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1. Uvod  
 
Komisijo za kakovost sestavljajo naslednji člani: izr.prof.dr. Vlasta Zabukovec, predsednica, red.prof.dr. Rastislav Šušteršič, asist.dr. Peter 
Simonič, asist.dr. Hotimir Tivadar, doc. dr. Roman Kuhar, mag. Mirjana Petkovič in Ana Sredenšek, predstavnica ŠSFF. Vsi člani so sodelovali 
pri pripravi letošnjega poročila, razen dr. Petra Simoniča. 
 
Poročilo izhaja iz Poslovnega poročila Filozofske fakultete in vključuje analizo kazalnikov za posamezna področja: izobraževalna dejavnost, 
raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost, mednarodna dejavnost, knjižnice, čitalnice in založniška dejavnost, investicije in vzdrževanje, 
prostori in oprema, informacijski sistem, človeški viri, osebje  ter študent.  
 
Na koncu pa je predstavljen sistem zagotavljanja kakovosti na FF.  
 
 

2. Povzetek stanja kakovosti na podro čjih 
 

2.1. Izobraževanje  
 
Na podlagi analize poslovnega poročila in univerzitetnega poročila za leto 2009 je možno izpostaviti podatke v spodnjih tabelah. 
Glede na lansko samoevalvacijsko poročilo manjka v poslovnem poročilu prehodnost in odstotki ponavljalcev (pod Izk 5 je dodana 
tabela iz Poslovnega poročila, ki nakazuje na veliko količino študentov v 1. letniku, kar nas vodi k zaključku, da je to tudi posledica 
uvedbe bolonjskih programov na celotni fakulteti in namernemu ponavljanju 1. letnika – manjka podatek prvega vpisa v 1. letnik), 
sicer pa so bile ostale tabele popolnjene z univerzitetnim poročilom. Nekaj podatkov je spornih in so obarvani z rdečo.  
 
Izobraževanje – kazalci 1 
 
oznaka kazalca ime kazalca 
Izk 1 - 1 Število akreditiranih študijskih programov 
Izk 1 - 2 Število izvajanih akreditacijskih programov 
Izk 2  Število vpisanih študentov po vrstah študijskih programov, ki se izvajajo 

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

Izk 4 Prehodnost iz 1. v 2. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti 
Izk 5 Odstotek vseh ponavljavcev 
Izk 6 Število diplomantov po vrsti študijskega programa 
Izk 7 Trajanje študija 
Izk 11 Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in sprejetimi kandidati v 1. letnik v prvem roku prijavnega postopka 
Izk 12 Število študentov na visokošolskega učitelja na članici 
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Kazalec Izk1:  Število študijskih programov, ki jih  članica izvaja glede na število akreditiranih študij skih programov 
 

članica  
vrsta študija način študija Št. akreditiranih  študijskih programov 

 
Št. izvajanih študijskih programov 

 
  2008/2009 Načrtovano 

2009/2010 
2009/2010 

 
2008/2009 Načrtovano 

2009/2010 
2009/2010 

FF visokošolski strokovni študijski 
program 

redni 0   0 0 0 
izredni 0   0 0 0 

univerzitetni študijski program redni 44 43 44 43 41 42 
izredni 44 43 44 32 22 32 

specialistični študijski program  3 3 5 0 0 0 
magistrski študijski program  22 22 21 22 21 20 
doktorski študijski program  22  21 22 0 20 

visokošolski strokovni bolonjski 
študijski program - 1. stopnja 

redni 0   0 0 0 
izredni 0   0 0 0 

univerzitetni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja 

redni 46 46 46 7 45 45 
izredni 46 46 46 0 35 38 

bolonjski študijski program - 2. 
stopnja 

redni 17 70 32 14 10 8 
izredni 17 32 32  10 5 

bolonjski študijski program - 3. 
stopnja  1   3 0 0 

 
 
Kazalec izk 1-2:  Število izvajanih akreditacijskih  programov 
 
 Program dela 2009 Realizacija 2009/10 

   Poslovno poro čilo 2008  

članic
a vrsta študija status  

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

realizacija 
2009/10 

FF 
visokošolski strokovni bolonjski študijski 
program - 1. stopnja izredni 

0 0 0   

  redni 
0 0 0   

 
univerzitetni bolonjski študijski program - 1. 
stopnja izredni 

9 46 46 46 38 

  redni 
9 46 46 46 45 

 bolonjski študijski program - 2. stopnja izredni 
8 17 17 70 32 
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  redni 
8 17 17 70 32 

 bolonjski študijski program - 3. stopnja   
1 1 1   

 specialistični študijski program   
3 3 3 5 0 

 doktorski študijski program redni 
 22 22  20 

 magistrski študijski program redni 
22 22 22 22 20 

 univerzitetni študijski program izredni 
44 44 44 43 32 

  redni 
44 44 44 43 42 

 visokošolski strokovni študijski program izredni 
0 0 0  0 

  redni 
0 0 0  0 

 
 
Izk 2    Število vpisanih študentov (brez absolvent ov) po vrstah študijskih programov, ki se izvajajo 
 

 Program dela 2009 in realizacija 2009/10 
 Poslovno poro čilo 2008  

članica vrsta študija status 
2007/2008 načrtovano 

2008/09 
realizacija 

2008/09 načrtovano 2009/10 realizacija 2009/10 

FF 
univerzitetni študijski 

program redni 
4811 6840 4228 3300 2539 

  izredni 
356 752 321 200 158 

 
specialistični študijski 

program   
1 5  0 0 

 magistrski študijski program   
    149 

 doktorski študijski program   
354 362 339  140 

 

visokošolski strokovni 
bolonjski študijski program - 

1. stopnja redni 
112 120 120 337  
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univerzitetni bolonjski 
študijski program - 1. 

stopnja redni 
 0   2228 

  izredni 
 0   151 

 
bolonjski študijski program - 

2. stopnja redni 
327  705 1900 64 

  izredni 
49  80 400 49 

 
bolonjski študijski program - 

3. stopnja redni 
4 10 16   

 
Izk5  Posebna tabela (vpisani v 1. In 2. letnik) 
 

vrsta študija 
število vpisanih študentov  v 
drugi letnik brez ponavljal cev  

v obdobju (t) 

število vpisanih študentov v 
prvi letnik s ponavljalci v 
prejšnjem študijskem letu  

(t-1) 

število ponavljalcev 

študijski programi za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe - redni 

655 1296 0 

študijski programi za pridobitev univerzitetne 
izobrazbe - izredni 

95 185 0 

specialistični študijski program 
0 0 

na podiplomskem študiju ni 
ponavljanja 

magistrski študijski program 
140 170 

na podiplomskem študiju ni 
ponavljanja 

doktorski študijski program 
0 0 

na podiplomskem študiju ni 
ponavljanja 

univerzitetni študijski programi - 1. stopnja - 
redni 

213 458 499 

univerzitetni študijski programi - 1. stopnja - 
izredni 

6 66 12 

magistrski študijski programi - 2. stopnja - redni 
20 16 0 

magistrski študijski programi - 2. stopnja - 
izredni 

0 0 0 

bolonjski študijski programi - 3. stopnja 
5 (2009/2010) 11 (2008/2009) na podiplomskem študiju ni 

ponavljanja 
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Izk 6   Število diplomantov po vrsti študijskega pr ograma 
 

 
Program dela 2009 in realizacija 

2009/10 

 Poslovno poro čilo 2008  

 

članica vrsta študija status 

2007/2008 načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

 univerzitetni študijski program redni 
827 950 843 800 

 
750 

  izredni 
45 50 24 50 

 
30 

 
specialistični študijski 

program  
10 10 1 5 

 
0 

 magistrski študijski program  
80 85 92 100 

 
95 

 doktorski študijski program  
64 75 63  

 
65 

 

visokošolski strokovni 
bolonjski študijski program - 

1. stopnja redni 
    

 

  izredni 
    

 

 
univerzitetni bolonjski študijski 

program - 1. stopnja redni 
   100 

 
150 

  izredni 
    

 
0 

 
bolonjski študijski program - 

2. stopnja redni 
    

 
10 

  izredni 
    

 
0 

 
bolonjski študijski program - 

3. stopnja  
 15   

 
0 
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Izk 7   Trajanje študija  
 
         Program dela 2009 in realizacija 2009/10  

      Poslovno poročilo 2008      

      načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 na črtovano 2009/10 realizacija 2009/10 

članic
a vrsta študija status 

število 
mesecev 
od 1. 
oktobra 
vpisnega 
leta do 
meseca 
diplomira
nja 

število 
diplomant
ov 

povpreč
no 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesecev 
od 1. 
oktobra 
vpisnega 
leta do 
meseca 
diplomira
nja 

število 
diplomant
ov 

povpreč
no 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesecev 
od 1. 
oktobra 
vpisnega 
leta do 
meseca 
diplomira
nja 

število 
diplomant
ov 

povpreč
no 
trajanje 
študija 
(v letih) 

število 
mesecev 
od 1. 
oktobra 
vpisnega 
leta do 
meseca 
diplomira
nja 

število 
diplomant
ov 

povpreč
no 
trajanje 
študija 
(v letih) 

