD POSLOVANJA
FINANCNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI

28.762.819 27.834.287
11.457
17.161
111.552
103.529
34.215
13.739

103
67
108
249

99,5
0
0.4
0, 1

D

CELOTNI PRIHODKI

28.920.043 27.968.716

103

100

c

2017

2016 lndeks

Struktura 2017
%

75

107
0,9
39
0
0
0
91
0,
1
- - - - ! - - - - - - - - + - - - - - - - ________ ........:......

-----+-----!----··------~

----+-----------;

------+------

-~

-------+------+------·-

·----

t------+---------------+-------+------+------------------;

Tabela 7: Kazalci
~-

Tekoce leto
Celotni prihodki na zaposlenega
Celotni odhodki na zaposlenega
Stroski dela na zaposlenega
Strosek dela v celotnih odhodkih - indeks
stevilo studentov 1. in 2. stopnje brez
absolventov ter stari dodipl.
Celotni prihodki na studenta
Celotni odhodki na studenta
Stevilo vseh studentov brez absolventov
Celotni prihodki na studenta vsi
Celotni odhodki na studenta vsi

AOP 870/894
AOP 887/894
AOP 875/894
AOP 875/887*100

52.108
52.401
41.391
79

Predhodno leto
51.603
50.326
40.203
80

4.019,5

4.111,5

AOP 870/stud.

7.195

6.803

AOP 887/stud.

7.235

6.634

4.181,5
AOP 870/stud.
AOP 887/stud.

4.235,5
6.916
6.955

6.603
6.440

I. Prihodki

V letu 2017 fakulteta izkazuje 951.327 EUR vec prihodkov kot v letu 2016 (indeks 103).
Prihodki iz poslovanja so se povecali za 928.532 EUR. Visji so bili tudi prihodki iz naslova temeljnega
stebra financiranja, in sicer za 426.533 EUR. Proracunskih virov za nadomestitev opreme, povezane s
pedagosko dejavnostjo, v letu 2017 nismo prejeli.
V primerjavi z letom 2016 so se povecali prihodki iz naslova projektov, financiranih iz sredstev
proracuna - ESS in prihodki iz naslova subvencij.
Zaradi nicelne obrestne mere za vezavo pri Zakladnici MF so financni prihodki iz naslova rednih obresti
nizji kot v letu 2016, prav tako so nizji tudi iz naslova zamudnih obresti.
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II. Odhodki
Celotni odhodki so se v primerjavi z letom 2016 zvisali za 6,6 % oziroma za 1.806.036 EUR.
Stroski blaga, materiala in storitev so se zvisali za 603.986 EUR oziroma za 12,6 % v primerjavi z letom
2016. Stroski materiala so se v primerjavi z letom 2016 zvisali za 29.178 EUR oziroma za 7,4 %, stroski
storitev pa so se zvisali za 576.783 EUR oziroma za 13,2 % (bistveno so se zvisali stroski raziskav in
stroski za izplacilo avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb, povecali pa so se tudi stroski
izobrafovanja, stroski komunalnih storitev, stroski tiskarskih storitev).
Stroski dela so se v primerjavi z letom 2016 zvisali za 1.182.109 EUR (5,4 %). Oktobra 2016 je bila
spremenjena placna lestvica, sproscena so bila redna napredovanja, spremenila se je visina regresa
(ZUUPPJS17 z dne 30. 12. 2016), prav tako pa so se na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti povecale tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za
javne usluzbence.
V letu 2017 se je upokojilo 5 zaposlenih. Upokojenim zaposlenim so bile izplacane odpravnine (glede
na leto 2016 so se odpravnine znifale za 51.951 EUR), kar je vplivalo na znifanje stroska plac.
V letu 2017 se je glede na leto 2016 znifala delovna uspesnost iz naslova povecanega obsega dela (za
38.622 EUR), stroski delavcev, napotenih na delo v tujino (za 3.817 EUR) ter stroski prevoza na delo in z
dela (za 256 EUR). Vsi ostali stroski dela (bruto place, dodatki, nadure, nadomestila plac, stroski
prehrane, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, prispevki, premije za kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje) pa so se v primerjavi z letom 2016 zvi5ali.
Javni usluzbenci, ki so v letu 2017 napredovali v visji placni razred, naziv oziroma visji naziv so pridobili
pravico do place v skladu z visjim placnim razredom, pridobljenim nazivom ali visjim nazivom s 1.
decembrom 2017. Zaradi tega so se stroski za place v mesecu decembru 2017 povecali.
Povprecna bruto placa zaposlenih na Filozofski fakulteti v letu 2017 je bila v skupini D 3.088 EUR, v
skupini J pa 1.607 EUR.
V letu 2017 je bila v breme stroskov obracunana amortizacija v visini 389.875 EUR in se je glede na leto
2016 znifala za 76,8 %.

