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1 POSLANSTVO IN VIZIJA FILOZOFSKE FAKULTETE
POSLANSTVO Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju
humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij. Posebno pozornost posveča
krepitvi ved nacionalnega pomena, ki soustvarjajo slovensko identiteto. Goji znanstvenoraziskovalno
delo, odpira nova znanstvena področja, razvija interdisciplinarnost in za svoje študente uvaja nove
študijske programe. Znanstvena spoznanja vključuje v študijski proces tako, da na tradicijah gradi novo
kakovost, bistveno za slovensko samozavedanje in ustvarjalno prisotnost fakultete v mednarodnem
prostoru.

VIZIJA Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
Filozofska fakulteta bo prerasla v eno najboljših izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v širšem
mednarodnem okolju. Izhajajoč iz svobode znanstvenega raziskovanja bo skrbela za znanstveni razvoj
na vseh področjih, za katera usposablja strokovnjake. Študentom bo omogočala, da izkoristijo svoje
talente in dosežejo zastavljene cilje v svoji karieri. Dejavno bo sooblikovala okolje enakosti, sožitja in
medsebojnega spoštovanja in s tem ne le še naprej dajala učinkovito podporo svojim diplomantom.
Prispevala bo tudi k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju slovenske, evropske in
svetovne skupnosti.
Zakonske in druge pravne podlage, pomembne za izvajanje dejavnosti Filozofske fakultete:
 Ustava Republike Slovenije,
 Zakon o visokem šolstvu in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem,
 Nacionalni program visokega šolstva RS,
 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in ostali predpisi s področja raziskovalne in razvojne
dejavnosti,
 Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od. l. 2004 do
2008,
 Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani,
 Statut Univerze v Ljubljani,
 drugi interni splošni akti Univerze v Ljubljani (Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo
UL, Pravilnik o računovodstvu UL, Pravilnik o popisu osnovnih sredstev, Pravilnik o volitvah
organov UL, Poslovnik za delo UO, Pravilnik o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o
varovanju dokumentarnega gradiva, Pravilnik o delovnem času, Pravilnik o varstvu pri delu, …).
Fakulteta je posredni proračunski uporabnik, ki ga zavezujejo določbe Zakona o javnih financah in
Zakona o računovodstvu.
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2 PREDSTAVITEV FILOZOFSKE FAKULTETE
Osnovna dejavnost Fakultete je izvajanje dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.
Posebnost Fakultete je številčnost in pestrost znanstvenih disciplin ter možnost medpredmetnega
povezovanja, predvsem z dvopredmetnimi študijskimi programi.
Fakulteta izvaja naslednje študijske programe na dodiplomskem študiju – 1. stopnja:
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI
PRVE STOPNJE
ANGLISTIKA
ANTIČNI IN HUMANISTIČNI ŠTUDIJI
ARHEOLOGIJA
BIBLIOTEKARSTVO IN INFORMATIKA
BOHEMISTIKA
ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA
FILOZOFIJA
FRANCISTIKA
FRANCISTIKA Z ROMANISTIKO
GEOGRAFIJA
GERMANISTIKA
GRŠKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
ITALIJANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
JAPONOLOGIJA
JUŽNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
KULTURE VZHODNE AZIJE
LATINSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST IN KULTURA
MEDJEZIKOVNO POSREDOVANJE
MUZIKOLOGIJA
NEMCISTIKA
PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA
POLONISTIKA
PRIMERJALNA KNJIŽEVNOST IN LITERARNA TEORIJA
PRIMERJALNO JEZIKOSLOVJE
PRIMERJALNO SLOVANSKO JEZIKOSLOVJE
PSIHOLOGIJA
RUSISTIKA
SINOLOGIJA
SLOVAKISTIKA
SLOVENISTIKA
SOCIOLOGIJA
SOCIOLOGIJA KULTURE
SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
ŠPANSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
UMETNOSTNA ZGODOVINA
ZAHODNOSLOVANSKI ŠTUDIJI
ZGODOVINA

enopredmetni

dvopredmetni

☺
☺
☺
☺

☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺

☺
☺
☺

☺

☺
☺
☺

☺
☺
☺
☺
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V študijskem letu 2009/2010 je Filozofska fakulteta
podiplomske študijske programe – 2. in 3. stopnja:

Univerze v Ljubljani razpisala sledeče

2. stopnja:
 Bibliotekarstvo
 Informacijska znanost z bibliotekarstvom
 Založniški študiji
 Šolsko knjižničarstvo (pedagoški)
 Umetnostna zgodovina
 KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi / CREOLE - Cultural Differences and
Transnational Processes (skupna diploma)
 Zgodovina Jugovzhodne Evrope – skupna diploma / The Joint Degree in Souteast European
History
 Zgodovina
 Tolmačenje
 Prevajanje
3. stopnja:
 Humanistika in družboslovje (interdisciplinarni študijski program)

Magistrski in doktorski študijski programi ("stari")
Št.

Študijski program

1

Ameriške študije
(interdisciplinarni program)
Ženske študije in
feministična teorija
(interdisciplinarni program)
Arheologija
Bibliotekarstvo
Etnologija in kulturna
antropologija
Filozofija
Geografija
Germanski jeziki in
književnosti (anglistika +
nemcistika)
Klasična filologija
Muzikologija
Pedagogika
Primerjalno jezikoslovje
Splošno jezikoslovje
Primerjalna književnost in
literarna teorija

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

skupaj
2009/2010

0

8

1

0

9

0
0
0

0
7
2

0
2
2

0
2
0

0
11
4

0
0
0

9
20
3

9
9
0

1
5
1

19
34
4

0
0
0
0
0
0

13
(7+6)
0
2
5
1
0

5
(4+1)
3
1
1
0
1

5
(4+1)
0
2
4
0
2

23
3
5
10
1
3

0

4

6

2

12
6
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15 Psihologija
16 Romanski jeziki in
književnosti
17 Slovanski jeziki in
književnosti (slavistika +
slovenistika)
18 Sociologija kulture
19 Socialna antropologija
20 Umetnostna zgodovina
21 Zgodovina

0

20

8

6

34

0

3

2

3

8

0
0
0
0
0

10
(1+9)
10
0
9
14

6
(0+6)
4
0
5
5

6
(2+4)
5
0
3
7

22
19
0
17
26

SKUPAJ "stari" magistrski jn doktorski študij

264

Bolonjski magistrski študijski programi 2. stopnje
Št.
1
2

Študijski program

Bibliotekarstvo
Informacijska znanost z
bibliotekarstvom
3 Založniški študiji
4 Šolsko knjižničarstvo
(pedagoški)
5 Umetnostna zgodovina
6 KREOL - Kulturna
raznolikost in
transnacionalni procesi /
CREOLE - Cultural
Differences and
Transnational Processes
(skupna diploma)
7 Zgodovina Jugovzhodne
Evrope – skupna diploma /
The Joint Degree in
Souteast European History
8 Zgodovina
9 Tolmačenje
10 Prevajanje

3. letnik

2. letnik
0

6
7

0
0

6
7

4
0

0
0

4
0

7

2

9

0
2
3
16

0
0
12
6

0
2
15
22

SKUPAJ bolonjski magistrski študij 2. stopnje

4. letnik

skupaj
2009/2010
46

1. letnik
46

111
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Bolonjski doktorski študijski programi 3. stopnje
Št.
1
2

Študijski program
Prevodoslovje
Humanistika in
družboslovje
Ameriški študiji
Andragogika
Antični študiji
Aplikativne psihološke
študije
Arheologija
Azijske in afriške študije
Balkanski študiji
Didaktika tujih jezikov
Družboslovna metodologija
Eksperimentalna
psihologija
Epistemologija humanistike
in družboslovja
Etnični in migracijski študiji
Etnologija, kulturna in
socialna antropologija
Evropske študije
Filozofija
Geografija
Globalizacijski študiji
Heritologija
Informacijske vede
Jezikoslovje
Literarne vede
Medijski študiji
Muzikologija
Pedagogika
Prevodoslovje
Psihologija osebnosti
Razvojnopsihološke študije
Religiologija
Slavistični študiji
Slovenistika
Sociologija kulture
Študiji spola
Teoretska in aplikativna
logika

2. letnik
5

3. letnik
4

234
3
6
2
16

0
0
0
0

0
0
0
0

234
3
6
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

16
6
4
3
11
0

0

0

3

0
0

0
0

0
4

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

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

9
2
10
6
0
7
7
16
16
5
4
8
12
8
9
2
4
14
9
2

0

0

1

6
4
3
11
0
3

4. letnik

skupaj
2009/2010
9

1. letnik
0

0
4
9
2
10
6
0
7
7
16
16
5
4
8
12
8
9
2
4
14
9
2
1
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Teoretska psihoanaliza
Umetnostna zgodovina
Zgodovina

7
11
7

0
0
0

0
0
0

7
11
7

SKUPAJ bolonjski doktorski študij 3. stopnje
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Magistrski in doktorski študijski programi ("stari")
Bolonjski magistrski študijski programi 2. stopnje
Bolonjski doktorski študijski programi 3. stopnje
SKUPAJ VSI podiplomski programi

618

Filozofska fakulteta pridobiva sredstva za izobraževalno dejavnost, tako iz proračunskih kot
neproračunskih virov. Izobraževalna dejavnost predstavlja glavnino dejavnosti fakultete. Poleg
izobraževalne dejavnosti pomemben vsebinski in finančni delež predstavljajo tudi prihodki za
znanstveno raziskovalno dejavnost. za izobraževalno in znanstveno raziskovalno dejavnost pridobiva
fakulteta sredstva v vedno večjem obsegu tudi iz mednarodnih projektov.
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpolaga z naslednjimi stavbami (bruto kvadratura):
 Aškerčeva 2 – centralna stavba (ena stavba - 13.450 m2)
 Rimska 11 - prizidek (dve stavbi - 1.539 m2)
 Zavetiška 5 (ena stavba -1.746 m2)
Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta v uporabi še naslednje prostore:
 Aškerčeva 1 – Srednješolski center (v izmeri 153 m2) in (souporabo s STŠ dve predavalnici v
izmeri 121 m2)
Za izvajanje svoje dejavnosti ima fakulteta najete naslednje prostore:
 Kongresni trg 12, prostori UL (v izmeri 133 m2)
 Tobačna 5 – bivša Tobačna tovarna (v izmeri 712 m2)
Pomembna raziskovalna oprema (s katero druge institucije morda ne razpolagajo);
 Zavetiška 5, Ljubljana, Oddelek za Arheologijo ima sodobno arheološko raziskovalno opremo
(Oprema za geofizikalno raziskavo na področju arheologije.)
 GIKL – konduktimeter – geografske analize, terenske meritve prsti,
 Navigacijske naprave GSP za potrebe terenskih geografskih raziskav,
 Očesna refleksna kamera za raziskave Oddelka za psihologijo.
Fakulteta izvaja svojo dejavnost na 21 oddelkih.
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Znanstvenoraziskovalno delo se od leta 1979 izvaja preko Znanstvenoraziskovalnega inštituta
Filozofske fakultete. V okviru fakultete delujejo še Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Center za
pedagoško izobraževanje, Znanstvena založba in Knjigarna.
Oddelčne knjižnice so strokovno povezane v Osrednjo humanistično knjižnico.
Strokovno podporo dejavnostim fakultete nudijo skupne strokovne službe in tajništva oddelkov.

