
PODATKI ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA Z AKCIJSKIM NAČRTOM:
Šablona za zajem podatkov za kazalnike UL

Šablona je narejena tako, da že v pripravljeno tabelo vpisujete podatke (npr.: za kateri program in način študija). Vašo članico izberete na 
delovnem listu" programi", nato se bo ime članice avtomatsko ponovilo na vseh ostalih listih.  

Posebnost je zavihek "POVZETEK". Vse celice se bodo avtomatsko izpolnile, ko boste vstavili podatke v ostale zavihke. Tiste celice v tem zavihku, v
katerih piše  "IZRAČUN", bomo dopolnili na rektoratu z enotno metodologijo glede na ostale podatke, ki jih boste vpisali. 

V zavihek "CILJI + UKREPI" vpišete tiste cilje in ukrepe, ki jih boste izvedli, da boste dosegli cilje in kazalnike. Zapisani cilji in ukrepi se bodo zapisali v 
zavihek "POVEZTEK".
Priporočamo, da ta zavihek izpolnite na koncu, torej ko imate vse ostale podatke in kazalnike že pripravljene. Članice znotraj posamezne dejavnosti 
na podlagi strateških ciljev, načrtovanih kazalnikov  in svojih ciljev zapišete ukrepe, s katerimi načrtujete v naslednjeih letih krepiti posamezno 
dejavnost (npr. izobraževalno, raziskovalno, itd.) . Zaradi lažje sledljivosti uresničevanja ukrepov se pripravijo ukrepi za vse cilje in kazalnike 
posamezne dejavnosti. Drugače povedano, ne bo se pripravilo ukrepa za vsak cilj in vrednost kazalnika znotraj posamezne dejavnosti ločeno. Tudi 
zato ne, ker se strateški cilji in kazalniki mnogokrat prepletajo in dopolnjujejo.  Uporabite tudi lahko ukrepe, ki ste jih zapisali v poslovnem poročilu 
2013 (ti predlogi ukrepov bodo pripravljeni v svoji datoteki).
O razpisanih študijskih programih in o podaljšanju akreditacije, je zavedeno v dodatni šabloni o študijskih programih.

Pri 3. stopnji prosimo, da v obarvane okvirje vpišite tudi ime študijskega programa (če jih je več, vse). V kolikor izvajate študijske programe z več 
članicami, naj  podatek vpiše samo ena članica (predlagamo tako, kot poročate podatke za eVŠ).

Zgodi se, da se na enem zavihku pojavi več vsebinsko različnih tem, ki nujno niso med seboj neposredno povezane, in sicer v izogib prevelikemu 
številu zavihkov in prezapleteni strukturi datoteke. 

Rok za oddajo podatkov je 1.7.2015

Za vse ostale informacije ali vprašanja smo vam na voljo.

Prijazen pozdrav,
Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje

Kontakt:
Petra Pongrac

analizeul@uni-lj.sii
01/2418 517



PODROČJE Načrtovan cilj/podatek/ ukrep Opomnik Predlog 2016 - članica Predlog 2017 - članica
Izboljšanje razmerja med številom vpisanih študentov in diplomantov IZRAČUN IZRAČUN
Zmanjšanje števila programov - optimiranje programov
Izboljšati prehodnost IZRAČUN IZRAČUN
Odstotek študijskih programov, ki se izvajajo v tujem jeziku od vseh programov v letu n po 
vrsti in stopnjah

IZRAČUN IZRAČUN

Odstotek vseh ponavljavcev IZRAČUN IZRAČUN
UL v tujino 98 106
iz tujine na UL 80 92

Povečati število tujih študentov za četrtino 16 6
razmislek o odpravi delitve doktorskega študijskega programa na posamezne module

prizadevanje za krajši čas študija
prizadevanje za večje število diplomantov na vseh stopnjah
še naprej intenzivno podpirati fakultetni tutorski sistem
še naprej intenzivno podpirati mobilnost študentov in zaposlenih
povečanje kakovosti študija in večje črpanje znanj iz gospodarstva

0
0
0
0
0
0

Oblikovati 3 velike interdisciplinarne raziskovalne skupine 0 0
Povečati vrednost mednarodnih in domačih projektov za četrtino Vrednost ARRS sredstev med vsemi 

prihodki na članici (oznaka AOP za 
prihodke iz računovoskega pročila - 
404)