Tabela 8: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

javna sluzba

delez v %

prodaja blaga in
storitev na trgu

delezv %

Celotni prihodki

28.920.043

28.067.081

97,1

852.962

2,9

Celotni odhodki

29.082.745

28.278.249

97,2

804.496

2,8

V strukturi predstavljajo prihodki za izvajanje javne sluzbe 97,1 % v celotnih prihodkih, 2,9 % pa
prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V strukturi odhodkov predstavljajo odhodki za
izvajanje javne sluzbe 97,2 %, 2,8 % pa odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
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Presefok odhodkov nad prihodki
Presezek odhodkov nad prihodki je v letu 2017 znasal 162.702 EUR. Vzrok za presezek odhodkov nad
prihodki je ustvarjen primanjkljaj na viru MIZS, zaradi prenizkega financiranja na podlagi Uredbe o
javnem financiranju visoko5olskih zavodov in drugih zavodov.

Tabela 9: Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2017 po virih financiranja po izkazu prihodkov in
odhodkov - obracunsko

Vir
Javna sluzba skupaj
MIZS

Prihodki

Razlika med prihodki in
odhodki

Odhodki

28.067.081
21.184.109

28.278.249
22.054.954

.

211.168

-

870.845

3.352.006

3.530.014

-

178.008

121.210
1.000

67.936
993

145.425

295.797

1.815.826

1.009.005

806.821

660.694

219.331

441 .363

DruQi viri

786.811

1.100.219

Trg

852.962

804.496

28.920.043

29.082.745

ARRS, TIA, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Obcinski proracunski viri
Sredstva iz drfavnega proracuna iz
sredstev proracuna EU
Cenik storitev univerze: sredstva od
prodaje blaga in storitev iz naslova
izvaiania iavne sluzbe
Ostala sredstva iz proracuna EU: 7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz pror.
EU

Skupaj:

53.274
7

-

-

150.372

313.408

48.466

.

162.702

Presezek odhodkov nad prihodki iz naslova vira financiranja MIZS je v visini 870.845 EUR. Prihodki so
zna5ali 21.184.109 EUR, odhodki pa 22.054.954 EUR. Primanjkljaj se delno pokriva s presezki,
pridobljenimi na trgu, in presezki od prodaj blaga in storitev iz naslova izvajanja javne sluzbe ter drugih
virov.

6.2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov
(po nacelu denarnega toka)
lzkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka je evidencni izkaz, ki
izkazuje prilive in odlive skladno s Pravilnikom o razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Pri
ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upostevano nacelo denarnega toka, da je poslovni dogodek
nastal in da je prislo do prejema ali izplacila denarja (placana realizacija) .
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Tabela 10: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku

REALIZACIJA
2016

REBALANSFN
2017

Realizacija 2017 Realizacija
2017 /
Rebalans FN
Realizacija
2017
2016

I

REALIZACIJA 2017

SKUPAJ PRIHOOKI

27.690.691

28.377.853

28.738.688

101

104

Prihodki za izvajanje javne sluzbe

27.484.165

28.112.987

28.079.416

100

102

206.526

264.866

659.272

249

319

27.075.505

28.763.353

28.713.595

100

106

Prihodki od prodaje blaga in storitev na
trQU
SKUPAJ OOHOOKI
Odhodki za izvajanje javne sluzbe

26.936.904

28.654.147

28.136.127

98

104

Odhodki za tekoeo porabo

26.503.589

28.267.962

27.617.641

98

104

433.315

386.1 85

518.486

134

120

138.601

109.206

577.468

529

417

615.186

0

25.093

.

4

0

385.500

0

0

.

lnvesticijski odhodki
Odhodki iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu
PRESEZEK PRIHOOKOV NAO
OOHOOKI
PRESEZEK OOHOOKOV NAO
PRIHOOKI

Prihodki po denarnem toku
Glede na sprejeti rebalans financnega naerta smo v letu 2017 realizirali 1 % vec prihodkov po
denarnem toku. V primerjavi z letom 2016 pa so se prihodki povecali za 4 %.