Predavalnica s 150 sedeži v pritličju fakultete (foto: Arhiv FF)

Predavalnica z 20 sedeži v 3 nadstropju (foto: Arhiv FF)

Modra soba v 5. nadstropju (foto: Arhiv FF)
10
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3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST – Dodiplomski in podiplomski študij
Strateški cilj:

Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa Oblikovanje programov

Akreditirani programi 1. stopnje
študijsko leto 2008/2009

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Anglistika, Anglistika - dvodisciplinarni, Antični in
humanistični študiji, Arheologija, Bibliotekarstvo in
informatika, Bohemistika - dvodisciplinarni, Etnologija
in kulturna antropologija, Etnologija in kulturna
antropologija - dvodisciplinarni, Filozofija, Filozofija dvodisciplinarni, francistika - dvodisciplinarni,
Francistika z romanistiko, Geografija, Geografija dvodisciplinarni, Germanistika, Grški jezik, književnost
in kultura, Italijanski jezik in književnost dvodisciplinarni, Japonologija, Japonologija dvodisciplinarni,
Južnoslovanski
študiji
dvodisciplinarni,
Kulture vzhodne azije dvodisciplinarni, Latinski jezik, književnost in kultura dvodisciplinarni,
Medjezikovno
posredovanje,
Muzikologija Nemcistika - dvodisciplinarni, Nemcistika
- dvodisciplinarni, Pedagogika in andragogika,
Pedagogika in andragogika - dvopredmetni,
Polonistika - dvodisciplinarni, Primerjalna književnost
in literarna teorija, Primerjalna književnost in literarna
teorija - dvodisciplinarni, Primerjalno jezikoslovje dvodisciplinarni, Primerjalno slovansko jezikoslovje dvodisciplinarni,
Psihologija,
Rusistika
dvodisciplinarni,
Sinologija,
Slovakistika
dvodisciplinarni,
Slovenistika,
Slovenistika
dvodisciplinarni,
Sociologija kulture, Sociologija
kulture – dvodisciplinarni; Splošno jezikoslovje dvodisciplinarni, Španski jezik in književnost dvodisciplinarni, Umetnostna zgodovina, Umetnostna
zgodovina - dvodisciplinarni, Zahodnoslovanske
študije, Zgodovina, Zgodovina - dvodisciplinarni.

Anglistika, Anglistika - dvodisciplinarni, Antični in
humanistični študiji, Arheologija, Bibliotekarstvo in
informatika, Bohemistika - dvodisciplinarni, Etnologija
in kulturna antropologija, Etnologija in kulturna
antropologija - dvodisciplinarni, Filozofija, Filozofija dvodisciplinarni, francistika - dvodisciplinarni,
Francistika z romanistiko, Geografija, Geografija dvodisciplinarni, Germanistika, Grški jezik, književnost
in kultura, Italijanski jezik in književnost dvodisciplinarni, Japonologija, Japonologija dvodisciplinarni,
Južnoslovanski
študiji
dvodisciplinarni,
Kulture vzhodne azije dvodisciplinarni, Latinski jezik, književnost in kultura dvodisciplinarni,
Medjezikovno
posredovanje,
Muzikologija Nemcistika - dvodisciplinarni, Nemcistika
- dvodisciplinarni, Pedagogika in andragogika,
Pedagogika in andragogika - dvopredmetni,
Polonistika - dvodisciplinarni, Primerjalna književnost
in literarna teorija, Primerjalna književnost in literarna
teorija - dvodisciplinarni, Primerjalno jezikoslovje dvodisciplinarni, Primerjalno slovansko jezikoslovje dvodisciplinarni,
Psihologija,
Rusistika
dvodisciplinarni,
Sinologija,
Slovakistika
dvodisciplinarni,
Slovenistika,
Slovenistika
dvodisciplinarni,
Sociologija kulture, Sociologija
kulture – dvodisciplinarni; Splošno jezikoslovje dvodisciplinarni, Španski jezik in književnost dvodisciplinarni, Umetnostna zgodovina, Umetnostna
zgodovina - dvodisciplinarni, Zahodnoslovanske
študije, Zgodovina, Zgodovina - dvodisciplinarni.
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Akreditirani programi 2. stopnje
študijsko leto 2008/2009

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Andragogika, Andragogika - dvopredmetni, Anglistika
- pedagoška, Anglistika - nepedagoška, Anglistika dvopredmetna,
pedagoška,
Anglistika
dvodisciplinarna,
nepedagoška,
Antični
in
humanistični študiji, Arheologija, Bibliotekarstvo,
Bohemistika – dvodisciplinarni Creole (kulturna
raznolikost in trenscendentalni procesi) - skupna
diploma, Etnologija in kulturna antropologija,
Etnologija in kulturna antropologija - dvodisciplinarna,
Filozofija, Filozofija kulture - dvodisciplinarni,
Francistične in romanistične študije, Francistične
študije - dvodisciplinarni, Francoščina - dvopredmetni,
pedagoški, Geografija, Geografija - dvopredmetni,
Germanistika, Grški jezik, književnost in kultura,
Hispanistika,
Informacijska
znanost
z
bibliotekarstvom, Italijanski jezik in književnost dvodisciplinarni, Italijanski jezik in književnost dvopredmetni, pedagoški, Japonologija, Japonologija dvodisciplinarni,
Južnoslovanski
študiji
dvodisciplinarni,
Kulture Vzhodne Azije dvodisciplinarni, Latinski jezik, književnost in kultura dvodisciplinarni,
Muzikologija,
Nemcistika
dvodiscilinarni, Nemščina - pedagoški, Nemščina dvopredmetni, pedagoški, Pedagogika, Pedagogika dvopredmetni,
Polonistika - dvodisciplinarni,
Prevajanje, Primerjalna književnost in literarna teorija,
Primerjalna književnost - dvodisciplinarni, Primerjalna
književnost in literarna teorija - dvopredmetni,
pedagoški, Primerjalno jezikoslovje - dvodisciplinarni,
Primerjalno slovansko jezikoslovje - dvodisciplinarni,
Psihologija, Rusistika - dvodisciplinarni, Rusistika dvopredmetni, pedagoški, Sinologija, Slovakistika dvodisciplinarni,
slovenistika - pedagoška,
slovenistika - nepedagoška, slovenistika dvopredmetna,
pedagoška,
Slovenistika
dvodisciplinarna, nepedagoška, Sociologija dvopredmetni, pedagoški, Sociologija kulture,
Sociologija kulture - dvodisciplinarni, Splošno
jezikoslovje - dvodisciplinarni, Šolsko knjižničarstvo,
Španski jezik in književnost - dvodisciplinarni,
Španščina - dvopredmetni, pedagoški, , Tolmačenje,
Umetnostna zgodovina, Umetnostna zgodovina dvopredmetni, pedagoški, Zahodnoslovanske študije,
Založniški študiji, Zgodovina , Zgodovina dvopredmetna, pedagoška, Zgodovina Jugovzhodne
Evrope - skupna diploma.

Akreditirani
programi
2.
stopnje:
Akreditirani v letu 2009: Andragogika - enopredmetni
pedagoški, Andragogika-dvopredmetni pedagoški,
Anglistika-dvodisciplinarni,
Anglistika-enpredmetni
pedagoški, Anglistika-dvopredmetni pedagoški, Antični
in humanistični študiji, Arheologija, Etnologija in
kulturna antropologija-dvodisciplinarni, Grški jezik,
književnost in kultura-dvodisciplinarni, Hispanistika,
Italijanski jezik in književnost-dvodisciplinarni, Latinski
jezik,
književnost
in
kultura-dvodisciplinarni,
Pedagogika-enopredmetni pedagoški, Pedagogikadvopredmetni pedagoški, Primerjalna književnost in
literarna
teorija-dvodisciplinarni,
Primerjalno
jezikoslovje-dvodisciplinarni, Primerjalno slovansko
jezikoslovje-dvodisciplinarni, Psihologija, Psihologija,
Slovenistika-dvodisciplinarni,
Slovenistikaenopredmetni pedagoški, Španski jezik in književnostdvodisciplinarni, Šolsko knjižničarstvo-enopredmetni
pedagoški, Kognitivne znanosti-interdisciplinarni,
Zgodovina-enopredmetni pedagoški, Zgodovinadvopredmetni
pedagoški.
Akreditirani v letu 2008: Anglistika, Etnologija in
kulturna antropologija, Germanistika, Splošno
jezikoslovje, Kulturna raznolikost in transnacionalni
procesi (KREOL - skupna diploma), Sociologija
kulture, Primerjalna književnost in literarna teorija,
Slovenistika,
Zgodovina.
Akreditirani v 2007: Umetnostna zgodovina,
Zgodovina JV Evrope-skupna diploma, Geografija.
Akreditirani v 2005 in 2006: Prevajanje, Tolmačenje,
Bibliotekarstvo,
Informacijska
znanost
z
bibliotekarstvom,
Založniški
študiji.
Obrazložitev: ostali programi so še v postopku
akreditacije (v ocenjevanju pri recenzentih, v
pregledovanje na UL ali na Svetu za visoko šolstvo
RS)
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Akreditirani programi 3. stopnje
študijsko leto 2008/2009
Interdisciplinarni
doktorski
Humanistika in družboslovje.

Strateški cilj:

študijski

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

program Program je bil v letu 2009 akreditiran in v letu
2009/2010 prvič izvajan.