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Povečati vrednost mednarodnih in domačih projektov za četrtino Vrednost  prihodka je zajeta iz 
posebnega dela finančnega načrta. 
Struktura prihodkov po viru:  ARRS, 
TIA, JAPTI, JAK, druga ministrva (404), 
občinski proračunski viri (407), 
sredstva iz državnega proračuna iz 
sredstve proračuna EU (419), ostala 
sredstva iz proračun EU: 7.OP in 8.OP, 
cmepius in drugi projekti iz pror. EU 
(429), drugi viri 
(410+413+418+422do428,430)

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Povečati število objav za četrtino 5 3
Povečati citiranost za četrtino 70 75
Povečati število tujih učiteljev in raziskovalcev za četrtino Zajem podatka  iz 

kadrovskega načrta
Zajem podatka  iz 

kadrovskega načrta
Povečati število objav s tujci 2 2
večja usmerjenost v mednarodne raziskovalne projekte
pridobivanje dodatnih mladih kadrov za raziskovanje
večja uspešnost na razpisih ARRS za raziskovalne projekte in programe
povečati število objav, ki so po merilih ARRS ključna za pridobitev projektov
pridobivanje dodatnih referenc iz naslova sodelovanja z gospodarstvom na področju 
raziskovalne dejavnosti
oblikovanje konkretnih predlogov za spremembo meril ARRS (prilagoditev specifikam 
področja prava)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Povečanje vrednosti projektov za gospodarstvo in javni sektor za tretjino  Vrednost prihodkov - vir sredstev 
TRG (AOP 431) brez najemnin za 
prostore

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Zajem podatka iz finančnega 
načrta

Podvojitev števila udeležencev v programih vseživljenskega učenja samo akreditirani programi 0 0
še boljše povezovanje s Kariernim centrom UL in okrepitev sodelovanja z individualno 
svetovalko tega centra, ki deluje na fakulteti
še več vključevanja domačih in tujih strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces

oživitev kluba Alumni

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Strateški cilji in vrednosti 
kazalnikov

Število tujih akreditacij 0 0

vzpostaviti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti
integrirati komisijo za kakovost v pretok informacij na fakulteti pri vseh zadevah, ki se 
tičejo kakovosti
ozaveščanje študentov o pomembnosti izpolnjevanja ankete, ki so pomembne za 
izboljšanje kakovosti pedagoškega in strokovnega dela; poglobitev analize študentskih 
anket

še bolj okrepiti vlogo fakultetne komisije za kakovost

0
0
0

0

0

0

0

Izobraževalna dejavnost

   

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

Ustvarjalne razmere za 
delo in študij (obštudijska 

in interesna dejvanost, 
knjižnična in založniška 

dejavnost)

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

Načrtovani ukrepi

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

   
   
  

  
   

  

Povečati število študentov na izmenjavi za tretjino  

Strateški cilji in vrednosti 
kazalnikov

Morebitni ostali cilji članice

Strateški cilji in vrednosti 
kazalnikov

Raziskovalna dejavnost

PRENOS ZNANJA

Strateški cilji in vrednosti 
kazalnikov

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

Kakovost

Umetniška dejavnost



PODROČJE Načrtovan cilj/podatek/ ukrep Opomnik Predlog 2016 - članica Predlog 2017 - članica
0

omogočanje zaposlenim izobraževanje, s ciljem povečanja uspešnosti na delovnem mestu

vložiti še več truda pri promociji pozitivnih plati mobilnosti: nabiranje novih izkušenj, 
izmenjava znanja in dobrih praks, utrditev medn. sodelovanja in možnosti za morebitno 
kasnejše nadaljevanje sodelovanja na drugih področij (npr. znanstveno-raziskovalno delo, 
organiziranje konferenc, skupna objava …)

0

vložiti še več truda pri promociji pozitivnih plati mobilnosti: nabiranje novih izkušenj, 
izmenjava znanja in dobrih praks, utrditev medn. sodelovanja in možnosti za morebitno 
kasnejše nadaljevanje sodelovanja na drugih področij (npr. znanstveno-raziskovalno delo, 
organiziranje konferenc, skupna objava …)

0

0
0
0
0
0
0

vzpostavitev širše fakultetne založbe in okrepitev siceršnje  izdajateljske dejavnosti

spodbujanje zaposlenih k izobraževanju, na delavnicah, seminarjih, …….
0
0
0
0
0

Število (novih) akreditiranih študijskih programov
Število razpisanih študijskih programov
Število vpisanih študentov 1430 1330
Število (novih) skupnih študijskih programov s tujino
Število sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju " dvojnih" diplom 0 0