Odhodki po denarnem toku
Glede na sprejeti rebalans financnega nacrta smo realizirali celotne odhodke po denarnem toku, v
primerjavi z letom 2016 pa so bili visji za 6 %.

lzkaz prihodkov in odhodkov dolocenih uporabnikov po nacelu denarnega toka za leto 2017 izkazuje
presefok prihodkov na odhodki v visini 25.093 EUR.

6.2.4

PoroCilo posebnega dela za leto 2017

Posebni del porocila se pripravlja po denarnem toku in bolj podrobno predstavi ekonomsko strukturo
in namen sredstev.
V letu 2017 izkazuje fakulteta pozitivni denarni tok v visini 25 .093 EUR.
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Tabela 11: Struktura virov sredstev posebnega dela

Vir sredstev

MIZS
ARRS, JAPTI, JAK
Druga ministrstva
Obcinski proracunski viri
Sredstva iz drfavnega proracuna lz sredstev
proracuna EU: ESS, ESSR ...
Cenik storitev UL: sredstva od prodaje blaga in
storitev iz naslova izvajanja JS
Ostala sredstva iz proracuna EU: 7. in 8. OP,
Cmepius in drugi projekti iz pror. EU
Drugi viri
Trg
SKUPAJ

Prihodki
v EUR

Odhodki
v EUR

Razlika med
prihodki in
odhodki

20.985.456

22.013.168

-1 .027.712

3.498.867

3.421.492

77.375

201.197
2.000

162.579
993

38.618
1.007

323.781

299.225

24.556

929.715

997.901

-68.186

1.081.991
1.056.409
659.272
28.738.688

202.955
1.035.632
579.650
28.713.595

879.036
20.777
79.622
25.093

Na viru sredstev MIZS je fakulteta ustvarila 1.027.712 EUR primanjkljaja po denarnem toku.
Na podlagi Uredbe o javnem financiranju visokosolskih zavodov so bila pridobljena sredstva MIZS v
visini 18.561.462 EUR. Fakulteta je pridobila tudi 409.500 EUR sredstev za namen sofinanciranja
doktorskega studija ter 33.728 EUR za kognitivno znanost. Razliko prihodkov na viru sredstev MIZS
predstavljajo se prihodki iz naslova opravljanja nacionalno pomembnih nalog - skrb za slovenscino ter
prejeta sredstva za interesne dejavnosti studentov, razvojne naloge in najemnine.
Na viru MIZS so celotni stroski dela v visini 19.521.756 predstavljali 93,3 % vseh pridobljenih sredstev.
Za izvedbo dodiplomske studijske dejavnosti so stroski plac ter blaga in storitev znasali 19.677.949 EUR
in so predstavljali 93,8 % celotnih pridobljenih sredstev MIZS.

6.2.5 Pojasnilo k obrazcu Elementi za dolocitev dovoljenega obsega sredstev za
delovno uspesnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
Delovne uspe5nosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu fakulteta ni izplacevala.

6.2.6

Druge informacije

lnspektorat za javni sektor je v juniju 2015 opravil inspekcijski nadzor na Univerzi v Lj ubljani, Filozofski
fakulteti v zvezi z dodelitvijo in izplacili dodatka za stalno pripravljenost (C130) ter dne 24. 06. 2015
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izdal zapisnik o opravljenem inspekcijskem nadzoru, v katerem so bile ugotovljene nepravilnosti pri
izplaCilu omenjenega dodatka. Fakulteta je za vse zaposlene, ki so prejemali dodatek za stalno
pripravljenost, v letu 2015 pripravila Obvestila o ugotovitvi neskladnosti dolocb o placi v pogodbi o
zaposlitvi in jih pozvala k podpisu dogovora o vracilu prevec izplacanih zneskov plac. Vsi pozvani so
dogovor o vracilu prevec izplacanih plac podpisali. Eden od zaposlenih je izpolnjeval zakonske pogoje
za odpust dolga, zato je na podlagi prosnje dekanja izdala sklep o odpustu dolga. V letu 2017 so vsi
zaposleni, ki so prejemali dodatek, le-tega Ze vrnili.
Konec leta 2017 je fakulteta zaposlila 15 Cistilk. Pred tern je te storitve za fakulteto opravljala pravna
oseba.
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