Uvajanje študijskih programov v skladu z načeli Bolonjskega procesa Povečanje učinkovitosti izobraževanja

Povečana prehodnost,
Skrajšanje časa trajanja študija

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Tutorstvo, povečanje števila izpitnih rokov,
individualno svetovanje, povečanje števila govorilnih
ur, boljša informiranost (elektronsko in osebno
komuniciranje), dostopnost do gradiv in literature
(elektronsko in fizično), individualno svetovanje

Tutorstvo (uvajalno tutorstvo - namenjeno brucom,
tutorstvo za študente s posebnimi potrebami, tutorstvo
za tuje študente - pomoč pri formalnostih ob prihodu v
Slovenijo. ekskurzija po Sloveniji)

Strateški cilj:

Povečanje uporabnosti in pretoka znanja –
Večja interdisciplinarnost in vključevanje učiteljev in znanstvenih
sodelavcev ter strokovnjakov iz prakse na vseh stopnjah študija in
znanstvenem podiplomskem študiju
Raziskovalni zavod, s katerim
članica sodeluje

ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana; Inštitut za
novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana;
Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000
Ljubljana, Pedagoški inštitut v Ljubljani, Gerbičeva
ulica 62, 1000 Ljubljana.

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik
F sodeluje z: ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana;
Inštitut za novejšo zgodovino, Kongresni trg 1, 1000
Ljubljana; Narodni muzej Slovenije, Prešernova cesta
20, 1000 Ljubljana, Pedagoški inštitut v Ljubljani,
Gerbičeva ulica 62, 1000 Ljubljana.
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Strateški cilj:

Povečanje uporabnosti in pretoka znanja –
Priprave programov vseživljenskega učenja

Naštejte ukrepe povečanja obsega izvajanja
vseživljenskega učenja
Možnost dodatnih virov financiranja programa,
spremljevalni ukrepi v obliki posebnih projektov,
različne informacijske in promocijske dejavnosti ter
akcija e-twinning; spremljanje mednarodnih in
domačih razpisov, povečanje aktivnosti pri obveščanju
o izobraževalni dejavnosti, priprava programov za
diplomante nepedagoških smeri, povečan obseg
marketinške dejavnosti, povečanje dejavnosti za
razpoznavnost Centra za pedagoško izobraževanje
Filozofske fakultete; večja ponudba jezikovnih in
nejezikovnih tečajev in seminarjev.

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik
Povečanje dejavnosti za razpoznavnost
pedagoško izobraževanje Filozofske
(sodelovanje na mednarodni konferenci v
predtavitev dejavnosti centra, slavnostna
30 -letnice centra, izdaja brošure ob
poročanje v revijah).

Centra za
fakultete
Šibeniku obeležitev
30-letnici,

Oblikovani programi vseživljenskega učenja

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Comenius, Grundtvig; programi za izpopolnjevanje
(3), predpisani programi (1), posodobitveni programi
(16), zimska in poletna šola iz visokošolske didaktike
(načrtujemo izvedbo še večjega števila seminarjev in
delavnic, vendar v tem letu še niso bili objavljeni
ustrezni razpisi), jezikovni in nejezikovni tečaji in
seminarji.

Comenius, Grundtvig; programi za izpopolnjevanje (3),
predpisani programi (1), posodobitveni programi (16),
zimska šola iz visokošolske didaktike (poletna šola
zaradi prezasedenosti izvajalcev ni bila realizirana),
programi po naročilu (8). Predpisanega programa
nismo izvedli saj ga ni naročilo Ministrstvo za šolstvo
in šport.

Strateški cilj:

Povečanje uporabnosti in pretoka znanja –
Povečanje števila porgramov s sodelovanjem s članicami UL in drugimi
univerzami

Oblikovani študijski programi z drugimi
članicami UL - navedite ime članice in
študijski program

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Interdisciplinarni
doktorski
študijski
program Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje
Humanistika in družboslovje, FF, FDV, TEOF, FRI, Humanistika in družboslovje (FF, FDV, TEOF, FRI,
FMF, AG.
FMF, AG), študijski program 2. stopnje Kognitivne
znanosti.
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Oblikovani študijski programi z drugimi
univerzami - navedite ime univerze in študijski
program

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Akreditirani skupni študijski programi 2. stopnje:
Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi Drugostopenjski št. program Kulturna raznolikost in
KREOL (UL, Španska Avtonomna univerza v
transnacionalni procesi (CREOLE) (Univerza na
Barceloni, Irska državna univerza, Avstrijska Univerza
Dunaju), drugostopenjski št. program Zgodovina
na Dunaju, Francoska Univerza Lyon II, Švedska
Jugovzhodne Evrope (Univerza v Gradcu).
Univerza v Stockholmu); Zgodovina JV Evrope (UL,
Univerza v Gradcu - Avstrija, Univerza v Cluju Romunija)

Izobraževalna dejavnost – pregled izvajanja študija

vrsta študija

študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - redni
študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - izredni
specialistični študijski program
magistrski študijski program
doktorski študijski program
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - redni
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - izredni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - redni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - izredni
bolonjski študijski programi - 3. stopnja

št. akreditiranih
študijskih
programov

št. Akreditiranih
programov, ki se
izvajajo

število vpisanih
študentov brez
absolventov

44

42

2539

44

32

158

5
21
21

0
20
20

0
140
149

46

45

2228

46

38

151

42

8 (2009/2010)

64

42

5 (2009/2010)

47 (2009/2010)

2

2 (2009/2010)

400 (2009/2010)
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vrsta študija

študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - redni
študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - izredni
specialistični študijski program
magistrski študijski program
doktorski študijski program
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - redni
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - izredni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - redni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - izredni
bolonjski študijski programi - 3. stopnja

vrsta študija

študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - redni
študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - izredni

število absolventov

število diplomantov

število mesecev od
1. oktobra vpisnega
leta do meseca
diplomiranja

1762

750

12000

88

30

3840

0
0
0

3 (2009)
76 (2009)
72 (2009)

36
36
48

77

150

3600

0

0

3600

0

4 (2009)

24

0

0

24

0

1 (2009)

36

število vpisanih
študentov v drugi
letnik brez
ponavljalcev v
obdobju (t)

število vpisanih
študentov v prvi
letnik s ponavljalci v število ponavljalcev
prejšnjem
študijskem letu (t-1)

655

1296

0

95

185

0

specialistični študijski program

0

0

magistrski študijski program

140

170

doktorski študijski program
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - redni
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - izredni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - redni
magistrski študijski programi - 2.
stopnja - izredni

0

0

na podiplomskem
študiju ni ponavljanja
na podiplomskem
študiju ni ponavljanja
na podiplomskem
študiju ni ponavljanja

213

458

499

6

66

12

20 (2009/2010)

16 (2008/2009)

0

0

0

0

5 (2009/2010)

11 (2008/2009)

na podiplomskem
študiju ni ponavljanja

bolonjski študijski programi - 3. stopnja
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število razpisanih
mest po programih

vrsta študija
študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - redni
študijski programi za pridobitev
univerzitetne izobrazbe - izredni
specialistični študijski program
magistrski študijski program
doktorski študijski program
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - redni
univerzitetni študijski programi - 1.
stopnja - izredni
magistrski študijski programi - 2. stopnja
- redni
magistrski študijski programi - 2. stopnja
- izredni
bolonjski študijski programi - 3. stopnja

število prijav s prvo
število vpisanih
željo v prvem roku
študentov v 1. letnik
prijavnega postopka

_

_

0

_

_

0

0
0

0
0

0
0

0

675

386

_

_

1863

_

_

143

456 (2009/2010)

150 (2009/2010)

44

0

0

47

880 (2009/2010)

675 (2009/2010)

386 (2009/2010)

Št.
računalnikov,
ki jih
uporabljajo
študenti

Št. vseh prijav
na izpite

Št.
elektronskih
prijav na
izpite

280

87152

85383

Št. vseh
rednih in
Št. drugih
oblik
izrednih
Št.
Št. izdanih
vseživljenskeg
študentov
akreditiranih
certifikatov za
članice na dan
a učenja
programov
izpopolnjevanj
(poletne šole,
31.12.
izpopolnjevanje
e
obravnavaneg
tečaji
seminarji)
a leta

4

20

202

6926

Informativni dan, 13. – 14. 2. 2009 (foto: Arhiv FF)
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4 RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Strateški cilj:

Povečati obseg, kakovost in uporabnost raziskovanja –
Povečanje števila mladih raziskovalcev

Ukrepi promoviranja programa mladih
raziskovalcev

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Plan je bil izveden: infomrativni dan za zaintiresirane
kandidate za MR je bil 18.5.2009, informacije o
Informativni dnevi pri izbranih mentorjih, objavljeni razpisu so bile objavljene na spletni strani ZIFF,
podatki na spletu, uspešno izvedena prijava.
individualne konzultacije za prijavitelje za mentorstvo
in kandidate za MR; dodatna promocija poklica
raziskovalca je bila realizirana z izvedbo projekta Noči
raziskovalcev (7. okvirni program).

Strateški cilj:

Povečati obseg, kakovost in uporabnost raziskovanja –
Povečanja mladih raziskovalcev iz gospodarstva (TIA)

Ukrepi promoviranja mladih raziskovalcev iz
gospodarstva

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik
Plan je bil deloma izveden: infomativni dan ni bil
izveden, informacije so bile objavljene na spletni strani
ZIFF in poslana je bila informacija o razpisu vsem
registriranim raziskovalcem FF. Dodatna promocija
poklica raziskovalca je bila realizirana z izvedbo
projekta Noči raziskovalcev (7. okvirni program).

Informativni dnevi.

Pregled raziskovalne dejavnosti
Število vseh
raziskovalcev, ki
se ukvarjajo z
raziskovalnim
delom, in so
registrirani pri
ARRS

mladi raziskovalci
registrirani pri
ARRS

298

42

Število
znanstvenih objav
(metodologija
ARRS)

562

Število projektov z
število visokošolskih
gospodarstvom do
učiteljev v nazivu
10.000 € brez CRP
docent, izredni in
in aplikativnih
redni profesor
projektov
(raziskovalci)

1

201
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Novinarska konferenca »Noč raziskovalcev 2009, 17. 6. 2009 (foto: Arhiv FF)

5 MEDNARODNA DEJAVNOST
Strateški cilj:

Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem
področju – Povečanje izmenljivosti študentov

Ukrepi, s katerimi se doseže povečanje
izmenljivosti študentov

Sodelovanje v programu Erasmus - širitev mreže
partnerjev,
podpisovanje
novih
bilateralnih
sporazumov in podaljševanje že obstoječih,
sodelovanje v mrežah Ceepus - podaljševanje
obstoječih in vzpostavitev novih mrež, sodelovanje z
neevropskimi državami na podlagi medfakultetnih
pogodb, koriščenje bilateralnih štipendij, ki jih
razpisuje Cmepius, koriščenje Basileus sheme
mobilnosti in štipendijskega sklada JV Evropa,
promocija programov mobilnosti na fakultetnih
informativnih dnevih.

