
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). 

V zavihek "CILJI + UKREPI" vpišete tiste cilje in ukrepe, ki jih boste izvedli, da boste dosegli cilje in kazalnike. 
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 naslednjih 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 2017 (ti predlogi ukrepov bodo pripravljeni v svoji 
datoteki).

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 30.8.2018

Za vse ostale informacije ali vprašanja smo vam na voljo.

Prijazen pozdrav,

Univerzitetna služba za spremljanje kakovosti, analize in poročanje
Kontakt:

Petra Pongrac
analizeul@uni-lj.si

01/2418 517



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

Omejitev vpisa oziroma presoja sposobnosti kandidatov za njihovo uspešno vključitev v 
doktorski študij ne glede na zasedenost razpisanih vpisnih mest. 

Izvedba izbirnega postopka vpisa ne glede na število prijavljenih kandidatov,  z upoštevanjem relevantnosti 
in kakovosti idejnega osnutka načrtovane disertacije. 

pričeti s postopkom akreditacije (novega) enovitega petletnega študijskega programa Pripraviti in oddati vlogo (predlog) za  akreditacijo 

krepitev veščin kakovostnejšega pisnega in ustnega izražanja študentk in študentov.

Spodbuditi ponovno izvajanje seminarjev o pravnem pisanju in raziskovanju kot ene od obštudijskih 
dejavnosti, ki  je na fakulteti že potekala v preteklih letih. Opraviti razpravo o integraciji tovrstnih vsebin v 
redni študijski proces z uveljavitvijo enovitega petletnega študijskega programa.

razmislek o še večji ponudbi predmetov v angleškem jeziku za tuje izmenjavne 
študente

Letno razpisati več predmetov v Eramsus programu, ki bi jih poučevali domači pedagogi, in skušati privabiti 
več tujcev, ki bi lahko izvajali določen predmet (kot to počnemo na primeru Fulbrightovih štipendistov).

ustvarjati takšno okolje na PF, ki bo spodbudno za raziskovalno delo na fakulteti
še naprej in še bolj intenzivno vztrajati pri oddaji prijav na domače in mednarodne 
razpise
povečati število (mlajših) raziskovalcev

še naprej uspešno izvajati projekte Po kreativni poti do znanja oddati kakovostne prijave na razpis
nadaljevati z izvedbo poletnih šol
nadaljnji razvoj dela Alumni kluba

več stika študentov doktorskega študija s fakulteto Vabila študentom k udeležbi na poletnih šolah, konferencah in predavanjih gostujočih predavateljev v 
organizaciji Pravne fakultete.

pridobivati dodatne finančne vire za organizacijo mednarodnih dogodkov in gostovanja 
pedagogov iz tujine

Priprava nove spletne strani in posebne aplikacije za uporabo na pametnih telefonih

Vzpostavitev elektronskega dokumentacijskega sistema GC 

Aktivno sodelovanje vodstva in določitev GC kot prioritetni projekt + Vzpostavitev delovne skupine in
določitev dokumentov, ki se bodo shranjevali v dokumentnem sistemu in nadalje ustrezno arhivirali. 

Nadalje okrepiti aktivno promocijo fakultete. Vzpostaviti sistem obveščanja kontaktne osebe na članici s strani posameznih pedagogov za hitrejši in bolj 
učinkovit prenos informacij o delu na fakulteti splošni in strokovni javnosti.

Izboljšanje pogojev dela oziroma zadostitev pogojem varnosti in zdravja pri delu. Vzpostavitev sistema klimatizacije delovnih prostorov na fakulteti.

07.03. INFORMATIZACIJA -zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti

07.05. NAČRT RAVNANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM- zagotavljanje pogojev za 

izvajanje dejavnosti

07.02. KADROVSKI NAČRT  IN RAZVOJ - 
zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti

07.04. KOMUNICIRANJE Z JAVNOSTMI 
zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti

07.01. VODENJE IN UPRAVLJANJE - zagotavljanje 
pogojev in izvajanje dejavnosti

06. KAKOVOST - Upravljanje kakovosti za 
doseganje odličnosti na vseh področjih 

delovanja

01. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST

02. RAZISKOVALNA DEJAVNOST

03. UMETNIŠKA DEJAVNOST

04. PRENOS ZNANJA IN UPORABA ZNANJA

05. USTVARJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ



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 

2019/20 2019 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 740 70 35 10 250 125
2019/20 2019 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 80 20 6 30 10
2019/20 2019 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
2019/20 2019 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
2019/20 2019 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
2019/20 2019 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
2019/20 2019 2. stopnja magistrski redni 420 180 5 220
2019/20 2019 2. stopnja magistrski izredni 2 1
2019/20 2019 3. stopnja redni 80 3 12 2 25 21
2019/20 2019 3. stopnja izredni

1322 93 234 17 525 156

2020/21 2020 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 750 80 35 10 250 130
2020/21 2020 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni 80 25 5 40 10
2020/21 2020 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
2020/21 2020 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
2020/21 2020 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
2020/21 2020 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
2020/21 2020 2. stopnja magistrski redni 390 160 5 210
2020/21 2020 2. stopnja magistrski izredni
2020/21 2020 3. stopnja redni 78 2 11 2 22 23
2020/21 2020 3. stopnja izredni

1298 107 211 17 522 163

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 

0 2019 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 170
0 2019 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 5
0 2019 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
0 2019 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
0 2019 2.stopnja magistrski REDNI 190
0 2019 2.stopnja magistrski IZREDNI 2
0 2019 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
0 2019 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
0 2019 3. stopnja REDNI 11
0 2019 3. stopnja IZREDNI