FF 

visokošolski 
strokovni študijski 
program izredni                         

  redni                         

 
univerzitetni študijski 
program izredni 60 50 0,10 2247 24 7,80  50 0,00 3840 30 10,6 

  redni 60 950 0,01 76859 843 7,60  800 0,00 12000 750  

 

visokošolski 
strokovni bolonjski 
študijski program - 1. 
stopnja izredni                         

  redni                         

 

univerzitetni 
bolonjski študijski 
program - 1. stopnja izredni                         

  redni                 3600 150 2 

 

magistrski študijski 
programi – 2. 
stopnja – redni            24 10  
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Izk 11   Števil čno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in  sprejetimi kandidati v 1. letnik v prvem roku prij avnega postopka  

 
 
 
 

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

članica vrsta študija status 

razpisana 
mesta po 
programih 

prijave s 
prvo željo 

vpisani 
študenti v 
1. letnik 

razpisana 
mesta po 
programih 

prijave s 
prvo željo 

vpisani 
študenti v 
1. letnik 

razpisana 
mesta po 
programih 

prijave s 
prvo željo 

vpisani 
študenti v 
1. letnik 

razpisana 
mesta po 
programih 

prijave s 
prvo željo 

vpisani 
študenti v 
1. letnik 

FF 

visokošolski 
strokovni študijski 
program redni 

         
   

  izredni             

 
univerzitetni študijski 
program redni 1171 1458 1648 1171 1458 1295    

   

  izredni 310 58 244 310 58 178       

 

visokošolski 
strokovni bolonjski 
študijski program - 
1. stopnja redni 

         

   

  izredni             

 

univerzitetni 
bolonjski študijski 
program - 1. stopnja redni 

140 181 202 140 181 451 1457 1000 1600 
   

  izredni 46 28 45 46 28 68 350 100 300    

 

magistrski študijski 
programi – 2. 
stopnja redni 

         
 78 44 

  izredni           72 49 
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Izk 12   Število študentov na visokošolskega u čitelja na članici 
 

 
Naziv Število izvajalcev v študijskem letu 2009/2010 

Redni profesor 81 

Izredni profesor 60 

Docent 63 

Predavatelj 6 

Asistent 98 

Bibliotekar 10 

Lektor 61 

 
 

članica   2007/2008 
načrtovano 
2008/2009 

realizirano 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizirano 
2009/2010 

FF študenti 6031 8110 5830 6137 

6926 

  učitelji 892,6 915 903 923,4 

271 (vključno z 
lektorji, brez 
asistentov) 

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

25 
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Izobraževanje – kazalci 2 
 
oznaka kazalca ime kazalca   
Izk 8 - 1 Število programov izpopolnjevanja in drugih oblik vseživljenjskega učenja   
Izk 8 - 2 Število izdanih certifikatov po zaključku programov izpopolnjevanja   
Izk 9 Število študentov v posameznih programih 1. in 2. stopnje skupaj, ki so opravili vsaj en predmet na drugi članici 
Izk 10 Število razpisanih skupnih akreditiranih študijskih programov 1. ,2. in 3. stopnje    
Izk 15 - 1 Delež elektronskih prijav   
Izk 15 - 2 Število računalnikov na študenta   
 
 
Izk 8-1  Število programov izpopolnjevanja in drugi h oblik vseživljenjskega u čenja  
 

 Program dela 2009 
 Poslovno poro čilo 2008  

članica 
načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 na črtovano 2009/10 realizacija 2009/10 

FF 
64 4 4 4 

 
 
Izk 8-2  Število izdanih certifikatov po zaklju čku programov izpopolnjevanja  
 
 Program dela 2009 
 Poslovno poro čilo 2008  

članica 
načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 na črtovano 2009/10 realizacija 2009/10 

FF 
95 20 30 202 (na UL ni 

podatka) 
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Izk 9   Število študentov v posameznih programih 1.  in 2. stopnje skupaj, ki so opravili vsaj en predm et na drugi članici 
 
Nimamo podatka.  
 
   Program dela 2009 
 Poslovno poročilo 2008  

članica 2007/08 načrtovano 
2008/09 

realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

FF   0 0   

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

  
načrtovano 
2008/2009 

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

članica 
druge 
članice 
UL 

ostale 
slovens
ke 
univerze 

druge 
članice 
UL 

ostale 
slovens
ke 
univerze 

druge 
članice 
UL 

ostale 
slovens
ke 
univerze 

druge 
članice 
UL 

ostale 
slovensk
e 
univerze 

druge 
EU-
univerze 

FF 2   2       1  2 

 
 
Izk 15-1  Delež elektronskih prijav  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

članica   
2007/08 načrtovano 

2008/09 
realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

realizacija  
2009/10 

FF 
elektronske prijave na 
izpit 

    86166   
85383 

 vse prijave na izpit 
    86166   

87152 

 delež elektronskih prijav 
    100   

97,97 
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zk 15-2  Število ra čunalnikov na študenta 
 

članica 
načrtovano 2008/09 realizacija 2008/09 na črtovano 2009/10 realizacija 2009/10 

 
št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št. 
računalnikov 

št. 
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

FF   7592   250 7095 28,38 250 7380 29,52  280 6926  24,74 
 
 

2.2. Raziskovanje, razvojna in umetniška dejavnost  
 
Filozofska fakulteta si je v letu 2009 na področju raziskovalne dejavnosti zastavila dva osnovna strateška cilja, povezana s 
povečanjem obsega, kakovosti in uporabnosti raziskovanja. 
 

• Povečanje števila mladih raziskovalcev 
 
Plan je bil izveden. Organiziran je bil informativni dan za zainteresirane kandidate za mlade raziskovalce (18.5.2009), informacije o 
razpisu so bile objavljene na spletni strani ZIFF, organizirane so bile individualne konzultacije za prijavitelje za mentorstvo in 
kandidate za MR, dodatna promocija poklica raziskovalca pa je bila realizirana z izvedbo projekta »Noči raziskovalcev« (7. okvirni  
program). 
 

• Povečanje števila mladih raziskovalcev iz gospodarstva ( TIA) 
 
Plan je bil le deloma izveden, saj informativni dan za mlade raziskovalce iz gospodarstva ni bil organiziran. Kljub temu pa so bile 
informacije objavljene na spletni strani ZIFF, o razpisu pa so bili obveščeni tudi vsi registrirani raziskovalci FF. Dodatna promocija 
poklica raziskovalca je bila realizirana z izvedbo projekta »Noči raziskovalcev« (7. okvirni  program). 
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Pregled raziskovalne dejavnosti 
 
1. Število raziskovalcev, registriranih pri ARRS (R d1) 
 
Načrtovano 2009 Realizacija 2009 
Visokošolski učitelji, 
sodelavci in  
raziskovalci, 
registrirani pri 
ARRS 

Podoktorski 
raziskovalci 

Mladi raziskovalci Raziskovalci ARRS Visokošolski 
učitelji, sodelavci in  
raziskovalci, 
registrirani pri 
ARRS 

Podoktorski 
raziskovalci 

Mladi raziskovalci Raziskovalci ARRS 

451 2 36 489 298   42   

 
 
2. Razmerje med številom podeljenih doktoratov znan osti in številom u čiteljev in u čiteljic (Rd2) 
 

 
Realizacija 
2008 

Načrtovano 
2009 

Realizacija 
2009 

doktorati 63 60 65 

zaposleni učitelji 199 216 278 

podeljeni doktorati na u čitelja 
 
0,32 0,28 0,23 

 
 
3. Znanstvene objave na raziskovalca (RdK4) 
 
  realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

  

znanstvene 
objave 

raziskovalci 
ARRS 

objava na 
raziskovalca 

znanstvene 
objave 

raziskovalci 
ARRS 

objava na 
raziskovalca 

znanstvene 
objave 

raziskovalci 
ARRS 

objava na 
raziskovalca 

FF 221 357 0,62 796 489 1,63   298 0,00 
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4. Število projektov z gospodarstvom brez CRP in ap likativnih projektov 
 
  realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

članica 

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 
50.000 €  

projekti 
nad 
50.000 €  

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € do 
50.000 €  

projekti nad 
50.000 €  

projekti do 
10.000 €  

projekti od 
10.000 € 
do 50.000 
€  

projekti 
nad 50.000 
€  

FF 8 1 0       1 0 0 
 
 
5. Kazalnik intelektualne lastnine – patentne prija ve (RdK 8-1) 
 
  realizirano 2008 načrtovano 2009 realizirano 2009 

članica patentne prijave 
vložene v SLO 

patentne prijave 
vložene hkrati v 
SLO in 
mednarodno 

patentne prijave 
vložene v SLO 

patentne prijave 
vložene hkrati v 
SLO in 
mednarodno 

patentne prijave 
vložene v SLO 

patentne prijave 
vložene hkrati v 
SLO in 
mednarodno 

FF 0 0     0 0 
 
 
6. Kazalnik intelektualne lastnine – aktivne patent ne prijave (RdK 8-2) 
 

članica 
realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

realizacija 
2009 

FF 0   0 
 
 
7. Kazalnik intelektualne lastnine – podeljeni pate nti v SLO in mednarodno (RdK 8-3) 
 
  realizirano 2008 načrtovano 2009 realizirano 2009 

članica 
podeljeni 
patenti v 
SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

podeljeni 
patenti v 
SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

podeljeni 
patenti v 
SLO 

podeljeni patenti  
hkrati v SLO in 
mednarodno 

FF 0 0     0 0 
 
 



 16

 
8. Kazalnik intelektualne lastnine – aktivni podelj eni patenti (RdK 8-4) 
 

članica realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

realizacija 
2009 

FF 0   0 
 
 
9. Kazalnik intelektualne lastnine – prodani patent i, patentne prijave in inovacije (RdK 8-5) 
 
 realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

članica prodani 
patenti 

prodane 
patentne 
prijave 

prodane 
inovacije   

prodani 
patenti 

prodane 
patentne 
prijave 

prodane 
inovacije   

prodani 
patenti 

prodane 
patentne 
prijave 

prodane 
inovacije   

FF 0 0 0       0 0 0 
 
 
Realizacija števila učiteljev, sodelavcev in raziskovalce, ki so registrirani pri ARRS ni bila izvedena. FF je načrtovala 451 tovrstnih 
registracij, vendar je bilo v letu 2009 pri ARRS registriranih 298 visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev. 
 