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik
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. 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
(28) jih je na podlagi meddržavnih sporazumov tudi odšlo
na študij v tujino. OSTALI PROGRAMI: preko ostalih
programov (Štipendijski sklad za JV Evropo, Basileus,
Freemover, etc) smo gostili 38 tujih študentov, 26 pa jih
je gostovalo v tujini.Izvedeni so bili informativni dnevi za
razpise programa Erasmus. Filzofska fakulteta je
podpisala pogodo 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).

19

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009

Strateški cilj:

Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem
področju – Povečanje izmenljivosti učiteljev in sodelavcev

Ukrepi, s katerimi se doseže povečanje
izmenljivosti učiteljev in sodelavcev

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Sodelovanje v programu Erasmus - širitev mreže
partnerjev, podpisovanje novih bilateralnih sporazumov
in podaljševanje že obstoječih, sodelovanje v mrežah
Ceepus - podaljševanje obstoječih in vzpostavitev novih
mrež, sodelovanje z neevropskimi državami na podlagi
medfakultetnih pogodb, prijavljanje na razpise UL
(meduniverzitetne pogodbe), razpise štipendijskega
sklada RS Ad -Futura, sodelovanje v mednarodnih
raziskovalnih projektih in mednarodnih izobraževalnih
projektih. Dodatno obveščanje o možnostih črpanja
sredstev, možnost novega vira financiranja, razvijanje,
spodbujanje in širjenje najboljših praks v izobraževanju,
vključno z novimi učnimi metodami ali gradivi; razvijanje,
spodbujanje in širjenje novih programov za
usposabljanje učiteljev ali izpopolnjenih vsebin
programov…ipd.)

ERASMUS: število podpisanih Erasmus pogodb za
sodelovanje v programu se je povečalo in s tem razširila
mreža partnerjev. Izvedeno je bilo 23 tedenov mobilnosti
učiteljev in 2 tedna mobilnosti administrativnega osebja v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki 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. Izvedenih je bilo 5 mobilnosti
profesorjev na podlagi Razpisa za študijske obiske
visokošolskih učiteljev v tujini na podlagi sklenjenih
sporazumov Univerze v Ljubljani. Na razpisu Ad Future
je bila odobrena 1 prijava Raziskovalno in pedagoško
sodelovanje Slovencev iz tujine v Sloveniji. Na razpisu
VŽU-COMENIUS - Stalno strokovno spopolnjevanje sta
bili odobreni 2 prijavi.

Strateški cilj:

Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem
področju – Povečanje koordinativne vloge v skupnih programih

Oblikovanje/izvedba skupnih programov, v
katerih imamo koordinativno vlogo

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Dokončna realizacija in oblikovanje skupnega
študijskega programa (joint curriculum) Kvadrilaterala.
Oblikovanje skupnega študijskega programa (joint
Program gre v letu 2010 v akreditacijo. V letu 2009 so
curriculum) Kvadrilaterala
potekali koordinacijski sestanki z partnerji v konzorciju
Srednjeevropske študije.

Strateški cilj:

Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem
področju – oblikovanje ponudbe izobraževalnih programov in izvajanje
pedagoškega procesa tudi v tujih jezikih

Predmeti, ki se izvajajo v tujem jeziku

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Ethnology of the Balkans, Anthropology of Popular Izvedena so bila vsa predavanja po napovedi ter
Music, Etnological Museology, Popular Cultures, dodatno predvanje Anthropology of Complex System:
Urban and Transnational Anthropology
skupaj 6
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EU projekti

program

Število projektov, kjer
število projektov, kjer
članice sodelujejo kot
je članica
partner (koordinator je
vodja/jkoordinator
zunanja organizacija)

6. OP
7. OP
Drugi evropski
projekti, ki niso
financirani iz 6. in 7.
OP
Drugi mednarodni
ne-evropski projekti

Število na novo pridobljenih
projektov

0
2

3
2

0
3

3

29

13

0

3

2

Mednarodna dejavnost – kazalci v letu 2009
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.
določena
predavanja

1

13

260

230

30 (Erasmus)

število učiteljev in
sodelavcev na
izmenjavi v tujini

število predmetov
izvedenih v tujem
jeziku

Število
predmetov, ki se
izvaja na članici

35 (Erasmus)

8

1984

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

78 (podiplomski)

28
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6 KADROVSKI RAZVOJ
Kazalci kadrovskega razvoja v letu 2009

število
število
zaposlenih, ki zaposlenih, ki
so vključeni v so vključeni v
formalne
neformalne
oblike
oblike
izobraževanja izobraževanja

60

260

število
učiteljev na
sobotnem
letu

število
mladih
raziskovalcev
ARRS

število
zunanjih
izvajalcev
(pogodbe o
delu,
avtorske
pogodbe)

2

42

115

število
zaposlenih, ki
izvajajo
študijski
program po
pogodbi o
delu ali
avtorski
pogodbi

število
izvolitev v
naziv

270

181

Izvolitve v naziv
Naziv
Redni profesor

Število izvajalcev v študijskem letu 2009/2010
81

Izredni profesor

60

Docent

63

Predavatelj

6

Asistent

98

Bibliotekar

10

Lektor

61

7 KNJIŽNIČNA DEJAVNOST
Strateški cilj:

Okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja na izobraževalnem
področju – Zagotavljanje kakovostnega delovanja knjižničnega
informacijskega sistema

Število nabavljenih enot

14 506 enot

Realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik
17 281 enot - Podatek P2009 je predvideno število
naslovov (14506) glede na leto 2008 (14035).
Prirast v letu 2009 je bil 17 281 enot gradiva, kar je za
955 več kot v letu 2008 (16 326).
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Pregled knjižnične dejavnosti
aktivni
uporabniki:
študenti dodiplomski,
redni

aktivni
uporabniki:
študenti dodiplomski,
izredni

aktivni
uporabniki:
študenti podiplomski

aktivni
uporabniki:
zaposleni

aktivni
uporabniki:
tuji državljani,
upokojenci,
srednješolci

skupaj vsi
aktivni
uporabniki
knjižnice

število
strokovnih
delavcev (EPZ)

8122

539

727

980

835

10800

35

število
aktivnih
uporabnikov
knjižnice z
matične
članice UL

število
aktivnih
uporabnikov
knjižnice z UL

število
izposojenih
knjižničnih
enot na dom

število
izposojenih
knjižničnih
enot v
čitalnico

8725

9665

192591

182230

skupno število
število oblik
izvedb
organiziraneg
število
različnih oblik
a
medknjižnično
organiziranega
izobraževanja
posredovanih
izobraževanja
uporabnikov
dokumentov
uporabnikov
knjižnice
knjižnice

709

34

181

skupno število
skupno število
skupno število skupno število
skupno število
izvedenih
izvedenih
izvedb
udeležencev
število oblik
udeležencev
pedagoških ur
pedagoških ur izobraževanja, različnih oblik različnih oblik
število
različnih oblik
različnih oblik
različnih oblik
ki so
izobraževanja, izobraževanja,
udeležencev
organiz.
izobraževanja,
organiz.
ki so
ki so
vključene v
individualnega
izobraževanja
ki so
izobraževanja
študijski
vključene v
vključene v
usposabljanja
uporabnikov
vključene v
uporabnikov
študijski
študijski
program
knjižnice
študijski
knjižnice
program
program
program

2290

78

14

56

570

57

1766

skupno število
skupno število
skupno število skupno število
skupno število
izvedenih
izvedenih
število oblik
izvedb
udeležencev
udeležencev
pedagoških ur
pedagoških ur izobraževanja, različnih oblik različnih oblik
število
različnih oblik
različnih oblik
različnih oblik
izobraževanja, izobraževanja,
ki so
udeležencev
organiz.
izobraževanja,
organiz.
vključene v
ki so
ki so
individualnega
izobraževanja
ki so
izobraževanja
vključene v
vključene v
študijski
usposabljanja
uporabnikov
vključene v
uporabnikov
program
študijski
študijski
knjižnice
študijski
knjižnice
program
program
program

2290

78

14

56

570

57

1766
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število
kreiranih in
skupno število redaktiranih
ur
zapisov v
individualnega COBISS.SI za
usposabljanja bibliografije
udeležencev raziskovalcev
(vse vrste
gradiva)

472

5478

število
računalnikov skupno število
za uporabnike
čitalniških
v prostorih
sedežev
knjižnice

52

270

število
digitalnih
dokumentov,
ki jih je
knjižnica
pripravila za
zbirko

sredstva za
nakup vsega
knjižničnega
gradiva (EUR)

od tega
sredstva za
nakup
elektronskih
virov oz. za
zagotavljanje
dostopa do
njih (EUR)

61

206152,57

3833,79

8 UPRAVNE NALOGE - prednostni cilji
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).

Akreditacija in izvajanje Izvajanje vseh prvostopenjskih
programov 1. oz. 2. in vsaj 5 drugostopenjskih po
stopnje po Bolonjskem Bolonjskem modelu.
modelu.

Akreditacija
vseh
prvostopenjskih in večina
drugostopenjskih
programov.

Akreditacija in izvajanje Izvajanje programa 3. stopnje
programa 3. stopnje po
Bolonjskem modelu.

Priprava za akreditacijo
programa po Bolonjskem
modelu 3. stopnje.