število gostujočih strokovnjakov iz 
gospodarstva in negospodarstva, ki 
sodelujejo v pedagoškem procesu

6 9

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

2 4

UL v tujino 12 15
iz tujine na UL 9 11

Število raziskovalcev število vseh registriranih 
raziskovalcev pri ARRS, ki so zaposleni 
na članici  in opravljajo raziskovalno 
delo (visokošolski učitelji in sodelavci, 
raziskovalci, mladi raziskovalci in 
podoktorski raziskovalci)

17 21

O2020 partner 1 1
O2020 vodja 0 0
drugi EU 0 0
drugi NE-EU 0 0

Morebitni ostali cilji članice

Načrtovani ukrepi

Pogoji za izvajanje 
dejavnosti in podporna 
dejavnost (prostor, 
inormacijski sistem, 
kadrovski razvoj, izvajanje 
nalog po pooglastilu)

Učitelji in sodelavci  ter raziskovalci na izmenjavi (v/iz tujine)  

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

PODATKI

Učitelji in sodelavci  ter raziskovalci na izmenjavi (v Sloveniji)  



PF
Morebitni drugi cilji članic (zapisani cilji tukaj, se prikažejo v zavihku povzetek)

Načrtovani ukrepi za dosego strateških ciljev, zadanih vrednosti strateških kazalnikov posamezne dejavnosti in 
morebitnih ostalih ciljev članice 

razmislek o odpravi delitve doktorskega študijskega programa na posamezne module

prizadevanje za krajši čas študija

prizadevanje za večje število diplomantov na vseh stopnjah

še naprej intenzivno podpirati fakultetni tutorski sistem

še naprej intenzivno podpirati mobilnost študentov in zaposlenih

povečanje prehodnosti

priprava dveh predlogov: uvedba enovitega petletnega magistrskega študija in predlog 
prenove prve in druge stopnje študijskega programa pravo

uvedba sprejemnega izpita in nadaljnje usklajevanje vpisnih mest prihajajočih generacij

povečanje kakovosti študija in večje črpanje znanj iz gospodarstva

večja usmerjenost v mednarodne raziskovalne projekte

pridobivanje dodatnih mladih kadrov za raziskovanje

večja uspešnost na razpisih ARRS za raziskovalne projekte in programe

povečati število objav, ki so po merilih ARRS ključna za pridobitev projektov

pridobivanje dodatnih referenc iz naslova sodelovanja z gospodarstvom na področju 
raziskovalne dejavnosti

oblikovanje konkretnih predlogov za spremembo meril ARRS (prilagoditev specifikam 
področja prava)

še boljše povezovanje s Kariernim centrom UL in okrepitev sodelovanja z individualno 
svetovalko tega centra, ki deluje na fakulteti
še več vključevanja domačih in tujih strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces

oživitev kluba Alumni

vzpostaviti celovit sistem spremljanja in zagotavljanja kakovosti še bolj okrepiti vlogo fakultetne komisije za kakovost

integrirati komisijo za kakovost v pretok informacij na fakulteti pri vseh zadevah, ki se 
tičejo kakovosti

ozaveščanje študentov o pomembnosti izpolnjevanja ankete, ki so pomembne za 
izboljšanje kakovosti pedagoškega in strokovnega dela; poglobitev analize študentskih 
anket

omogočanje zaposlenim izobraževanje, s ciljem povečanja uspešnosti na delovnem 
mestu

spodbujanje zaposlenih k izobraževanju, na delavnicah, seminarjih, …….

vložiti še več truda pri promociji pozitivnih plati mobilnosti: nabiranje novih izkušenj, 
izmenjava znanja in dobrih praks, utrditev medn. sodelovanja in možnosti za morebitno 
kasnejše nadaljevanje sodelovanja na drugih področij (npr. znanstveno-raziskovalno 
delo, organiziranje konferenc, skupna objava …)

PROSTOR - zagotavljanje pogojev za izvajanje 
dejavnosti

INFORMATIZACIJA -zagotavljanje pogojev za 
izvajanje dejavnosti

ORGANIZACIJA IN KADRI - zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti

 zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

UMETNIŠKA DEJAVNOST

PRENOS ZNANJA

ustvarjalne razmere za delo in študij

KAKOVOST - Upravljanje kakovsoti za doseganje 
odličnosti na vseh področjih delovanja



članica PF
Katera nova učna okolja nameravate razviti, 
uvesti in uporabiti na vaši članici? 
(akcija - razvoj novih učnih okolji in metod 
učenja in poučevanja)

Vprašalnik za članice, za akcije v letu 2016 - povezano z dokumentom IZHODIŠČA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI V LETU 2016 PO 
POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH.