Zastavljen cilj 36 mladih raziskovalcev v letu 2009 je bil realiziran, saj je bilo na FF v letu 2009 zaposlenih 42 mladih raziskovalcev. 
 
V letu 2009 je bilo podeljenih 65 doktoratov. Te je 5 več, kot je bilo načrtovano. Hkrati se je povečalo tudi število zaposlenih 
učiteljev z načrtovanih 216 na realiziranih 278. 
 
FF je v letu 2009 pridobila en projekt z gospodarstvom (brez CRP in aplikativnih projektov) in sicer v vrednosti do 10.000 EUR. 
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Pregled EU projektov 
 
 
1. Splošni pregled 
 

program 
število projektov, 
kjer je članica 
vodja/jkoordinator 

Število projektov, 
kjer članice 
sodelujejo kot 
partner 
(koordinator je 
zunanja 
organizacija) 

Število na novo 
pridobljenih projektov 

6. OP 0 3 0 
7. OP 2 2 3 
Drugi evropski 
projekti, ki niso 
financirani iz 6. 
in 7. OP 3 29 13 
Drugi 
mednarodni ne-
evropski projekti 0 3 2 
 
 
2. Okvirni programi EU za raziskave in razvoj in dr ugi mednarodni programi: vodenje/koordinacija, part nerstvo (Reuk 1) 
 

članica program realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 
koordinator partner  koordinator partner  koordinator partner  

FF 6. OP 0 2 0 2   3 
7. OP 1 0 2 4 2 2 
drugi evropski projekti, ki 
niso financiranih iz 6. in 7. 
OP 6 35 2 7 3 29 

Drugi mednarodni ne-
evropski projekti 0 0 0 1   3 
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3. Število na novo pridobljenih projektov (Reuk 2 i n 3) 
 

članica program realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

realizacija 
2009 

FF 7. OP 1 6 3 

Drugi evropski projekti, ki 
niso financirani iz 6. in 7. OP 17 2  13 

Drugi mednarodni ne-
evropski projekti 0 1  2 

 
V letu 2009 je FF presegla načrtovano pridobivanje projektov iz 6 okvirnega programa (sodeluje v treh projektih kot partnerica), ni 
pa dosegla zastavljenega cilja glede 7 okvirnega programa. Sodeluje v štirih projektih, pri tem je pri dveh koordinator projekta. 
 
Bistveno je presegla načrtovano število pridobljenih drugih evropskih projektov, saj je v letu 2009 sodelovala pri 31-ih tovrstnih 
projektih. V treh primerih je bila FF tudi koordinatorica projekta. 
 
Prav tako je presegla načrtovano pridobivanje drugih mednarodnih projektov, ki niso evropski. Sodeluje pri treh tovrstnih projektih. 
 
FF je v letu 2009 pridobila 18 novih raziskovalnih projektov. S tem je bistveno presegla načrtovano število novih pridobljenih 
projektov (9). 
 
 
2.3. Mednarodna dejavnost 
 
Filozofska fakulteta si je v letu 2009 na področju mednarodne dejavnosti zastavila več strateških ciljev, povezanih z okrepitvijo in 
poglobitvijo mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem področju.  
 

• Povečanje izmenljivosti študentov in študentk 
 
Realizacija v letu 2009: 
 
ERASMUS 
Število podpisanih Erasmus pogodb za sodelovanje v programu se je povečalo in s tem razširila mreža partnerjev, v letu 2008-2009 
je bilo veljavnih 332, v tujino je odšlo 167 študentov na študijsko izmenjavo in 12 na prakso.  
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CEEPUS  
Delujočih je bilo 6 CEEPUS mrež. Preko teh mrež je na FF gostovalo 27 študentov, v tujino pa jih je odšlo 28. Zaradi omejenih 
sredstev v programu se število mrež ne povečuje. 
 
BILATERAL 
Na izmenjavi smo gostili 28 tujih študentov, enako število jih je na podlagi meddržavnih sporazumov tudi odšlo na študij v tujino.  
 
OSTALI PROGRAMI 
Preko ostalih programov (Štipendijski sklad za JV Evropo, Basileus, Freemover ipd.) smo gostili 38 tujih študentov, 26 pa jih je 
gostovalo v tujini. 
 
Poleg naštetega so bili izvedeni informativni dnevi za razpise programa Erasmus. Filzofska fakulteta je podpisala pogodbo z 
Universidad Santiago de Chile v Čilu. Izveden je bil tudi razpis za mednarodno Poletno šolo Bovec, ki se je je udeležilo 7 naših 
študentov (kooordinira Univerza v Celovcu). 
 
 

• Povečanje izmenljivosti u čiteljev in sodelavcev 
 
Realizacija v letu 2009: 
 
ERASMUS 
Število podpisanih Erasmus pogodb za sodelovanje v programu se je povečalo in s tem razširila mreža partnerjev. Izvedeno je bilo 
23 tednov mobilnosti učiteljev in 2 tedna mobilnosti administrativnega osebja - v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki smo jih za ta 
namen pridobi od UL.  
 
CEEPUS 
Delujočih je bilo 6 CEEPUS mrež. Preko teh mrež je pri nas gostovalo 6 profesorjev. Zaradi omejenih sredstev v programu se 
število mrež ne povečuje.  
 
OSTALI PROGRAMI 
Izvedenih je bilo 5 mobilnosti profesorjev na podlagi Razpisa za študijske obiske visokošolskih učiteljev v tujini na podlagi sklenjenih 
sporazumov Univerze v Ljubljani.  
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Na razpisu Ad Future je bila odobrena 1 prijava Raziskovalno in pedagoško sodelovanje Slovencev iz tujine v Sloveniji. Na razpisu 
VŽU-COMENIUS - Stalno strokovno izpopolnjevanje sta bili odobreni 2 prijavi. 
 

• Povečanje koordinativne vloge v skupnih programih 
 
Cilj (oblikovanje skupnega študijskega programa Kvadrilaterala) je bil dosežen. Program gre v letu 2010 v akreditacijo. V letu 2009 
so potekali koordinacijski sestanki z partnerji v konzorciju Srednjeevropske študije. 
 
 

• Oblikovanje ponudbe izobraževalnih programov in izv ajanje pedagoškega procesa tudi v tujih jezikih 
 
Cilj (izvedba predavanj Ethnology of the Balkans, Anthropology of Popular Music, Etnological Museology, Popular Cultures, Urban 
and Transnational Anthropology) je bil dosežen, saj so bila vsa našteta predavanja izvedena. Poleg tega je bilo dodatno izvedeno 
predavanje Anthropology of Complex System. 
 
 
1. Mednarodna dejavnost – kazalci v letu 2009 (splo šen pregled) 
 

Število 
izvedenih 
mednarodnih 
poletnih šol in 
podobnih oblik 
izobraževanja 
študentov 

Število 
izvedenih 
mednarodnih 
konferenc, 
simpozijev in 
podobnih oblik 
izobraževanja 
učiteljev 

Skupno število 
redno in izredno 
vpisanih 
študentov ter 
absolventov, ki 
gredo v tujino 

Število tujih 
študentov, ki 
prihajajo iz 
tujine 

število tujih 
učiteljev  in 
sodelavcev 
na članici, ki 
izvedejo del 
predmeta oz. 
dolo čena 
predavanja 

1 13 260 230 
30 
(Erasmus) 

 

število tujih 
študentov 
vpisanih na 
članici 

število tujih 
učiteljev  in 
sodelavcev na 
članici, ki 
izvajajo v celoti 
vsaj en predmet 

število u čiteljev 
in sodelavcev 
na izmenjavi v 
tujini 

število 
predmetov 
izvedenih v 
tujem jeziku 

Število 
predmetov, ki 
se izvaja na 
članici 
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2. Število akreditiranih skupnih študijskih program ov s tujimi univerzami, ki vodijo k skupni diplomi (Joint Degree 
Programs) (Mdk1-1) 
 
  realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 realizacija 2009/10 
članica koordinator partner koordinator partner koordinator partner  

FF 2 0       1 
 
 
3. Število akreditiranih skupnih študijskih program ov s tujimi univerzami (Joint Programs) (Mdk1- 2) 
 

  realizacija 2008/2009 načrtovano 
2009/2010 realizacija 2009/10 

članica koordinator partner  koordinator partner  koordinator  partner  

FF 2 0       1 
 
 
4. Število izvedenih mednarodnih aktivnosti (Mdk 2)  
 