0 2020 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 150
0 2020 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 4
0 2020 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
0 2020 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
0 2020 2.stopnja magistrski REDNI 180
0 2020 2.stopnja magistrski IZREDNI 1
0 2020 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
0 2020 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
0 2020 3. stopnja REDNI 12
0 2020 3. stopnja IZREDNI

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- število diplomantov



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

Število  študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo 

Število  študentov, ki 
bodo prišli iz tujine na 
študijsko izmenjavo

2019 2018/19 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 35 62
2019 2018/19 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
2019 2018/19 2.stopnja magistrski 25 43
2019 2018/19 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
2019 2018/19 3. stopnja

60 105

2020 2019/20 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 32 70
2020 2019/20 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM
2020 2019/20 2.stopnja magistrski 20 40
2020 2019/20 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
2020 2019/20 3. stopnja

52 110

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- študentje na izmenjavi za leto  2019



leto leto
članica 2019 2020

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

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 54 54 načrtovano število zaposlitev raziskovalcev, julija 2018 zaposlenih 47 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)

Število čistih citatov v 10 letnem obdobju (n-11 do n-1); 
Čisti citati ne vsebujejo samocitatov (ko avtor citira sebe ali 
soavtorje)

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 0
Leto leto za program dela 2019 2019 2019 2020 2020 2020

NAČIN PRISTOPA
SKUPAJ

VODJA/KOORDINAT
OR PARTNER SKUPAJ

VODJA/KOORDINAT
OR 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 0,0 0,0

Aplikativni projekti (ARRS) 
Načrtujte število  projektov na članici v 

načrtovanem letu 0,0 0,0
Število CRP-ov  (ARRS) Načrtujte število CRP-ov. 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0

Temeljni projekti (ARRS) Načrtujte število temeljnih projektov na 
članici v  načrtovanem letu 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0

Podoktorski projekti (ARRS) Načrtujte število podoktorskih projektov na 
članici v načrtovanem letu 0,0 0,0

Število znanstvenih 
sestankov/konferenc (ARRS) 

Načrtujte število znanstvenih 
sestankov/konferenc. 0,0 0,0

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.

0,0 0,0
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.

0,0 0,0
Število novo pridobljenih 
projektov O2020

Načrtujte število novo pridobljenih projektov 
v načrtovanem letu 0,0 0,0

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

Število novo pridobljenih drugih 
EU projektov

Načrtujte število drugih novih EU projektov 
(Strukturni skladi, Erasmus+, COST, 
Transnacionalno sodelovanje (Alpine, 

Danube, Mediteran, CE), Interreg, LIFE, 
COSME, ERANET…) 2,0 2,0 2,0 2

Število vseh drugih EU 
projektov 

kumulativa= obstoječi + novi 0,0 0,0

Število novo pridobljenih drugih 
mednarodnih ne-EU projektov

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

NIH, AFSOR, NSF…) 0,0 0,0

Število drugih mednarodnih ne-
EU raziskovalnih projektov  kumulativa= obstoječi + novi

0,0 0,0

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



ČLANICA 0 0 0 0 0 0
leto 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020
predhodnje študijsko leto 2018/19 2018/19 2018/19 2018/19 2019/20 2019/20 2019/20 2019/20

STOPNJA 1. stopnja 
(uni,vs)

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

(uni,vs)
2. stopnja 

(mag., EM) 3. stopnja skupaj

1.
število gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva, ki bodo sodelovali 
v pedagoškem procesu (tudi že v raziskovalnih ciljih = se ponovi) 0 0

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

3.
število visokošolskih učiteljev, sodelavcev oz. raziskovalcev iz članice, ki bodo bili na 
izmenjavi na domačih raziskovalnih zavodih 0 0

4.
število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu za vsaj en predmet 0 0

5.
število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta 10 10 2 22 10 10 3 23

6.

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

1 1 1 1

7.
število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v pedagoškem procesu 0 0

8.
število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v znanstvenoraziskovalnem procesu 0 0

9.
število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v umetniškem delu na članici 0 0

10.

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

7 7 3 17 7 8 5 20

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za:
- izmenjava zaposlenih (KOLEDARSKO LETO)



ČLANICA

FF FF

LETO (za program dela) 2019 2020
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



ČLANICA
IME ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
STOPNJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAM
VRSTA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
TRAJANJE
ISCED - šifra
KLASIUS P - šifra
 - šifraKLASIUS SRV
VRSTA - DISCIPLINARNOST
V PRIMERU INTERDISCIPLINARNOSTI NAVEDITE ČLANICO/E, 
KI SODLEUJEJO
Opredelite temeljne cilje programa, 
ALI ŠTUDIJSKI PROGRAM NADOMESTI ENEGA ALI VEČ 
OBSTOJEČIH PROGRAMOV NA ISTI ČLANICI, KI JIH ČLANICA 
IZVAJA
V PRIMERU, DA NADOMEŠA NAVEDITE KATEREGA/KATERE

ALI GRE ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM V SODELOVANJU S TUJIMI 
UNIVERZAMI
V PRIMERU, DA BO SODELOVANJE S TUJIMI UNIVERZAMI 
NAVEDITE S KATERIMI
ALI SO ZA IZVEDBO ZAGOTOVLJENA POTREBNA SREDSTVA - 
FINANCE
VIR FINANCIRANJA
ALI SO ZA IZVEDBO ZAGOTOVLJENA POTREBNA SREDSTVA - 
KADER
ALI GRE ZA NOVO ŠTUDIJSKO PODROČJE, KI SE NA UL NE 
IZVAJA 
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