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
večine
študijskih programov 2.
stopnje,
v
2009/10
izvajanje 8 programov (od
10 razpisanih; na 2
programih ni bilo vpisanih
študentov)
akreditacija
3.
stopenjskega študijskega
programa Humanistika in
družboslovje v 2009 in
izvajanje v 2009/10
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Priprava
skupnega Ugotovljene
možnosti
Bolonjskega programa sodelovanja FF pri pripravi
3. stopnje v okviru RISC. skupnega
Bolonjskega
programa 3. stopnje v okviru
RISC.
Uveljavitev formalnega Uveljavitev
formalnega
priznavanja
in priznavanja in financiranja
pomembnih
financiranja nacionalno nacionalno
pomembnih programov z programov z majhnim številom
majhnim
številom študentov, ki se izvajajo v RS
študentov, ki se izvajajo samo na FF (Latinski jezik in
v RS samo na FF književnost, grški jezik in
(Latinski
jezik
in književnost,
Muzikologija,
književnost, grški jezik in Primerjalno
jezikoslovje,
književnost,
Splošno jezikoslovje) .
Muzikologija,
Primerjalno jezikoslovje,
Splošno jezikoslovje) .

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.

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).

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.
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)
Pripravljena
dva
interdisciplinarna študijska
programa.

Pospeševanje izvajanja
tržnih programov v obliki
seminarjev, tečajev 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)

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

Priprava
interdisciplinarnih
študijskih programov.

Izdelani
osnutki Priprava
osnutkov
prvostopenjskega programov
interdisciplinarnih
programov.

Priprava
programov
diplomo

s

Število uspešnih kandidatur na Vzpostavitev
načina
različne projekte, domače in koordiniranja aktivnosti na
mednarodne
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).

študijskih Pripravljeni vsaj trije študijski Povezovanje z drugimi Akreditirana
dva
skupno programi s skupno diplomo.
inštitucijami in priprava drugostopenjka študijskih
programov.
programov
s
skupno
diplomo, trije pa so še v
postopku akreditacije.
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Prirejanje mednarodnih Izvedene
konferenc, simpozijev in konference,
kongresov.
kongresi.

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.

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

mednarodne Priprava
poenotene
simpoziji
in podpore
izvajanja
mednarodnih konferenc,
simpozijev in kongresov
ter njihovo izvajanje.
Izvajati dogovorjene skupne Priprava aktivnosti za
aktivnosti po sporazumu o realizacijo dogovorov v
sodelovanju med Filozofsko Ljubljani in Bratislavi po
fakulteto Univerze v Ljubljani, sporazumu
med
fakulteto
Filozofsko fakulteto Karlove Filozofsko
Univerze v Pragi, Filozofsko Univerze v Ljubljani,
fakulteto Univerza Komenskega Filozofsko
fakulteto
v Bratislavi in ustreznimi Karlove Univerze v Pragi,
fakultetami
Jagiellonske Filozofsko
fakulteto
univerze v Krakovu ter Univerza Komenskega v
sodelovanje na konferencah Bratislavi in ustreznimi
dekanov v Bratislavi in Pragi.
fakultetami Jagiellonske
univerze v Krakovu.

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).

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.
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Širjenje
poučevanje Število ohranjenih in število na Izdelati načrt ohranjanja in
slovenščine na tujih novo vzpostavljenih lektoratov vzpostavitve
novih
univerzah.
na tujih univerzah.
lektorskih mest na tujih
univerzah.
Izvajanja
načrta širjenja programov
slovenščine na tujih
univerzah.
Ustanovitev centra za Akreditacija programov za Priprava programov za
tuje jezike.
izpopolnjevanje iz tujih jezikov izpopolnjevanje iz tujih
ter njihovo izvajanje v okviru jezikov ter načrt delovanja
centra za tuje jezike.
centra za tuje jezike.
Sistemska
pridobivanja
projektov.

Izvajanja
učenja.

ureditev Sistemsko
EU sredstev.

pridobivanje

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

projekta

e– Povečati število uporabnikov e - Sistemska uporaba e učenja.
učenja na nekaterih
področjih.
Sistemsko
urediti Poskrbeti za sistemsko rešitev Priprava izvajanja načrta
področje
prakse
v uvedbe prakse v Bolonjskih sistemskega
izvajanja
študijskih programih.
študijskih programih.
prakse
v
študijskih
programih in izvajanje te.
Izvajanje
projekta Število
udeležencev
v izvajanje
programa
sistemskega tutorstva na tutorskem sistemu.
tutorstva v skladu s Pravili
fakulteti.
FF in Pravilnika o
tutorstvu.
Evalvacija
tutorskega sistema.
Pripraviti načrt uvedbe Pripravljen projekt uvajanja Izvajanje aktivnosti za
kariernega centra
Kariernega centra.
vzpostavitev Kariernega
centra.

Spodbujati mednarodno Število mednarodnih izmenjav
izmenjavo študentov ter študentov ter visokošolskih
visokošolskih učiteljev in učiteljev in sodelavcev.
sodelavcev
Doseči večjo povezanost
knjižnic
v
okviru
Osrednje humanistične
knjižnice.

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

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.

Širjenje
poučevanje
slovenščine
na
tujih
univerzah je realizirano z
novim
lektoratom
v
Pekingu.

Center za tuje jezike v
ustanavljanju v postopku
akreditacije je tudi program
za izpopolnjevanje iz tujih
jezikov.
Sprotno obveščanje o EU
razpisih in individualno
svetovanje prijavteljem o
shemah in planiranju
projekta.
Cilj je realiziran.

Cilj je realiziran

Cilj je realiziran

Cilj je delno realiziran.
Dodatno je v pripravi
učbenik
za
mentorje
ter
usposabljanje mentorjev
študentom na praksi
Sistemsko spremljati in Cilj je realiziran.
spodbujati mednarodno
izmenjavo študentov ter
visokošolskih učiteljev in
sodelavcev.
Delovanje skupin po Izvedene nekatere skupne
področjih.
centralna aktivnosti v okviru delovnih
nabava nekaterih gradiv, skupin
Osrednje
skupno prijavljanje na humanistične knjižnice.
razpise, nadaljnja priprava
nove organiziranosti OHK.
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.
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Podelitev indeksov 2009 v Križankah, 2. 10. 2009 (foto: Arhiv FF)

Podelitev priznanj FF in študentskih Prešernovih nagrad, 26. 11. 2009 (foto: Arhiv FF)

90 let Filozofske fakultete v Cankarjevem domu, 2. 12. 2009 (foto: Arhiv FF)
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Kadri
Letni cilji 2009

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s katerim
merimo doseganje
postavljenih letnih ciljev

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

Izvedbene
naloge/ukrepi za
doseganje ciljev

realizacija v 2009 z
obrazložitvijo razlik

V
sodelovanju
z Cilj ni dokončno realiziran.
rektoratom UL doseči Aktivnosti še potekajo.
ugodnejše in realnejše
financiranj po uredbi.
Aktivnosti za pridobitev
dodatnih sredstev na trgu.

Opravi
se
revizija Izdelan
posodobljen Ugotovitev potreb po
sistemizacijskega akta sistemizacijski akt.
spremembah,
priprava
fakultete, vključno z
izhodišč,
osnutek
revizijo izhodišč zanjo.
prenovljenega
dokumenta.
Sistemski
izpoplnititi Izvajanje
izobraževanja Priprava izobraževalnih
izobraževanje
delavcev po sprejetem aktu in programov.
zaposlenih.
letnem načrtu izobraževanje.

Delno realizirano zaradi
omejitve
zaposlovanja.
Aktivnosti še potekajo.

Delno
Vzpostavljeno
permanentno
izobraževanje
delavcev in
izpopolnjevanje
delavcev.

realizirano.
knjižničnih
strokovno
strokovnih

Finance
Letni cilji 2009

Pridobiti je potrebna
sredstva po Uredbi, ki
bodo
omogočala
izvajanje
študijskega
procesa v ustreznem
obsegu.
Uveljavitev financiranja
dvopredmetnih
študentov s ponderjem
večjim od 1 študenta.

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 umestitve po Uredbi, Priprava za naslednje Pravilna
umestitev
v
ki bo omogočala izvajanje srednjeročno
finančno Uredbo ni bila dosežena,
študijskega
procesa
v obdobje 2010.
trenutno financiranje ne
ustreznem obsegu.
omogoča
izvedbe
študijskega
procesa v
ustreznem obsegu.
V sodelovanju z UL pridobiti Dogovori o dolgoročnem Financiranje
financiranja
dvopredmetnih reševanju
financiranja dvopredmetnih študentov je
študentov s ponderjem večjim dvopredmetnih študentov pomenilo polovičko za
od 1 študenta. Pripravljen načrt s ponderjem večjim od 1 vsakega študenta, kar ni
za sledenje diplomantov.
študenta.
Priprava pravilno
glede
na
sledenja diplomantom.
obremenitve.
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Zagotavljanje
financiranja Centra za
slovenščino kot drugi/tuji
jezik – kot nacionalno
pomembno dejavnost.

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

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

Financiranje
nacionalno
pomembnih nalog, zlasti
lektoratov je neustrezno
rešeno še posebno po
uvedbi Uredbe, dodatno
nas je v letu 2009 bremenil
sklep o vračilu sredstev za
leto 2008 v višini 47.444 €.
Pridobitev
dodatnih Pridobitev dodatnih finančnih Priprava načrt pridobitve Z
razvojnimi
sredstvi
proračunskih finančnih sredstev iz ponudbe novih dodatnih
finančnih pridobili
sredstva
za
sredstev za nujne nove študijskih programov.
sredstev iz ponudbe novih izvajanje novih programov
zaposlitve.
študijskih programov.
Poljščina, Češčina in
Slovaščina, vendar ne v
potrebnem obsegu, ostale
študijske programe smo
izvajali
z
dodeljenimi
sredstvi MVZT in lastnimi
sredstvi pridobljenimi z
dodatnimi
aktivnostmi
fakultete.

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s katerim
merimo doseganje
postavljenih letnih ciljev

Izvedbene
naloge/ukrepi za
doseganje ciljev

Prostori
Letni cilji 2009

realizacija v 2009 z
obrazložitvijo razlik

Dogovori na UL, z Izvedena je arhitekturna in
ustreznimi ministrstvi in urbanistična rešitev za
delovanje
Gradbenega ureditev družboslovno odbora.
Izdelava humanističnega foruma v
akcijskega in finančnega kareju
Aškerčeva
c.,
načrta.
Slovenska c., Rimska c. in
Snežniška c. Opravljeni so
dogovori z rektoratom o
začetku aktivnosti za
izgradnjo
prizidka
na
Rimski cesti.
Priprava
investicijske Izvedba načrta za gradnjo V sodelovanju z UL načrt Rektorat je v načrt dela za
dokumentacije
za prizidka.
za gradnjo prizidka.
2010
uvrstil
pripravo
nadgradnjo dvorišča oz.
investicijske dokumentacije
načrt za gradnjo prizidka
za nadgradnjo dvorišča oz.
na Rimski ulici.
načrt za gradnjo prizidka na
Rimski ulici.