članica 

realizacija 2008/2009  načrtovano 
2009/2010 realizacija 2009/10 

študenti u čitelji študenti u čitelji študenti u čitelji 

FF 4 9 3 10 1 13 

 
 

78 
(podiplomski) 28 35 (Erasmus) 8 1984 



 22

5. Število in delež naših študentov na izmenjavi v tujino (Mdk3-1) 
 

članica 

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

domači 
študenti 

% 
študentov 

domači 
študenti 

% 
študentov 

domači 
študenti 

% 
študentov 

FF 172 2,27 250 3,24 260 3,75 

 
 
6. Število in delež tujih študentov na izmenjavi iz  tujine (Mdk3-2) 
 

članica 

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

tuji 
študenti 

% 
študentov 

tuji 
študenti 

% 
študentov 

tuji 
študenti 

% 
študentov 

FF 216 2,85 350 4,54 230 3,32 

 
 
7. Združen skupni prikaz števila in deleža študento v na izmenjavi v/iz tujine (Mdk 3) 
 

članica  

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

realizacija 2009/2010 

domači 
študenti 

% 
študentov tuji študenti % 

študentov 
domači 
študenti 

% 
študentov tuji študenti % 

študentov 
domači 
študenti tuji študenti domači 

študenti 
% 
študentov tuji študenti % 

študentov 

AG 10 1,98 2 0,40 15 3,47 34 7,87 1,49 7,47   0,00   0,00 

AGRFT 2 1,79 1 0,89 4 1,63 3 1,22 -0,16 0,33 2 1,87 5 4,67 

ALUO 5 0,98 0 0,00 20 3,29 35 5,77 2,32 5,77 24 4,83 44 8,85 

BF 14 0,37 13 0,34 45 0,72 22 0,35 0,35 0,01 38 1,12 30 0,89 

EF 208 0,02 219 0,03 208 ni podatka 219   ni podatka   170 1,95 270 3,10 

FA 32 2,58 39 3,15 35 2,82 40 3,22 0,23 0,07 40 3,14 45 3,54 

FDV 139 0,03 176 3,66 160 3,52 180 3,96 3,49 0,30 150 3,44 188 4,31 

FE 11 0,44 3 0,12 11 0,45 3 0,12 0,00 0,00 15 0,57 10 0,38 

FF 172 2,27 216 2,85 250 3,24 350 4,54 0,97 1,69 260 3,75 230 3,32 
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8. Število in delež redno in izredno vpisanih tujih  študentov (Mdk 4) 
 

članica 
realizacija 2008/2009 načrtovano 2009/2010 % razlike 

2008/2009 
in načrt 
2009/2010  

realizacija 2009/2010 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študenti 

tuji 
študenti 

vsi 
vpisani 

% 
študentov 

FF 180 7591 2,37 ni 
podatka 7717   -2,37   6926 0,00 

 
9. Število in delež tujih u čiteljev, ki izvedejo v celoti vsaj en predmet (Mdk5  – 1) 
 

članica   
realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

FF vsaj en predmet 23   28 
zaposleni učitelji 271 281 278 
% učiteljev 8,49 0,00 10,07 

 
10. Število in delež tujih u čiteljev, ki izvedejo del predmeta oziroma dolo čena predavanja (Mdk5 – 2) 
 

članica   

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2008/2010 

FF del predmeta       
zaposleni učitelji 271 281 278 
% učitelji 0,0 0,0 0,0 

 
11. Število in delež u čiteljev na izmenjavi v tujini (Mdk 6 – 1) 
 

članica   

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

FF učitelji na izmenjavi 43 40   

zaposleni učitelji 271 281 278 
% učitelji 15,87 14,23 0,00 
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12. Število in delež predmetov, ki so bili v dolo čenem letu izvedeni tudi v tujem jeziku (Mdk 7) 
 

članica   
realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

FF predmeti v tujem jeziku 11 5 8 
vsi predmeti 2450   1984 
% predmetov 0,00   0,00 

 
 
13. Število raziskovalcev in sodelavcev na izmenjav i v/iz tujine (Mdk 8) 
 

članica   

realizacija 
2008/2009 

načrtovano 
2009/2010 

realizacija 
2009/2010 

FF učitelji na izmenjavi 43 40   

zaposleni učitelji 271 281 278 
% učitelji 15,87 14,23 0,00 

 
 
 
FF je v letu 2009 akreditirala en skupni študijski program s tujimi univerzami (joint program). 
 
V letu 2009 je bilo povečano število domačih študentov na izmenjavi v tujini v primerjavi z letom 2008. Študija v tujini se je udeležilo 
3,75% vseh študentov. 
 
V letu 2009 se je v primerjavi z letom 2008 povečalo število študentov iz tujine, ki so študirali na FF, vendar le malenkostno. 
Medtem ko je bilo načrtovano, da bo v letu 2009 na FF študiralo 350 tujih študentov, dejansko pa jih je študiralo 230. 
 
V letu 2009 je na FF v celoti vsaj en predmet izvedlo 28 tujih učiteljev, kar je 5 več kot leta 2008. 
 
V letu 2009 je bilo na izmenjavi v tujini 35 raziskovalcev in sodelavcev FF.  
 
V letu 2009 se je na FF 8 predmetov izvajalo v tujem jeziku. 
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2.4  Knjižnice in informacijski sistem 
 
 
 Število aktivnih uporabnikov knjižnice   
  5 6 7 
    realizacija 2009 
     

članica  Aktivni uporabniki realizacija 
2008 

načrtovano 
2009 

realizacija 
2009 

FF študenti - dodiplomski, redni 8293 9222 8122 
študenti - dodiplomski, izredni 576 571 539 
študenti - podiplomski 641 736 727 
srednješolci 27 40 16 
zaposleni 959 1060 980 
upokojenci 49 50 56 
tuji državljani 62 70 491 
drugi 240 440 272 
skupaj aktivni uporabniki 10857 12189 11203 

     
     
Ugotovitev: število uporabnikov je večje, očitno predvsem zaradi večjega deleža tujih državljanov. 
 
 
Delež aktivnih uporabnikov z univerz             
                
               ralizacija 2009             

                

 realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

članica 
vsi aktivni 
uporabniki 
knjižnice 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
matične 
članice UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
z matične 
članice UL 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
knjižnice z 
UL 

vsi aktivni 
uporabniki 
knjižnice 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
matične 
članice UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
z matične 
članice UL 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
knjižnice z 
UL 

vsi aktivni 
uporabniki 
knjižnice 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
matične 
članice UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
z matične 
članice UL 

aktivni 
uporabniki 
knjižnice z 
UL 

% aktivnih 
uporabnikov 
knjižnice z 
UL 

FF 10847 8783 80,97 9764 90,02 12189 9450 77,53 9750 79,99 11203 8725 77,88 9665 86,27 
 
 
Ugotovitev: število vseh aktivnih uporabnikov je večje, % aktivnih uporabnikov z UL in z matične članice UL pa nekoliko manjša. 
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Letni prirast tiskanih enot gradiva in število zaku pljenih ali nabavljenih elektronskih enot 

          

 
  realizacija 2008     plan 2009     realizacija 

2009 
  

ČLANICA 

število enot prirasta 
knjižničnega 
gradiva na fizičnih 
nosilcih (knjižno in 
neknjižno gradivo)  

število 
naslovov 
plačanih e-
knjig, e-revij in 
zbirk 

skupno 
prirast 
virov 

število enot prirasta 
knjižničnega 
gradiva na fizičnih 
nosilcih (knjižno in 
neknjižno gradivo)  

število 
naslovov 
plačanih e-
knjig, e-revij in 
zbirk 

skupno 
prirast 
virov 

število enot prirasta 
knjižničnega 
gradiva na fizičnih 
nosilcih (knjižno in 
neknjižno gradivo)  

število 
naslovov 
plačanih e-
knjig, e-revij in 
zbirk 

skupno 
prirast 
virov 

FF 18741 86 18827 14506 120 14626 17281 86 17367 

 
Ugotovitev: letni prirast je v 2009 nižji od prirasta v 2008, vendar precej višji od načrtovanega.  
 

 

 
Izobraževanja uporabnikov knjižnic  

realizacija 2008              na črtovano 2009               realizacija 2009 

članica 

oblike  
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

št. 
izvedb 
oblik 
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

skupno 
število 
izvede
nih 
pedag
oških 
ur  

število 
udelež
encev  

vpisani 
študen
ti 

% 
udelež
encev 
izobraž
evanja 
glede 
na 
vpisan
e 
študen
te 

oblike  
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

št. 
izvedb 
oblik 
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

skupno 
število 
izvede
nih 
pedag
oških 
ur  

število 
udelež
encev  

vpisani 
študen
ti 

% 
udelež
encev 
izobraž
evanja 
glede 
na 
vpisan
e 
študen
te 

oblike  
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

št. 
izvedb 
oblik 
izobraž
evanja 
uporab
nikov 
knjižni
ce 

skupno 
število 
izvede
nih 
pedag
oških 
ur  

število 
udelež
encev  

vpisani 
študen
ti 

% 
udelež
encev 
izobraž
evanja 
glede 
na 
vpisan
e 
študen
te 

FF 31 144 156 1425 7268 19,61 42 220 160 2030 6830 29,72 34 181 78 2290 6926 33,06 

 

 
Število pregledanega gradiva v elektronski obliki  

    

članica 
realizacija 
2000 plan 2009 

realizacija 
2009 

FF  Ni podatka Ni podatka  5310 
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Ugotovitev: veliko povečanje % udeležencev izobraževanja. 
 