ČLANICA

NAČRTOVANO 
ŠTUDIJSKO 
LETO NAČRTOVANO LETO STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA/ študijski program

število sporazumov 
o sodelovanju pri 
pridobivanju 
"dvojnih" diplom

število študijskih 
programov, ki se bodo 
predvideno izvajali v tujem 
jeziku

PF 2016/17 2016 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 0 0
PF 2016/17 2016 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
PF 2016/17 2016 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
PF 2016/17 2016 2. stopnja MAGISTRSKI 0 0
PF 2016/17 2016 3. stopnja DOKTORSKI 0 0

0 0

PF 2017/18 2017 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 0 0
PF 2017/18 2017 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
PF 2017/18 2017 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
PF 2017/18 2017 2. stopnja MAGISTRSKI 0 0
PF 2017/18 2017 3. stopnja DOKTORSKI 0

0 0

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število sporazumov o sodevloanju pri pridobivanju "dvojnih" diplom
- odstotek študijskih programov, ki se bodo  predvideno izvajali v tujem jeziku



ČLANICA
NAČRTOVANO 
ŠTUDIJSKO LETO t

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

število vseh vpisanih v 
študijskem letu 

število ponavljalcev v 
študijskem letu

število študentov na 
dodatnem letu 
(absolventov)

Število vpisanih tujih 
študentov

Število vpisanih v 1. letnik 
vključno s ponavljavci 
preteklega študijskega 
leta t-1 

Število vpisanih v 2. letnik 
v obdobju študijskega 
leta t brez ponavljavcev 

PF 2016/17 2016 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 940 110 60 7 260 130
PF 2016/17 2016 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 160 30 10 3 60 20
PF 2016/17 2016 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
PF 2016/17 2016 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
PF 2016/17 2016 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
PF 2016/17 2016 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
PF 2016/17 2016 2. stopnja magistrski redni 250 70 4
PF 2016/17 2016 2. stopnja magistrski izredni
PF 2016/17 2016 3. stopnja redni 80 3 12 2 25 28
PF 2016/17 2016 3. stopnja izredni

1430 143 152 16 16 178

PF 2017/18 2017 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 900 100 55 245 120
PF 2017/18 2017 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 150 25 7 50 15
PF 2017/18 2017 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
PF 2017/18 2017 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
PF 2017/18 2017 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
PF 2017/18 2017 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
PF 2017/18 2017 2. stopnja magistrski redni 200 55 4
PF 2017/18 2017 2. stopnja magistrski izredni
PF 2017/18 2017 3. stopnja redni 80 3 13 2 24 26
PF 2017/18 2017 3. stopnja izredni

1330 128 130 6 319 161

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



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

 Število diplomantov v letu 

PF 2016 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 115
PF 2016 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 25
PF 2016 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
PF 2016 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
PF 2016 2.stopnja magistrski REDNI 90
PF 2016 2.stopnja magistrski IZREDNI
PF 2016 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
PF 2016 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
PF 2016 dodiplomski študijski pr UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 30
PF 2016 dodiplomski študijski pr UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 50
PF 2016 dodiplomski študijski pr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
PF 2016 dodiplomski študijski pr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
PF 2016 podiplomski študijski pr doktorat znanosti REDNI
PF 2016 podiplomski študijski pr doktorat znanosti IZREDNI 5
PF 2016 podiplomski študijski pr magisterij umetnosti REDNI
PF 2016 podiplomski študijski pr magisterij umetnosti IZREDNI
PF 2016 podiplomski študijski pr magisterij znanosti REDNI 22
PF 2016 podiplomski študijski pr magisterij znanosti IZREDNI 3
PF 2016 podiplomski študijski pr specializacija REDNI
PF 2016 podiplomski študijski pr specializacija IZREDNI
PF 2016 3. stopnja REDNI 7
PF 2016 3. stopnja IZREDNI