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.

Odkup dela in/ali celotne Nadaljnji odkup objektov na Dogovori o financiranju Potekajo stalni razgovori o
zgradbe na Rimski 11.
Rimski c.
odkupa objektov na možnosti odkupa objekta
Rimski c.
na Rimski, ko bo zadeva
formalno pravno lastniško
urejena s strani prodajalca.
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Obnova fasade stavbe Obnovljena fasada stavbe na Izvedba postopkov in
na Aškerčevi 2.
Aškerčevi 2.
pridobivanje sredstev za
obnovo fasade stavbe na
Aškerčevi 2.
Ustrezno
sprotno Urejeno varstvo pri delu in Priprava aktivnosti za
urejanje varstva pri delu požarno varstvo.
dokončne
ureditev
in požarnega reda na
požarne varnosti na
celotni fakulteti.
objektih FF in sprotno
urejanje varstva pri delu.

Izvedba dejavnosti na Izobraževanje delavcev in priprav
načrta
področju varstva pri delna izvedba zdravstvenih izobraževanja delavcev iz
delu.
pregledov.
področja varstva pri delu
in izvedbe zdravstvenih
pregledov.
Posodobitev predavalnic Novo
opremljene
predavalnice.

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

Obnova fasade se je zaradi
gradbenih del prenesla v
načrt za leto 2010.
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.
Priprava programov in
izvedba
usposabljanja
zaposlenih iz področja
varnosti pri delu in požarne
varnosti. Zdravniški pregled
je opravilo 130 zaposlenih.
Vse
predavalnice
so
posodobljene
z
računalniško
in
AVO
opremo ter primernim
pohištvom.
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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 Izdelana
predstavitvena
dejavnost fakultete in gradiva, izvedeni promocijski
razširitev
nabora dogodki
promocijskega gradiva
Filozofske fakultete.

Priprava
programa Nabor promocijskega in
promocije s terminskim predstavitvenega gradiva
planom
in
začetek se je povečal.
realizacije programa

Vzpostaviti
večje Prenovljene in delno poenotene
informiranje
preko spletne strani fakultete
internih spletnih strani
fakultete.

Naloge izvaja delovna
skupina za pripravo
prenove
in
delnega
poenotenja spletnih strani
fakultete
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.
Pripravljalne aktivnosti za
izvedbo
aktualnih
predavanj,
izdaja
publikacij in obveščanje
javnosti.
Priprava možnih tipskih
postavitev
razstavnih
panojev ipd. Aktivnosti za
pripravo razstav.
Priprava načrta skupnih
aktivnosti po sporazumu o
sodelovanju
z
RTV
Slovenija.
Dopolnjevanje
baze
podatkov
alumni,
dokončna priprava pravil
o delovanju združenja,
izdelava pristopnih izjav in
izdelava strateških ciljev

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

Nadaljevanje izvajanja Izvedena predavanja izdana
ciklusa
predavanj publikacija in odmevnost v
Kultura sožitja (prej medijih.
Kultura strpnosti).
V avli fakultete se Izdelane
razne
tipske
pripravlja priložnostne postavitve razstavnih panojev
razstave.
ipd. Izvedba razstav.
Izvajati aktivnosti po Izvajanje skupnih aktivnosti.
sporazumu
o
sodelovanju z RTV
Slovenija.
Ustanovitev združenja Delovanje združenja alumni FF.
alumni
Filozofske
fakultete

Izvedba študentskega Ugotovljene
možnosti
za Proučitev
dramskega festivala.
izvedbo dramskega festivala.
izvedbo
festivala.

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

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

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

Izvedenih več razstav, za
te potrebe tudi bolj urejena
avla fakultete.
Vzpostavljeni
posamični
dogovori glede možnosti
opravljanja
praktičnega
usposabljanja študentov
Izvedene začetne aktivnosti
z alumni.

možnosti za Študentske
dramske
dramskega prireditve so so odvijale kot
posamezni projekti.
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Izvedba študentskega Ugotovljene
možnosti
za proučitev možnosti za
glasbenega festivala.
izvedbo glasbenega festivala izvedbo
študentskega
ob prireditvi podelitve indeksov. glasbenega festivala ob
prireditvi
podelitve
indeksov.
Kvalitetnejša priprava in Priprava
izpopolnjenega Priprava
kvalitetnega
izvedba informativnega skupnega dela prezentacije promocijskega gradiva in
dneva za dodiplomski fakultete in posameznih delov izboljšanje predstavitev.
študij.
po oddelkih. Kvalitetnejša Udeležba na Informativi
predstavitev na spletni strani. 2009.
Priprava
info
Izvedba informativnega dne tudi gradiva za študente s
s strani referata za študentske posebnimi
potrebami,
zadeve in mednarodne pisarne. predstavitev fakultete po
srednjih
šolah
v
organizaciji ŠS FF in
prodekana študenta.

Študentske
glasbene
prireditve so so odvijale kot
posamezni projekti.

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 Izveden informativni dan za priprava
gradiv
in priprava brošur in izvedba
podiplomskih študijskih podiplomske študente.
informativnega dneva za skupnega informativnega
programih.
podiplomske študente.
dneva za študijski program
3. stopnje ter oddelčni
informativni
dnevi
za
študijske programe 2.
stopnje
Izvedba skupne
Izvedba skupne slavnostne
Delovna skupina za
Izvedena
slavnostna
slavnostne podelitve
podelitve indeksov študentom podelitev indeksov
podelitev
indeksov
indeksov študentom
Filozofske fakultete.
pripravi skupno
študentom v Križankah in
Filozofske fakultete.
slavnostno podelitve
dve slavnostni priredtvi
indeksov študentom
podelitve
diplom
v
Filozofske fakultete.
Cankarjevem domu.
Izvedba dveh
Izvedba dveh slavnostnih
Izvedba dveh slavnostnih slavnostni
podelitvi
slavnostnih podelitev
podelitev diplomskih listin
podelitev diplomskih listin diplomskih listin skupaj s
diplomskih listin
študentom Filozofske fakultete. študentom Filozofske
prilogami sta potekali v
študentom Filozofske
fakultete.
Galusovi dvorani CD, bili
fakultete.
sta zelo slovesni in dobro
obiskani
Priprava slovesnosti ob svečana akademija v
izdelava promocijskih
Izpeljana
svečana
90. letnici FF
Cankarjevem domu, tiskovna
gradiv, papir z glavo,
akademija v Cankarjevem
konferenca, svečana
znamke, plakat, kulturni
domu, izdan zbornik FF in
monografija "90. letnica
program
za tisk je pripravljena
Filozofske fakultete
monografija Pogledi (humanistika in družboslovje v
humanistika in družboslovje
prostoru in času), zbornik o
v prostoru in času.
Filozofski fakulteti
Posamezne priredtve ob 90
letnici so potekale tudi po
oddelkih in v Centru za
pedagoško izobraževanje.
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Tržna dejavnost
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

povečanje
ponudbe povečano število udeležencev, pridobivanje
dodatnih V letu 2009 smo uvedli
jezikovnih tečajev
prepoznavnost fakultete kot izvajalcev, vpis 2x letno
nekatere nove tečaje in
izvajalke jezikovnih tečajev
izvajalce (npr. finščino) ter
popestrili dejavnost tudi z
izvedbo jezikovenga tečaja
za gospodarsko podjetje.
Vpis 2x letno je možen le
pri nekaterih tečajih.
povečanje
ponudbe raznovrstnost
panog, povezava z različnimi Sodelovanje
z
nejezikovnih tečajev in sodelovanje z gospodarstvom institucijami in odzivanje gospodarstvom
smo
seminarjev
na povpraševanje, iskanje realizirali
v
obliki
tržnih niš
jezikovnega tečaja.
izvedba
evropskih število uspešno zaključenih mednarodno povezovanje Uspešno smo zaključili EU
projektov
projektov
projekt LINT skupja s
CSD/TJ(projekt je pridobil
evropsko priznanje) ter
zaklučili
sofinanciran
projekt
izvedbe
drugostopenjeskega
programa Tolmačenje.
pridobivanje novih EU število uspešno pridobljenih prijava na razpise
V letu 2009 smo skupaj s
projektov
projektov
CSD/TJ
pridobili
nov
projekt TEMPUS in začeli z
realizacijo ESS projejta
(ravno tako skupaj s
CSD/TJ). V sodelovanju z
Oddelkom za arheologijo
smo podpisali pogodbo z
Ministrstvom za kulturo v
Zagrebu o sodelovanju pri
arheoloških izkopavanjih.

Podelitev potrdil o pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi, 1. 12. 2009 (foto: Arhiv FF)
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Znanstvena založba
Letni cilji 2009

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s katerim
merimo doseganje
postavljenih letnih ciljev

Izvedbene
naloge/ukrepi za
doseganje ciljev

Znanstvena
založba
Filozofske fakultete bo
nadaljevala delo in
krepila
založniško
dejavnost z izdajanjem
novih publikacij v skladu
z
novo
strukturo
založbe, kot jo določajo
Pravila FF pričakujemo
povečan obseg dela v
smislu
koordinacije,
tehnične
podpore,
tehničnega urejanja in
vseh
izvedbenih
postopkov za izdajo in
promocijo publikacij.

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

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

Cilj je bil v celoti realiziran.
Znanstvena založba FF je v
letu 2009 poleg rednih
številk 10 znanstvenih revij
(vseh skupaj je izšlo 19
številk letnika 2009), ki so
nadaljevale z izhajanjem
tudi v letu 2009, izdala 62
novih publikacij in 11
ponatisov.

Organizirano prijavljanje
in vodenje postopka
prijave na domače in
tuje razpise s področja
založniških dejavnosti,
priprava ustreznih gradiv
in aktivno koordiniranje
postopka od priprave do
natisa publikacije.

Število ugodno rešenih prijav
na razpise oziroma prošenj za
subvencije, višina pridobljenih
sredstev in število uspešno
zaključenih projektov.