 

Število ra čunalnikov, preko katerih uporabniki  v knjižnici la hko dostopajo do informacij 
        

ČLANICA 

realizacija 2008 plan 2009 realizacija 2009 

    
FF 59 70 52     
 
Ugotovitev: neuresničen plan; število računalnikov je celo manjše kot v letu 2008. 
 
 

Računalniška opremljenost za študente: število in dele ž elektronskih prijav  
 5 6 7 

 
realizacija 2009 

     

članica   realizacija 
2008/09 

načrtovano 
2009/10 

realizacija 
2009/10 

FF elektronske prijave na 
izpit 86166  85383 

vse prijave na izpit 86166  87152 
delež elektronskih prijav 1,00  0,98 
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Računalniška opremljenost za študente: število ra čunalnikov na študenta  

 
realizacija 2008/2009                    načrtovano 2009/20010     realizacija 2008/2009 

članica št.  
računalnikov 

št.  
študentov 

računalnik 
na študenta 

št.  
računalnikov 

št.  
študentov 

računalnik 
na 
študenta 

št.  
računalnikov 

št.  
študentov 

računalnik 
na študenta 

FF 250 7095 28,38 250 7380 29,52 280 6926 24,74 

 
 
Ugotovitev: zaradi večjega števila računalnikov se je razmerje med številom računalnikov in študentov bistveno izboljšalo.   
 
 
2.5  Investicije in vzdrževanje, prostori in oprema  
 
Prostori 
 
Letni cilji  2009 Pričakovani rezultat oz. ime 

KAZALCA s katerim 
merimo doseganje 
postavljenih letnih ciljev 

Izvedbene naloge/ukrepi za 
doseganje ciljev 

realizacija  v 2009 z 
obrazložitvijo razlik 
 

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

Postopno izvajanje pridobivanja 
dodatnih in ustreznih  stavb v 
neposredni bližini Aškerčeve 2 - 
izvedena arhitekturna in 
urbanistična rešitev za ureditev 
družboslovno - humanističnega 
foruma v kareju Aškerčeva c., 
Slovenska c., Rimska c. in 
Snežniška c.   

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

Izvedena je arhitekturna in 
urbanistična rešitev za ureditev 
družboslovno - humanističnega 
foruma v kareju Aškerčeva c., 
Slovenska c., Rimska c. in 
Snežniška c.  Opravljeni so 
dogovori z rektoratom o začetku 
aktivnosti za izgradnjo prizidka 
na Rimski cesti. 
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Priprava investicijske 
dokumentacije za nadgradnjo 
dvorišča oz. načrt za gradnjo 
prizidka na Rimski ulici. 

Izvedba načrta za gradnjo 
prizidka.  

V sodelovanju z UL načrt za 
gradnjo prizidka.  

Rektorat je v načrt dela za 2010 
uvrstil pripravo investicijske 
dokumentacije za nadgradnjo 
dvorišča oz. načrt za gradnjo 
prizidka na Rimski ulici. 

Odkup dela in/ali celotne 
zgradbe na Rimski 11. 

Nadaljnji odkup objektov na 
Rimski c. 

Dogovori o financiranju odkupa 
objektov na Rimski c. 

Potekajo stalni razgovori o 
možnosti odkupa objekta na 
Rimski, ko bo zadeva formalno 
pravno lastniško urejena s strani 
prodajalca. 

Obnova fasade stavbe na 
Aškerčevi 2. 

Obnovljena fasada stavbe na 
Aškerčevi 2. 

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

Obnova fasade se je zaradi 
gradbenih del prenesla v načrt 
za leto 2010. 

Ustrezno sprotno urejanje 
varstva pri delu in požarnega 
reda na celotni fakulteti. 

Urejeno varstvo pri delu in 
požarno varstvo.  

Priprava aktivnosti za  
dokončne ureditev požarne 
varnosti na objektih FF in 
sprotno urejanje varstva pri 
delu.  

Realizirana je bila prilagoditev 
požarnih redov na lokaciji 
Aškerčeva 2 in Zavetiška 5 
glede na nov pravilnik. Izvedeno 
je bilo usposabljanje odgovornih 
oseb za evakuacijo in začetno 
gašenje. Izvedene so bile 
označitve intervencijskih povšin. 
Izvedba periodičnih pregledov 
aktivne požarne zaščite. 
Načrtovanje, izvedba in 
kontrolni pregled varnostne 
razsvetljave na lokaciji Rimska 
11. Dopolnitev organiziranosti 
prve pomoči z zagotavljanjem 
sanitetnega materiala. Izvedena 
je bila meritev električnih 
instalacij in strelovoda, ter 
odprava napak na lokaciji 
Zavetiška 5. Opravljeni so bili 
periodični pregledi delovne 
opreme in dvigal. 
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Izvedba dejavnosti na področju 
varstva pri delu. 

Izobraževanje delavcev in delna 
izvedba zdravstvenih pregledov. 

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

Priprava programov in izvedba 
usposabljanja zaposlenih iz 
področja varnosti pri delu in 
požarne varnosti. Zdravniški 
pregled je opravilo 130 
zaposlenih. 

Posodobitev predavalnic Novo opremljene vse 
predavalnice. 

Nabava in namestitev nove 
opreme (mize in stoli) v  
predavalnicah. 

Vse predavalnice so 
posodobljene z računalniško in 
AVO opremo ter primernim 
pohištvom. 

 
Ugotovitve: 
- Filozofska fakulteta nadaljuje aktivnosti za pridobivanje novih prostorov z izvedbo arhitekturne in urbanistične rešitve za 

ureditev celostne rešitve družboslovno-humanističnega foruma;  
- srednjeročne aktivnosti potekajo tudi na strani rektorata, ki je v finančni načrt uvrstil aktivnosti za pripravo investicijske 

dokumentacije za nadgradnjo dvorišča oz. načrt za gradnjo prizidka na Rimski ulici; 
- fakulteta načrtuje obnovo fasade ter se prizadeva pridobiti ustrezna sredstva; 
- Filozofska fakulteta je posodobila vse predavalnice z namestitvijo avdio-vizualne opreme in pohištvom. 

 
2.6. Informacijski sistem – pri to čki 2.4. Knjižnice in informacijski sistem 
 
2.7. Človeški viri in osebje  
 
 

1. Izobraževanje kadrov (formalne in neformalne obl ike izobraževanja) 
 
 
  realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

članica 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

formalne 
oblike 

neformalne 
oblike 

FF 
60 261 41 624 60 260 
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Ugotovitve: 
- na področju izobraževanja kadrov je Filozofska fakulteta v letu 2009 načrtovala za 30 odstotkov manjše število formalnih 

oblik izobraževanja in porast neformalnih oblik izobraževanja z indeksom 2,39 vendar je realizacija po strukturi in številu 
enaka kot v letu 2008. 

 
2. Usposabljanje u čiteljev in visokošolskih sodelavcev 
 

  realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

FF 2 2 2 

 
Ugotovitve: 
-  realizacija  usposabljanja učiteljev in visokošolskih sodelavcev 
     poteka v skladu z načrtom, ki pa ne predvideva bistvenih sprememb na tem     
 področju. 
 
3. Mladi raziskovalci 

 
Zaposlovanje ARRS 

 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

42 36 42 

 
 
 
Zaposlovanje iz gospodarstva: 
 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

1 1   

 
Ugotovitve: 
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- Zaposlovanje mladih raziskovalcev iz ARRS je v večjem številu, kot je bilo načrtovano medtem, ko je zaposlovanje iz 
gospodarstva skromno. 

 
4. Pogodbeno delo zaposlenih znotraj članice 

 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

436 444 270 

 
Ugotovitve: 
- realizacija predvidenih pogodbenih zaposlitev se je bistveno zmanjšala tako v primerjavi z načrtovanimi pogodbenimi delavci 

v letu 2009, tako tudi v primerjavi z realiziranimi pogodbenimi zaposlitvami v letu 2008. 
 

5.  Zunanji izvajalci 
 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

313 314 115 
 

Ugotovitve: 
- fakulteta je bistveno zmanjšala udeležbo zunanjih izvajalcev glede na načrtovano število v letu 2009  in dejanskimi 

zaposlitvami v letu 2008.  
 

5. Visokošolski u čitelji in sodelavci 
 
Visokošolski učitelji 
 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

271 281 278 
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Visokošolski sodelavci 
 

realizacija 2008 načrtovano 2009 realizacija 2009 

108 108 121 

 
Ugotovitve: 
- število visokošolskih učiteljev, ki jih je Filozofska fakulteta zaposlovala v letu 2009 je v skladu z načrtovanim in bistveno ne 

odstopa zaposlovanja v letu 2008, medtem ko se je število visokošolskih sodelavcev povečalo za petino v primerjavi z 
načrtovanim številom.   

 
 

6.  Analiza doseženih ciljev iz poslovnega poro čila 
 
Letni cilji  2009 Pričakovani rezultat oz. 

ime KAZALCA s katerim 
merimo doseganje 
postavljenih letnih ciljev 

Izvedbene naloge/ukrepi 
za doseganje ciljev 

realizacija  v 2009 z 
obrazložitvijo razlik 
 

Pridobitev sredstev za 
kadrovsko obnovo. 