PF 2017 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 100
PF 2017 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 10
PF 2017 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
PF 2017 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
PF 2017 2.stopnja magistrski REDNI 80
PF 2017 2.stopnja magistrski IZREDNI
PF 2017 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
PF 2017 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
PF 2017 3. stopnja REDNI 8
PF 2017 3. stopnja IZREDNI

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število diplomantov





ČLANICA LETO 
predhodno 
študijsko leto STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA/študijski program 3.stopnja NAČIN ŠTUDIJA VRSTA MOBILNOSTI

Število  študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo 

Število  študentov, ki 
bodo prišli iz tujine na 
študijsko izmenjavo

PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS 60 35
PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS 3
PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski REDNI ERASMUS 30 35
PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 3. stopnja REDNI ERASMUS 2
PF 2016 2015/16 3. stopnja IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS 2
PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 3. stopnja REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 3. stopnja IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS

PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več 1 3

PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več 4 2

PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 3. stopnja REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več 1

PF 2016 2015/16 3. stopnja IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 mesece 

PF 2016 2015/16 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 2.stopnja magistrski IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 3. stopnja REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 3. stopnja IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

PF 2016 2015/16 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

98 80

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- študentje na izmenjavi za leto  2015



ČLANICA LETO 
predhodno 
študijsko leto STOPNJA ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA/študijski program 3.stopnja NAČIN ŠTUDIJA VRSTA MOBILNOSTI

Število  študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo 

Število  študentov, ki 
bodo prišli iz tujine 
na študijsko 
izmenjavo

PF 2017 2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS 65 40
PF 2017 2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS 5
PF 2017 2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja magistrski REDNI ERASMUS 30 40
PF 2017 2016/17 2.stopnja magistrski IZREDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 3. stopnja REDNI ERASMUS 2
PF 2017 2016/17 3. stopnja IZREDNI ERASMUS
PF 2017 2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS 2
PF 2017 2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja magistrski REDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja magistrski IZREDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 3. stopnja REDNI CEEPUS
PF 2017 2016/17 3. stopnja IZREDNI CEEPUS

PF
2017

2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več 2 4

PF
2017

2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 2.stopnja magistrski REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več 4 2

PF
2017

2016/17 2.stopnja magistrski IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 3. stopnja REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več 2

PF
2017

2016/17 3. stopnja IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

PF
2017

2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece 

PF
2017

2016/17 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 2.stopnja magistrski REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 2.stopnja magistrski IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 3. stopnja REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

PF
2017

2016/17 3. stopnja IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

106 92

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- študentje na izmenjavi 2016



leto leto

članica PF 2016 2017

Število znanstvenih objav (WoS) 
Upoštevajte samo tiste članke in objave ki  jih prispevajo 
vaši zaposleni in štejejo na Web of Science 5 3

Število znanstvenih objav (WoS) v sodelovanju s tujimi partnerji 

Upoštevajte samo tiste članke in objave, kjer bodo 
zaposleni soavtorji skupaj z drugimi, ki so zaposleni na 
drugih visokošolskih zavodih, raziskovalnih zavodih ali 
prihajajo s tujine, članke in objave pa štejejo na Web of 
Science 2 2

število vseh registriranih raziskovalcev pri ARRS, ki so zaposleni na članici  
in opravljajo raziskovalno delo (visokošolski učitelji in sodelavci, 
raziskovalci, mladi raziskovalci in podoktorski raziskovalci) 17 21
Število čistih citatov v 10 letnem obdobju (n-11 do n-1); 2014 (2002 -2013); 
2015(2003-2014)

Čisti citati ne vsebujejo samocitatov (ko avtor citira sebe 
ali soavtorje) 70 75

število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja
število tujih akreditacij

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- znanstvene objave
- citiranost
- objave s tujci
- število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja
- število tujih akreditacij
- število raziskovalcev



ČLANICA PF
Leto leto za program dela 2016 2016 2016 2016 2017 2017

NAČIN PRISTOPA
SKUPAJ

VODJA/KOORDINA
TOR PARTNER SKUPAJ

VODJA/KOORDIN
ATOR PARTNER

Raziskovalni program 
(ARRS) 

Načrtujte število programov na članici v 
NAČRTOVANEM letu 1,0 1,0 1,0 1,0

Infrastrukturni programi 
(ARRS) 

Načrtujte število programov na članici v 
NAČRTOVANEM letu 

Aplikativni projekti 
(ARRS) 

Načrtujte število  projektov na članici v 
načrtovanem letu 

Število CRP-ov  (ARRS) Načrtujte število CRP-ov.