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

Cilj je bil v celoti realiziran.
Znanstvena založba FF je v
letu 2009 na 4 razpise
prijavila 22 projektov. Z
odobrenimi 17 projekti je od
Javne agencije za knjigo
RS pridobila skupaj 41.260
EUR.

realizacija v 2009 z
obrazložitvijo razlik

35

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009

Okrepitev promocijskih
dejavnosti na področju
založništva. Promocija
novih publikacij, ki
izidejo na Filozofski
fakulteti – organizacija
petih
novinarskih
konferenc,
kjer
se
predstavijo novosti in so
posledično predstavljene
v medijih. Udeležba na
domačih in tujih knjižnih
sejmih knjižnih sejmih
ter zastopanost založbe
v promocijskih katalogih
doma in v tujini.

Število novinarskih konferenc,
objav v medijih, prepoznavna
podoba
in
dejavnost
Znanstvene založbe FF v širši
javnosti (Radio Slovenija, Delo,
STA,
Primorske
novice,
Demokracija, spletni portal
med.over.net ...).

Posredovanje informacij o
dejavnostih Znanstvene
založbe
Filozofske
fakultete
in
novih
publikacijah novinarjem,
redni odnosi z mediji,
izvedba
novinarskih
konferenc na Filozofski
fakulteti in promocijskih
dejavnosti tudi zunaj
fakultete, sodelovanje z
revijo o knjigi Bukla.

Cilj je bil realiziran, čeprav
novinarskih
konferenc
zaradi
kadrovskega
pomanjkanja v Znanstveni
založbi nismo izvedli v
načrtovanem
obsegu.
Izvedli smo tri novinarske
konference
v
prvem
polletju, v drugem polletju
pa smo ob vsakem izidu
sproti obveščali novinarje in
s tem ravno tako pridobili
objave v medijih. Svojo
produkcijo smo predstavili
na Slovenskem knjižnem
sejmu (ob tej priložnosti
smo izdali tudi Katalog
publikacij 2009) in v okviru
stojnice
GZS
na
frankfurtskem
knjižnem
sejmu.

Sodelovanje
v
mednarodnih založniških
projektih in izdelava
strategije za ustanovitev
mednarodne
založbe
znotraj
Znanstvene
založbe
Filozofske
fakultete.

Priprava oz. izdelava strategije
za mednarodno založbo, število
mednarodnih
založniških
projektov.

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

Cilj je bil delno izpolnjen s
sprejetjem pobude in
vsebinske
zasnove
mednarodnega
založniškega projekta mednarodna zbirka Pontes
academices
v
okviru
kvadrilaterale
Praga,
Bratislava,
Krakov,
Ljubljana.
Prva
mednarodna publikacija bo
izšla predvidoma v letu
2010.
Cilj je bil v celoti realiziran.
Aktivnosti
področnih
uredništev so potekale po
načrtu.
Kot je bilo načrtovano, je
izšla publikacija, ki smo jo
ustrezno promovirali na
predstavitvah v Sloveniji in
tujini - s tem smo pridobili
številne
objave
v
slovenskih in tujih medijih.

Oblikovanje področnih Uspešno izpeljani razpisi za Konstitucija
področnih
uredništev
in prijavo področnih publikacij.
uredništev in prijava
vzpostavitev delovanja.
razpisne dokumentacije.
Nadaljevanje
novega Število izdanih publikacij in Priprava in izdaja knjig
založniškega projekta - objave v medijih.
predavateljev iz serije
Kultura sožitja.
predavanj Kultura sožitja,
predstavitve izdanih knjig.

36

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009

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

Število
izdanih
naslovov Priprava
in
izdaja Cilj je bil v celoti realiziran.
periodičnih publikacij, knjižnih posameznih
številk Znanstvena založba FF je v
zbirk in posameznih knjig.
periodičnih
publikacij, letu 2009 poleg rednih
naslovov
v
knjižnih številk 10 znanstvenih revij
zbirkah in posameznih (vseh skupaj je izšlo 19
knjig.
številk letnika 2009), ki so
nadaljevale z izhajanjem
tudi v letu 2009, izdala 62
novih publikacij in 11
ponatisov.
Izdane
številke
glasila Priprava
in
izdaja Izdane so bile vse številke
(predvidoma številke) .
posameznih
številk po načrtu.
(zbiranje prispevkov).

Oblikovanje sklada za
Št.
izdanih
publikacij, Priprava na tisk in izdaja Cilj je bil v celoti realiziran.
založniško dejavnost in sofinanciranje s sklada za publikacije.
Ustanovljen je bil Sklad za
oblikovanje razpisa za
založniško dejavnost
založništvo in izpeljana
sklad (število izdanih
razpisa za tisk v letih 2009
publikacij se bo še
in 2010.
povečalo za 5–10 letno).
Priprava predstavitve
založbe na spletu.

Predstavitev na spletu.

Priprava besedila za splet
in ustreznih aktivnih
povezav.
Oblikovanje oz. priprava Izboljšana tipska stran in priprava učbenikov, za
nove, posodobljene in
naslovnica.
katere so opravljeni
izboljšane tipske strani
ustrezni
recenzentski
za učbenike ter likovne
postopki, se nudi pomoč
podobe ovitka oz.
pri pripravi besedila za
naslovnice.
tisk s
svetovanjem,
tehničnim
urejanjem,
lektoriranjem,
pregledovanjem korektur
Promocija za še večjo
Izdelana navodila za rabo Izdelava novega kolofona
prepoznavnost
logotipa in kolofona.
in priprava predlogov za
publikacij, ki izidejo na
uporabo logotipa.
Filozofski fakulteti,
ozaveščanje pri uporabi
logotipa, tipičnega
kolofona …
Sodelovanje s Knjigarno prisotnost na posameznem S prisotnostjo in pripravo
FF na Slovenskih dnevih dogodku, predstavitev dela in gradiva se predstavi
knjige (april) in
prodaja publikacij (število založniška
dejavnost,
Slovenskem knjižnem
prodanih)
naše publikacije …
sejmu (november).
Skrb za zbiranje
Število zbranih publikacij v Zbiranje gradiva ob natisu
elektronskega gradiva
elektronskem arhivu.
publikacije.
za nove učbenike in
druge publikacije za
študente s posebnimi
potrebami.

Cilj je bil realiziran.

Cilj je bil realiziran.

Cilj je bil realiziran.
Povečali
smo
prepoznavnost publikacij z
logotipom FF na naslovnici
ter ozaveščali o rabi
ustreznega kolofona.
Cilj je bil realiziran. Svojo
produkcijo smo predstavili
na obeh sejmih.

Cilj je bil realiziran.
Elektronske verzije novih
učbenikov
redno
pridobivamo in po potrebi
posredujemo slepim in
slabovidnim študentom.
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Knjigarna
Letni cilji 2009

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s katerim
merimo doseganje
postavljenih letnih ciljev

Knjigarna
Filozofske Število prodajnih mest.
fakultete bo tudi v
bodoče
širila
distribucijsko mrežo in
sodelovala s kupci
(knjigarnami
širom
Slovenije) v smislu čim
boljše obveščenosti o
novih izidih in možnostih
občasnih prodajnih akcij.
Knjigarna
Filozofske Promocijski material in akcije.
fakultete bo tudi v
bodoče tesno sodelovala
z Znanstveno založbo
FF v smislu prodaje in
promocije
fakultetnih
publikacij, organizacije
novinarskih konferenc in
drugih
predstavitev
naših avtorjev in knjig.
Promocijske
predstavitve publikacij
FF bodo potekale po
ustaljeni
praksi
z
obveščanjem najširše
javnosti in medijev.

Izvedbene
naloge/ukrepi za
doseganje ciljev
Sklepanje pogodb.

realizacija v 2009 z
obrazložitvijo razlik

Pogodbe o sodelovanju
smo sklenili še s štirimi
prodajnimi mesti: spletna
knjigarna mimovrste d.o.o.,
Modrijanova
knjigarna,
Kulturnica d.o.o., Celjska
Mohorjeva družba d.o.o.

distribucija promocijskega Sodelovali
smo
na
materiala
Slovenskih dnevih knjige in
Slovenskem
knjižnem
sejmu, obakrat uspešno
tako s prodajnega kot tudi s
promocijskega
vidika.
Katalog izidov v letu 2009
smo distribuirali po šolah,
splošnih in specialnih
knjižnicah
in
drugih
ustanovah, prav tako smo
ga distribuirali v okviru
izobraževanj,
ki
jih
organizira
Center
za
pedagoško izobraževanje
FF, na voljo pa je tudi
študentom in zaposlenim
na fakulteti. Izvedenih je
bilo
več
novinarskih
konferenc
kot
tudi
predstavitev avtorjev v
drugih
slovenskih
knjigarnah oz. institucijah.
O dejavnostih so sproti
obveščeni tudi mediji.
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Knjigarna bo nadaljevala Število uspešno
z organizacijo dogodkov predstavitev.
v okviru »Besedne
postaje«. Gre v glavnem
za večerne dogodke, na
katerih se predstavljajo
posamezni avtorji in
njihova dela, k pogovoru
so vabljeni uveljavljeni
strokovnjaki
in
poznavalci področij, ki
so
neposredno
povezana z izbrano
temo. Na nivoju univerze
se
odpirajo
nove
možnosti za realizacijo
video
predstavitev
zanimivih dogodkov na
spletu, in tu namerava
knjigarna že iz letošnjih
dogodkov izbrati nekaj
najbolj odmevnih in jih
objaviti.

izvedenih vabljenje zanimivih
aktualnih gostov

Knjigarna FF bo kot že količina prodanega in promocija prijava na razpis
nekaj let najela stojnico
za
prodajo
na
Slovenskih dnevih knjige
v aprilu 2009, kar bo
odmevno tako z vidika
promocije
kot
tudi
učinkovito s finančnega
vidika in odprodaje
zalog. Z Znanstveno
založbo FF pa bomo k
sodelovanju čim bolj
pritegnili tudi avtorje in
urednike knjig, ki s
predstavitvami
lahko
popestrijo spremljevalni
program sejma.

in V okviru Besedne postaje
je bilo izvedenih 23
predstavitev knjig, na njih je
sodelovalo 63 avtorjev,
prevajalcev, predavateljev
in
drugih
izvajalcev.
Posamezne
Besedne
postaje se je v povprečju
udeležilo 15 do 20
poslušalcev, na nekaterih
pogovorih in predstavitvah
pa jih je bilo tudi med 50 in
60 (n. pr. na Večeru
posvečenem 85 letnici
Alojza Rebule). V kratkem
bodo nekatere od Besednih
postaj izvedenih v letu
2009 vidne tudi v okviru t.i.
Videlectures.