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

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

Cilj ni dokončno realiziran. 
Aktivnosti še potekajo. 

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

Izdelan posodobljen 
sistemizacijski akt. 

Ugotovitev potreb po 
spremembah, priprava 
izhodišč, osnutek 
prenovljenega dokumenta. 

Delno realizirano zaradi 
omejitve zaposlovanja. 
Aktivnosti še potekajo. 

Sistemski izpoplnititi 
izobraževanje zaposlenih. 

Izvajanje izobraževanja 
delavcev po sprejetem aktu in 
letnem načrtu izobraževanje. 

Priprava izobraževalnih 
programov. 

Delno realizirano. 
Vzpostavljeno permanentno 
izobraževanje knjižničnih 
delavcev in strokovno 
izpopolnjevanje strokovnih 
delavcev. 
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2.8. Študenti  
 
V okviru letnih poročil članic UL o kakovosti je naloga Študentskih svetov članic, da Komisiji za kakovost članice podajo enovito letno poročilo o 
kakovosti za leto 2008/2009. Takšno poročilo Študentskega sveta vsebuje oceno stanja oz. uresničevanja ciljev, nove cilje in ukrepe za 
izboljšanje kakovosti. Pri pisanju poročila smo sledili smernicam Komisije za kakovost UL. 
 
Avtorja poročila sta Ana Sredenšek (predstavnica študentov v Komisiji za kakovost FF) in Ana Šturm (predsednica Študentskega sveta FF). 
Besedilo poročila je Študentski svet FF (v nadaljevanju ŠSFF) obravnaval in potrdil na svoji 1. izredni seji, ki je bila 8. 3. 2010. 
 
Pri pisanju poročila sva se opirali na prejšnje poročilo in cilje, ki jih je ŠSFF takrat zastavil. 
 
1. Izobraževalna dejavnost 
ŠSFF ugotavlja, da se je na področju dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja vključevanje študentov v samo organizacijo študijskega 
procesa v preteklem letu ni povečalo, ampak je ostalo na enaki ravni. To vseeno ocenjujemo kot pozitivno, saj je bilo potrebno pregledati še 
veliko bolonjskih programov in podati komentarje. Zopet so se osredotočali predvsem na razporeditev ECTS, odstotek izbirnosti v programih ter 
predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študenti pridobivali. 
Treba je poudariti, da je imel ŠSFF po predstavnico podiplomskih študentov, poleg tega so imeli vsi oddelki v ŠSFF svoje predstavnike. ŠSFF 
se je sicer soočal s številnimi odstopi in zamenjavami kadrov, vendar so vedno znova uspeli zagotoviti predstavnike, tako da noben izmed 
oddelkov ni bil prikrajšan. 
 
Predstavniki študentov so se v študijskem letu 2008/2009 udeležili konference Osrednjeevropske akademske iniciative (Central European 
Academic Iniciative), ki je potekala v Ljubljani in v organizaciji ŠSFFja. Sestali so se s predstavniki študentov ostalih sodelujočih članic ter 
uspešno nadaljevali delo preteklih konferenc. Zastavili so si tudi cilje za prihodnje konference. Konferenca na Slovaškem pa žal ni bila 
organizirana, tako da se je predstavniki študentov niso mogli udeležiti. 
 
2. Raziskovalna in razvojna ter umetniška dejavnost 
V okviru različnih organizacij na FF (ŠSFF, ŠOFF, študentska društva) so se izvajale različne raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti. 
Naj samo omenimo nekaj izmed njih: 
- strokovne ekskurzije, 
- predavanja, 
- simpoziji, 
- motivacijski vikendi, 
- izdajanje revij/časopisov. 
 
3. Študenti 
Študenti so na Filozofski fakulteti organizirani znotraj svojih oddelkov v okviru društev in klubov, ki so v letu 2008/2009 organizirali strokovne 
ekskurzije, okrogle mize in predavanja, tudi v mednarodni obsežnosti. Večino teh dejavnosti sta sofinancirala Študentski svet Filozofske 
fakultete in Študentska organizacija Filozofske fakultete. Študentski svet je spremljal dejavnosti študentskih društev in klubov. ŠSFF je projekte 



 35

financiral s sredstvi, ki jih je pridobil s strani MVŠZT. Večino finančnih sredstev je ŠSFF pridobi na podlagi prispevkav višini 2 EUR, ki so ga 
študentje plačevali ob vpisnini. Poleg tega je bil ŠSFF uspešen tudi na dveh razpisih Študentskega sveta Univerze v Ljubljani – razpis za 
pomoč pri sofinanciranju tutorstva ter razpis ŠSUL (za projekte). 
 
Študentska organiziranost je odvisna od posameznega oddelka, ponekod je močnejša, drugod slabša, so tudi oddelki, ki svojih društev nimajo. 
ŠSFF in ŠOFF sta v preteklem letu še posebej spodbujala študente, da ustanovijo društvo v kolikor ga na oddelku še nimajo. 
 
Na fakultetni ravni smo bili študenti tudi v tem študijskem letu zastopani v vseh organih fakultete: v Študentskem svetu kot najvišjem in edinem 
predstavniškem organu študentov, svoje predstavnike pa imamo tudi v Senatu fakultete, Akademskem zboru in Upravnem odboru, poznamo 
tudi funkcijo prodekana študenta. Sodelovali smo tudi v večini delovnih teles fakultete – Habilitacijski komisiji, Komisiji za študentske ankete, 
Komisiji za kakovost, Komisiji za mednarodno sodelovanje, Komisiji za informacijski sistem in Komisiji za tutorstvo. Študenti so aktivno 
sodelovali tudi v delovnih skupinah in odborih, in sicer v Odboru za podelitev diplom in indeksov, Odboru za priravo 90-letnice fakultete ter 
Delovni skupini za študentske ankete. 
 
Najaktivnejši je bil Študentski svet, ki je poleg sofinanciranja projektov organiziral še nekatere lastne projektne, od katerih so bili Multi kulti 
študentski dnevi FF 2009 nedvomno najodmevnejši. Potekali so v začetku aprila 2009 in so trajali tri dni. V tem času so se predstavila društva, 
ŠSFF ter ŠOFF. Potekale so raznovrstne igre, kvizi in tekmovanja, ki so bila tudi primerno nagrajena. Že tradicionalno je potekal štafetni tek po 
stopnicah FF med študenti in zaposlenimi. 
 
ŠSFF in ŠOFF sta organizirala tudi Delovni vikend študentov FF, ki se je dogajal med 9. in 11. januarjem 2009 na Ptuju. Študenti so v raznih 
delavnicah razpravljali o trenutni problematiki na FF. Načrtovali so delo do konca mandata. 
 
Ob začetku študijskega leta je Filozofska fakulteta priredila slavnostni sprejem brucev na Filozofsko fakulteto v Križankah, kjer je sodeloval tudi 
ŠSFF. Prireditev sta vodila študenta FF, ŠSFF pa je bil za sodelovanje pri organizaciji pohvaljen s strani vodstva FF. 
 
ŠSFF je aktivno sodeloval tudi na informativnem dnevu, kjer so predstavniki študentov poleg predstojnikov prisostvovali na svojih oddelkih in 
bodočim študentov približali študentsko organiziranost na fakulteti. Prodekan študent je v okviru promociji fakultete obiskoval slovenske srednje 
šole, kjer je dijakom predstavljal programe in študij na FF ter jim s tem olajšal odločitev o obisku informativnega dne in nenazadnje ob izbiri 
fakultete. 
 
Predstavniki študentov so preko celega leta na podlagi pozivov pisali mnenja o pedagoški usposobljenosti učiteljev in sodelavcev. Študentska 
mnenja ostajajo še naprej pomemben del habilitacijske dokumetacije in se jih upošteva pri postopku. Izkazala pa se je tudi pomenkljivost 
obstoječega sistema anketiranja, saj se je na Oddelku za slavistiko del anket izgubil, tako da so morali za posamezne profesorje opraviti 
dodatna anketiranja. Na podalgi tega dogodka se je fakulteta pospešeno lotila priprave spletne ankete, kar ocenjujemo kot zelo pozitivno. Žal 
pa fakulteti do začetka študijskega leta 2009/2010 še ni uspelo ankete pripraviti tako dobro, da bi jih študentje lahko uporabili. To ocenujemo 
kot negativno, saj do pisanja tega poročila anketiranja za preteklo študijsko leto še niso mogli praviti. Ne preko elektronskih anket, ne preko 
starih pisnih anket, saj fakulteta ni organizirala starega načina anketiranja, niti ni poskrbela za spletno anketiranje. Pomanjkanje ocen za 
študijsko leto 2008/2009 je nedopustno in fakulteta bi se morala resneje lotiti te problematike. 
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Sodelovanje predstavnikov študentov s posameznimi oddelki je dobro, saj so oddelki študente vabili na seje svetov oddelkov.  
 
ŠSFF ocenjuje, da je študentska organiziranost na fakulteti zelo uspešna. Sodelovanje z vodstvom fakultete je dobro. 
 
 
4. Analiza ciljev za študijsko leto 2008/2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Projekt Termin Realizacija 
Izvedba studenskega dela konference 
Srednjeevropske akademske pobude 
v Ljubljani 

november 2008 Projekt izveden. 