Temeljni projekti (ARRS) Načrtujte število temeljnih projektov na članici v  
načrtovanem letu 4,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0

Podoktorski projekti 
(ARRS) 

Načrtujte število podoktorskih projektov na 
članici v načrtovanem letu

Število znanstvenih 
sestankov/konferenc 
(ARRS) 

Načrtujte število znanstvenih 
sestankov/konferenc.

5,0 3,0 2,0 5,0 4,0 3,0
Število projektov, v 
katerih bo članica  
sodelovala z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 
znanja in bodo krajši od 
enega leta (brez ARRS 
sofinanciranja)

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

podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne 
osebe.

1,0 1,0 1,0 1
Število projektov, v 
katerih bo članica  
sodelovala z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 
znanja in bodo daljši od 
enega leta (brez ARRS 
sofinanciranja)

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

podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne 
osebe.

Število novo pridobljenih 
projektov O2020

Načrtujte število novo pridobljenih projektov v 
načrtovanem letu

1,0 1,0 1,0 1
Število vseh projektov 
O2020 kumulativa= obstoječi + novi 1,0 1,0 1,0 1

Število novo pridobljenih 
drugih EU projektov

Načrtujte število drugih novih EU projektov 
(Strukturni skladi, Erasmus+, COST, SEE, 

 Alpine, LIFE, COSME, ERANET…)
1,0 1,0 1,0 1

Število vseh drugih EU 
projektov kumulativa= obstoječi + novi

Število novo pridobljenih 
drugih mednarodnih ne-
EU projektov

Načrtujte število drugih novih mednarodnih ne-
EU projektov (ESA, UNESCO, NATO…)

Število drugih 
mednarodih ne-EU 
raziskovalnih projektov 

 kumulativa= obstoječi + novi

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število projektov mednarodnih, domačih, z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki
V STOLPEC SKUPAJ ZAPIŠITE ŠTEVILO PROJEKTOV,  VKOLIKOR NI OPREDELJEN GLEDE NA KOORDINATORJA IN 
PARTNERJA, DRUGAČE SE BO SKUPNI REZULTAT SAMOSTOJNO ŠEŠTEVAL



ČLANICA

PF PF PF PF PF PF
leto 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017
predhodnje študijsko leto 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 2016/17 2016/17 2016/17 2016/17

STOPNJA 1. stopnja 
(uni,vs)

2. stopnja 
(mag., EM) 3. stopnja skupaj 1. stopnja 

(uni,vs)
2. stopnja 

(mag., EM) 3. stopnja skupaj

število gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva, ki bodo sodelovali v 
pedagoškem procesu 5 1 0 6 7 2 0 9

število gostujočih visokošolskih učiteljev, sodelavcev oziroma raziskovalcev iz domačih 
raziskovalnih zavodov, ki bodo sodelovali v pedagoškem procesu 2 0 0 2 3 1 0 4

število visokošolskih učiteljev, sodelavcev oz. raziskovalcev iz članice, ki bodo bili na 
izmenjavi na domačih raziskovalnih zavodih 0 0 0 0 0 0 0 0

število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu za vsaj en predmet 1 0 0 1 1 0 0 1

število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta 6 1 0 7 7 2 0 9

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

3 1 0 4 4 1 0 5

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v pedagoškem procesu 1 0 0 1 1 0 0 1

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v znanstvenoraziskovalnem procesu 0 0 0 0 0 0 0 0

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v umetniškem delu na članici 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4 3 1 8 5 4 1 10

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- izmenjava zaposlenih



ČLANICA

FF FF

LETO (za program dela) 2016 2017
število udeležencev lektoratov tipa A
število lektoratov tipa A
število lektoratov tipa A, kjer se je na univerzah izvajal študij 
slovenščine
število udeležencev lektoratov tipa B
število lektoratov tipa B
število lektoratov tipa B, kjer se je na univerzah izvajal študij 
slovenščine
število udeležencev lektoratov tipa C
število lektoratov tipa C
število lektoratov tipa C, kjer se je na univerzah izvajal študij 
slovenščine
število udeležencev tečajev (šol) slovenščine za tujce Slovencev brez 
slovenskega državljanstva na univerzi

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