Delovno-motivacijski vikend ŠSFF januar 2008 Projekt izveden. 
Izvedba elektronskih študentskih 
anket 

2009 Projekt ni bil izveden. 

Izvedba študentskih anket na 
podiplomskem študiju 

2009 Projekt delno izveden. 

Vsebinska prenova spletnih strani 
ŠSFF 

februar 2009 Projekt izveden. 

Sodelovanje na informativnem dnevu 
2009 

februar 2009 Projekt izveden. 

Študentski dnevi 2009 marec ali april 
2008 

Projekt uspešno izveden. 

Sofinanciranje projektov oktober 2008 – 
september 2009 

Projekt izveden. 

Sodelovanje na razpisih ŠSUL oktober 2008 – 
september 2009 

Projekt izveden. 

Promocija ŠSFF oktober 2008 – 
september 2009 

Projekt izveden. 

Sodelovanje na podro čju tutorstva za 
študente s posebnimi potrebami 

oktober 2008 – 
september 2009 

Projekt izveden. 
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5. Cilji za študijsko leto 2009/2010 
 
Projekt Termin Opombe 
Delovno motivacijski 
vikend 

januar 2010 Sodelovanje s ŠOFF. 

Sodelovanje pri 
informativnem dnevu 

februar 2010  

ŠSFF&ŠOFF projekt - 
literarni nate čaj 

april - maj 2010 Sodelovanje s ŠOFF. 

ŠSFF&ŠOFF projekt - 
literarni ve čer 

februar 2010 Sodelovanje s ŠOFF. 

ŠSFF&ŠOFF projekt 
(gledališ če, impro) 

marec 2010 Sodelovanje s ŠOFF. 

Študentski dnevi 2009 april 2010 Sodelovanje s ŠOFF in 
študentskimi društvi. 

Filofest celo leto Sodelovanje s ŠOFF. 
Elektronske študentske 
ankete in ankete za 
podiplomski študij 

najkasneje do konca 
semestralnih počitnic 

Sodelovanje z vodstvom FF. 

Krvodajalska akcija 14 junij – »world blood day« Za vse študente FF. 
Piknik ŠSFF&ŠOFF september 2010 Sodelovanje s ŠOFF. 
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3. Razvoj sistema zagotavljanja kakovosti  
 
− strategija institucije 

glede kakovosti in 
standardov;  

− institucija sledi kriterijem kakovosti na pedagoškem in 
raziskovalnem področju   

− sistema zagotavljanja 
kakovosti;  

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

− kakovost spremljamo preko letnih samoevalvacijskih poročil  
− pedagoško delo je spremljano s pomočjo študentskih anket 

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

− sistem je postavljen 
− v ospredju so posamezne službe fakultete 
 

− vključevanje študentov v 
zagotavljanje kakovosti;  

− študentje so člani večine komisij na fakulteti 
− študentje so člani Senata FF 
− letno pripravijo svoj del samoevalvacijskega poročila, ki se nanaša 

na njihovo delo  
− sodelujejo v procesu prenove programov 
− ocenjevanje kakovosti pedagoških delavcev s študentskimi 

anketami 
− ob izvolitvah pedagoških delavcev pripravijo poročilo o primernosti 

kandidata za pedagoško delo 
- zunanje evalvacije  − zunanja evalvacija NKKVŠ leta 2006 

− EUA Evalvacija 2007 
- ukrepi za izboljšanje 
kakovosti 

− Programska evalvacija bolonjskih programov 
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4. Zaklju čki 
 
Fakulteta je v letu 2009 poslovala v skladu s smernicami in zastavljenimi cilji iz Programa dela za leto 2009, kar je razvidno iz 
spodnje tabele. Zaradi gospodarske krize je tudi fakulteta sledila varčevalnim ukrepom vlade RS, nismo razdelili redne delovne 
uspešnosti za obdobje april 2009 – december 2009, kar ni vzpodbudno vplivalo na zaposlene. Kjer je bilo možno, smo varčevali pri 
izplačilu nadobremenitev. Pazljivi smo bili najemanju sodelavcev po pogodbenih razmerjih. Restriktivni smo bili pri zaposlovanju, 
čeprav je FF kadrovsko izrazito v primanjkljaju, kar kažejo statistični podatki in normativi UL. 
 
Izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo, mednarodno sodelovanje 
 

Letni cilji  2009 Pričakovani rezultat oz. ime 
KAZALCA s katerim merimo 
doseganje postavljenih letnih 

ciljev 

Izvedbene naloge/ukrepi za 
doseganje ciljev 

realizacija  v 2009 z 
obrazložitvijo razlik 

 

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

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

Pridobitev ustreznega financiranja 
vseh letnikov dodiplomskih študijskih 
programov Poljski jezik in književnost, 
Češki jezik in književnost ter Slovaški 
jezik in književnost kot programov 
državne prioritete (vključno z 
absolventi). 

Izvajajo se vsi letniki dodiplomskih 
študijskih programov Poljski jezik in 
književnost, Češki jezik in književnost 
ter Slovaški jezik in književnost, s 
pomočjo rektorata so pridobljena 
sredstva, ki so ustrezno pokrila 
financiranje v letu 2008in delno 2007. 
Prvo devetmesečje (prva generacija 
absolventov) financiranja teh 
programov še ni urejeno. 

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

Izvajanje vseh prvostopenjskih in vsaj 
5 drugostopenjskih  po Bolonjskem 
modelu.  

Akreditacija vseh prvostopenjskih in 
večina drugostopenjskih programov. 

Akreditacija večine študijskih 
programov 2. stopnje, v 2009/10 
izvajanje 8 programov (od 10 
razpisanih; na 2 programih ni bilo 
vpisanih študentov) 

Akreditacija in izvajanje programa 3. 
stopnje po Bolonjskem modelu. 

Izvajanje programa 3. stopnje Priprava za akreditacijo programa po 
Bolonjskem modelu 3. stopnje. 

akreditacija 3. stopenjskega 
študijskega programa Humanistika in 
družboslovje v 2009 in izvajanje v 
2009/10 
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Priprava skupnega Bolonjskega 
programa 3. stopnje v okviru RISC. 

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

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

Izvedenih nekaj aktivnosti za pripravo 
skupnega Bolonjskega programa 3. 
stopnje v okviru RISC. 

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

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

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

 

Opravljeni razgovori z rektoratom za 
formalno priznavanje in financiranje 
nacionalno pomembnih programov in 
programov, ki so za razvoj celovite 
univerze ključni, imajo pa malo število 
študentov (Latinski jezik in književnost, 
grški jezik in književnost, Muzikologija, 
Primerjalno jezikoslovje, Splošno 
jezikoslovje). 

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

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

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

Povečano število izvedenih tržnih 
programov v obliki seminarjev, tečajev, 
projektov in drugih oblik povezave z 
gospodarskim sektorjem ter 
zagotavljanje primerne materialne 
osnove za delovanje fakultete. 

Kandidiranje na nove tipe razpisov in 
projektov na področju znanstvenih 
raziskav, aplikacij in transfera znanja v 
mednarodnih povezavah (EU projekti 
in drugi razpisi za znanstveno 
raziskovalno in delo)  

Število uspešnih kandidatur na 
različne projekte, domače in 
mednarodne 

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

Povečalo se je zanimanje za evropske 
razpise in s tem tudi število prijav 
(HERA, ESF, 7. OP) in število 
odobrenih projektov. Uspešno smo 
izvedli smo projekt Noč raziskovalcev 
2009 (7.OP). Raziskovalcem je bilo 
predstavljeno planiranje in zahteve za 
uspešno prijavljanje na nacionalne in 
mednarodne projekte (seje Sveta 
ZIFF, individualne konzultacije) 

Priprava interdisciplinarnih študijskih 
programov. 

Izdelani osnutki prvostopenjskega 
programov 

Priprava osnutkov interdisciplinarnih 
programov. 

Pripravljena dva interdisciplinarna 
študijska programa. 

Priprava študijskih programov s 
skupno diplomo 

Pripravljeni vsaj trije študijski programi 
s skupno diplomo. 

Povezovanje z drugimi inštitucijami in 
priprava programov. 

Akreditirana dva drugostopenjka 
študijskih programov s skupno 
diplomo, trije pa so še v postopku 
akreditacije. 
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Prirejanje mednarodnih konferenc, 
simpozijev in kongresov. 

Izvedene mednarodne konference, 
simpoziji in kongresi. 

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

Izvedenih več mednarodnih konferenc 
in simpozijev. 

Izvajanje sporazuma o sodelovanju 
med Filozofsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani, Filozofsko fakulteto Karlove 
Univerze v Pragi, Filozofsko fakulteto 
Univerza Komenskega v Bratislavi in 
ustreznimi fakultetami Jagiellonske 
univerze v Krakovu ter organizacija 
rednih konferenc dekanov na začetku 
zimskega in letnega semestra.  

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

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

Izvajajo se aktivnosti v skladu s 
sporazumom o sodelovanju med 
Filozofsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani, Filozofsko fakulteto Karlove 
Univerze v Pragi, Filozofsko fakulteto 
Univerza Komenskega v Bratislavi in 
ustreznimi fakultetami Jagiellonske 
univerze v Krakovu ter izvajajo se 
redne konference dekanov na začetku 
zimskega in letnega semestra. 
pripravljen je program s skupno 
diplomo vseh štirih strani.  

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

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

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

 Cilj je delno realiziran, aktivnosti se 
bodo nadaljevale tudi v prihodnjem 
študijskem letu. 

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

Podpisan vsaj en sporazum o 
sodelovanju med Filozofsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani in 
severnoameriško univerzo 

Aktivnosti za podpis več sporazumov o 
sodelovanju med Filozofsko fakulteto 
Univerze v Ljubljani in 
severnoameriškimi univerzami 

Podpisanih nekaj posamičnih 
sporazumov o sodelovanju med 
Filozofsko fakulteto Univerze v 
Ljubljani in nekaterimi 
severnoameriškimi univerzami. 

Širjenje poučevanje slovenščine na 
tujih univerzah. 

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

Izdelati načrt ohranjanja in 
vzpostavitve novih lektorskih mest na 
tujih univerzah. Izvajanja načrta 
širjenja programov slovenščine na tujih 
univerzah. 

Širjenje poučevanje slovenščine na 
tujih univerzah je realizirano z novim 
lektoratom v Pekingu. 
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Ustanovitev centra za tuje jezike. Akreditacija programov za 
izpopolnjevanje iz tujih jezikov ter 
njihovo izvajanje v okviru centra za 
tuje jezike. 

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

Center za tuje jezike v ustanavljanju v 
postopku akreditacije je tudi program 
za izpopolnjevanje iz tujih jezikov. 

Sistemska ureditev pridobivanja EU 
projektov. 

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

Sprotno obveščanje o EU razpisih in 
individualno svetovanje prijavteljem o 
shemah in planiranju projekta.  

Izvajanja projekta e–učenja. Povečati število uporabnikov e - 
učenja. 

Sistemska uporaba e - učenja na 
nekaterih področjih. 

 Cilj je realiziran. 

Sistemsko urediti področje prakse v 
študijskih programih. 

Poskrbeti za sistemsko rešitev uvedbe 
prakse v Bolonjskih študijskih 
programih. 

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

Cilj je realiziran 

Izvajanje projekta sistemskega 
tutorstva na fakulteti. 

Število udeležencev v tutorskem 
sistemu. 

izvajanje programa tutorstva v skladu 
s Pravili FF in Pravilnika o tutorstvu. 
Evalvacija tutorskega sistema. 

Cilj je realiziran 

Pripraviti načrt uvedbe kariernega 
centra  

Pripravljen projekt uvajanja Kariernega 
centra. 

Izvajanje aktivnosti za vzpostavitev 
Kariernega centra. 

Cilj je delno realiziran. Dodatno je v 
pripravi učbenik  
za mentorje ter usposabljanje 
mentorjev  
študentom na praksi 

Spodbujati mednarodno izmenjavo 
študentov ter visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev 

Število mednarodnih izmenjav 
študentov ter visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev. 

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

Cilj je realiziran. 

Doseči večjo povezanost knjižnic v 
okviru Osrednje humanistične 
knjižnice. 

Centralna nabava nekaterih gradiv, 
skupno prijavljanje na razpise, 
nadaljnja priprava nove organiziranosti 
OHK. 

Delovanje skupin po področjih. 
centralna nabava nekaterih gradiv, 
skupno prijavljanje na razpise, 
nadaljnja priprava nove organiziranosti 
OHK. 

Izvedene nekatere skupne aktivnosti v 
okviru delovnih skupin Osrednje 
humanistične knjižnice. 
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Sistematično širjenje kulture 
spremljanja in zagotavljanja kakovosti 
in izmenjava izkušenj v mednarodnih 
okvirih. 

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

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

Okrepilo se je spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti in izmenjava 
izkušenj v mednarodnih okvirih. 

 
Promocija fakultete 
 

Letni cilji  2009 Pričakovani rezultat oz. ime 
KAZALCA s katerim merimo 
doseganje postavljenih letnih 

ciljev 

Izvedbene naloge/ukrepi za 
doseganje ciljev 

realizacija  v 2009 z 
obrazložitvijo razlik 

 

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

Izdelana predstavitvena gradiva, 
izvedeni promocijski dogodki 

Priprava programa promocije s 
terminskim planom in začetek 
realizacije programa  

Nabor promocijskega in 
predstavitvenega gradiva se je 
povečal. 

Vzpostaviti večje informiranje preko 
internih spletnih strani fakultete. 

Prenovljene in delno poenotene 
spletne strani fakultete 

Naloge izvaja delovna skupina za 
pripravo prenove in delnega 
poenotenja spletnih strani fakultete 

Pripravljen načrt prenove spletnih s 
strani. Vključi se zunanjega 
ponudnika.  

Posodobitev informacijskega sistema 
za vsa področja Filozofske fakultete 
(poslovna, kadrovska in študentska 
informatika, urniki). 

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

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

Na nivoju fakultete izdelane nekatere 
dodatne pozave (npr. lista prisotnosti), 
v sodelovanju z rektoratom pa nismo 
uspeli vzpostaviti bistvenih povezav. 

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

Izvedena predavanja izdana 
publikacija in odmevnost v medijih. 

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

V okviru projekta kultura sožitja je izšla 
publikacija Med politiko in stvarnostjo. 

V avli fakultete se pripravlja 
priložnostne razstave. 

Izdelane razne tipske postavitve 
razstavnih panojev ipd. Izvedba 
razstav. 

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

Izvedenih več razstav, za te potrebe 
tudi bolj urejena avla fakultete. 

Izvajati aktivnosti po sporazumu o 
sodelovanju z RTV Slovenija. 

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

Vzpostavljeni posamični dogovori 
glede možnosti opravljanja 
praktičnega usposabljanja študentov 
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Ustanovitev združenja alumni 
Filozofske fakultete 

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

Izvedene začetne aktivnosti z alumni. 

Izvedba študentskega dramskega 
festivala. 

Ugotovljene možnosti za izvedbo 
dramskega festivala. 

Proučitev možnosti za izvedbo 
dramskega festivala. 

Študentske dramske prireditve so so 
odvijale kot posamezni projekti. 

Izvedba študentskega glasbenega 
festivala. 

Ugotovljene možnosti za izvedbo 
glasbenega festivala ob prireditvi 
podelitve indeksov. 

proučitev možnosti za izvedbo 
študentskega glasbenega festivala ob 
prireditvi podelitve indeksov. 

Študentske glasbene prireditve so so 
odvijale kot posamezni projekti. 

Kvalitetnejša priprava in izvedba 
informativnega dneva za dodiplomski 
študij. 

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

Priprava kvalitetnega promocijskega 
gradiva in izboljšanje predstavitev. 
Udeležba na Informativi 2009. 
Priprava info gradiva za študente s 
posebnimi potrebami, predstavitev 
fakultete po srednjih šolah v 
organizaciji ŠS FF in prodekana 
študenta.  

izdelane so zgibanke za predstavitev 
prvostopenjskih študijskih 
programov,organiziranje info točke v 
avli fakutete z razdeljevanjem 
informativnega gradiva, pripravljena je 
powerpoint prezentacija fakultete, ki jo 
lahko po želji uporabijooddelki pri svoji 
predstavitvi, udeležba fakultete na 
sejmu Informativa s ponudbo 
informacij o novih bolonjskih 
programih 

Izboljšati informiranje o podiplomskih 
študijskih programih.  

Izveden informativni dan za 
podiplomske študente. 

priprava gradiv in informativnega 
dneva za podiplomske študente. 

priprava brošur in izvedba skupnega 
informativnega dneva za študijski 
program 3. stopnje ter oddelčni 
informativni dnevi za študijske 
programe 2. stopnje 

Izvedba skupne slavnostne podelitve 
indeksov študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba skupne slavnostne podelitve 
indeksov študentom Filozofske 
fakultete. 

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

Izvedena slavnostna podelitev 
indeksov študentom v Križankah in 
dve slavnostni priredtvi podelitve 
diplom v Cankarjevem domu. 

Izvedba dveh slavnostnih podelitev 
diplomskih listin študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba dveh slavnostnih podelitev 
diplomskih listin študentom Filozofske 
fakultete. 

Izvedba dveh slavnostnih podelitev 
diplomskih listin študentom Filozofske 
fakultete. 

slavnostni podelitvi diplomskih listin 
skupaj s prilogami sta potekali v 
Galusovi dvorani CD, bili sta zelo 
slovesni in dobro obiskani 
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Priprava slovesnosti ob 90. letnici FF svečana akademija v Cankarjevem 
domu, tiskovna konferenca, svečana 
monografija "90. letnica Filozofske 
fakultete (humanistika in družboslovje 
v prostoru in času), zbornik o 
Filozofski fakulteti 

izdelava promocijskih gradiv, papir z 
glavo, znamke, plakat, kulturni 
program 

Izpeljana svečana akademija v 
Cankarjevem domu, izdan zbornik FF 
in za tisk je pripravljena monografija 
Pogledi - humanistika in družboslovje 
v prostoru in času. Posamezne 
priredtve ob 90 letnici so potekale tudi 
po oddelkih in v Centru za pedagoško 
izobraževanje. 

 
 
 
5. Uporabljeni viri in literatura 
 

• Navodila za izdelavo poročila o kakovosti za leto 2009 - UL 
• Samoevalvacijsko poročilo FF za leto 2008 
• Akcijski načrt – EUA evalvacija 2007 
• Poslovno poročilo za leto 2009  
• Zbirnik tabel za kazalce kakovosti po področjih – UL  