Udeležili
smo
se
Slovenskih dnevov knjige
2009 in sodelovali tudi v
spremljevalnem programu
s predstavitvijo novejših
založniških dosežkov. Sicer
pa je sejem minil bolj v
odprodaji starejših zalog,
čemur so ti dnevi po naše
tudi namenjeni.
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Knjigarna FF bo z količina prodanega in promocija
Znanstveno založbo FF
organizirala
prodajo
publikacij FF na 25.
slovenskem
knjižnem
sejmu novembra 2009 in
prav tako skušala čim bolj
prispevati k uveljavljanju
posameznih avtorjev in
promoviranju
drugih
dejavnosti fakultete skozi
spremljevalni
program
sejma (sodelovanje v
debatnih kavarnah ...).

Knjigarna bo z akcijskimi količina prodanega
prodajami študentom FF
skušala približati večji del
slovenskega založništva s
področja humanistike in
družboslovja.

Knjigarna
bo
gradila prenovljena spletna stran
vsebinsko in oblikovno
podobo spletne strani
knjigarne. Vzpostavlja se
stran, na kateri bodo
predstavljene revije, ki jih
izdaja FF, in sicer na
kratko vsaka posamezna
številka.
Prav
tako
planiramo
angleško
različico spletne strani
knjigarne, kjer bomo še
posebej
izpostavili
publikacije FF v tujih jezikih
in učbenike ter priročnike
za učenje slovenščine.

Poslovno in računovodsko poročilo
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prijava na razpis
Zadovoljni smo bili z udeležbo
na 25. slovenskem knjižnem
sejmu, kjer smo na stojnici
predstavili novosti iz leta
2009.
Zanimanje
za
publikacije FF je bilo tudi letos
precejšnje,
saj
knjižna
produkcija
pokriva
širok
razpon različnih področij, kar
odseva raznolikost strok
zastopanh na FF. Sodelovali
smo tudi v spremljevalnem
programu,
in
sicer
z
organizacijo Debatne kavarne
z naslovom Jezik, besedilo in
odgovornost ter z dogodkom
na t.i. Forumu za obiskovalce,
kjer je avtorica predstavila
knjigo
Iskanje
poti
spoznavna teorija v kitaski
tradiciji, študenti Oddelka za
azijske in afriške študije pa so
dogajanje
popestrili
s
filozofskimi skeči in petjem v
kitajščini.
sodelovanje s slovenskimi V avli fakultete smo izvedli
založniki
več prodajnih akcij, kjer smo
prodajali knjige različnih
založnikov po znižanih cenah.
Te prodajne akcije so vedno
dobro sprejete s strani
študentov, zato so postale
stalnice
v
aktivnostih
Knjigarne FF

Spletno stran posvečeno
revijam
smo
realizirali,
angleška različica je še v
izdelavi.
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Knjigarna bo dopolnjevala hitrejše delovanje sistema
računalniški
program
knjigarne,
ki
mora
omogočati
pregledno
poslovanje in čim hitrejšo
obdelavo podatkov. Nujno
bi bilo potrebno skrajšati
postopek za vnos novih
knjig, poenostaviti odjavo
in uvesti dodatne prodajne
možnosti (nakup darilnih
bonov ipd.).

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009
sodelovanje z IRC-em
Sodelovanje z IRCom poteka
v glavnem samo na podlagi že
nastavljenih parametrov, z
izboljšavami in izpopolnjevanji
pa bo najbrž potrebno
počakati na boljše čase, ko
bo, če bo, z druge strani za to
izkazan večji interes in hitrejši
odziv.

širila možnosti za različne možnost plačevanja na različne sodelovanje z IRC-em in Od leta 2009 je v Knjigarni FF
načine plačevanja (uvedba načine (plačilne kartice)
računovodstvom FF
mogoče nakup knjig opraviti
POS terminala in možnost
tudi s plačilno kartico.
plačevanja s kartico preko
spletne strani).

Predstavitev knjige g. Janija Kovačiča, 7. 9. 2009 (Foto: Arhiv FF)
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9 SKRB ZA SLOVENŠČINO
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

Omogočanje
doseganja
znanja
slovenščine kot
tujega jezika

1. in 2. Znanje slovenščine pri 1. Tečaji slovenščine na UL
V celoti realizirano.
tujih govorcih, kulturna promocija
slovenščine
in
Slovenije,
naraščanje števila in izboljšanje
statusa slovenistk na tujih
univerzah
2. Lektorati slovenščine na tujih V skladu z napovedmi v letnem
univerzah
delovnem načrtu so delovali vsi
lektorati slovenščine. V začetku
študijskega leta 2009/2010 se je
na programu STU zaposlila 1
nova učiteljica slovenščine na
univerzi v Pekingu - sredstva so
bila odobrena s strani MVZT;
potekale so dejavnosti v zvezi s
sprejemom zakona o učiteljih
slovenščine na univerzah v tujini.
Preverjanje in 1. Pridobitev javno veljavne 1. Izvajanje izpitov iz znanja Izvedenih je bilo več kot 1350
potrjevanje
listine o znanju slovenščine kot slovenščine; 2. izdelava izpitnih izpitov; zabeležen je bil porast,
znanja
tujega jezika; 2. banka izpitnih gradiv; 3. izdelava gradiva za več kot 200 kandidatov v
slovenščine kot nalog; 3. zbirka nalog za pripravo pripravo na izpit na sr. in vis. primerjavi z letom prej.
tujega jezika
na izpit
ravni
Spodbujanje
mednarodnega
slovenističnega
raziskovanja

Seminar slovenskega
literature in kulture

Simpozij Obdobja

jezika, Organizacija
strokovnih
in
znanstvenih
srečanj
z
mednarodno udeležbo; Seminar
slovenskega jezika, literature in
kulture; Simpozij Obdobja

Izveden je bil 45. SSJLK (Telo v
slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi). Seminarja se je udeležilo
122 udeležencev iz 23 držav. Od
tega je bilo 89 študentov, 13
asistentov,
profesorjev
in
učiteljev slovenščine s tujih
univerz, 20 udeležencev pa se s
slovenščino
ukvarja
kako
drugače.
Izveden je bil 28. simpozij
Obdobja z naslovno temo
Infrastruktura slovenščine in
slovenistike. Prišlo je do
nekaterih
organizacijskih
sprememb, in sicer je bil uveden
nov
način
recenziranja
prispevkov za objavo v zborniku,
ki je izšel že ob sami prireditvi.
Na simpoziju je od 70 prijavljenih
svoje referate predstavilo 64
udeležencev, in sicer jih je bilo
54 iz Slovenije in 10 iz tujine (iz 8
držav).
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Znanstvena srečanja, zborniki
referatov

Izobraževalna
in
razvojna
dejavnost
razvoj
infrastrukture za
doseganje
zgornjih ciljev

1.
Usposobljeni
učitelji
slovenščine kot drugega in
tujega
jezika,
usposobljeni
učitelji/lektorji slovenščine na
tujih univerzah; usposobljeni
učitelji slovenščine v zamejstvu,
zdomstvu
in
izseljenstvu;
usposobljeni
izpraševalci/ocenjevalci na izpitih
in avtorji testnih gradiv

2. Gradiva za poučevanje in
učenje slovenščine,
testi,
informativne brošure; učno
gradivo
z
integracijskimi
vsebinami za otroke, govorce
slovenščine kot drugega jezika,
priročniki za učitelje in testatorje

Projekti
za 1. Tečaj za kombinirano učenje
razvijanje
na daljavo Tool2
infrastrukture za
učenje
slovenščine

Projekti
promocijo
slovenščine

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009
Izšli so zbornik 45. SSJLK,
zbornik predavanj Obdobja 26 in
zbornik predavanj Obdobja 28.
Zbornik predavanj Obdobja 27 je
v pripravi.
1. Izobraževalni seminarji za Izvedena
so
bila
vsa
učitelje slovenščine kot drugega izobraževanja v skladu z
in tujega jezika v Sloveniji in napovedanim programom.
tujini (učitelji/lektorji na tujih
univerzah),
seminarji
za
izpraševalce/ocenjevalce
na
izpitih, avtorje izpitnih gradiv;
izobraževalni
seminarji
za
učitelje slovenskega jezika v
zamejstvu,
zdomstvu
in
izseljenstvu, seminarji za učitelje
slovenščine kot drugega jezika
(jezika okolja); supervizija pouka
slovenskega jezika v zamejstvu,
zdomstvu
in
izseljenstvu,
raziskovanje slovenščine kot
drugega/tujega jezika, razvoj
novih gradiv; 2. izobraževanje
testatorjev
2. Založniška dejavnost
Izid učbeniškega kompleta
Slovenska beseda v živo 3 (del
3a in 3b, učbenik in delovni
zvezek), izid učbenika Gremo
naprej, elektronska idaja dveh
priročnikov (Priročnik za učitelje
k učbeniku Slovenska beseda v
živo 2, Priročnik za učitelje k
učbeniku Gremo naprej), Zbornik
45. SSJLK, Zbornik Obdobja 26,
zbornik Obdobja 28; ponatis
(učbenik A, B, C ... 1, 2, 3
gremo)
Koordinacija, vodenje in izvedba Zaključili so se nekateri izmed
projektov
projektov: TOOL, LINT; zadnji je
prejel EJP za leto 2009 v
Sloveniji.

2. Slovenščina kot drugi jezik v
slovenskih osnovnih šolah
3. Uspešno vključevanje otrok,
učencev in dijakov migrantov v
vzgojo in izobraževanje za
obdobje 2008-2011
za Mini tečaj slovenščine
Mini tečaj slovenščine

43

Poslovno in računovodsko poročilo
Filozofske fakultete 2009

10 ŠPORTNA DEJAVNOST

Letni cilji 2009

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s
katerim merimo
doseganje postavljenih
letnih ciljev

Izvajanje aktivnosti Pedagoške Število izvedenih programov
enote za šport na FF: Pilates, in število udeležencev
Joga,
Orientalski
ples,
Reggeton, Klasični balet, Druž.
Ples, Aerobika HL, Aerobika
LM, Aerobika TNZ, Flamenco,
Magične kretnje, Salsa, Fitnes,
Step
aerobika,
Vodna
aerobika, Irski tap ples,
Smučanje, Planinski izleti,
Jadranje - tečaj, Hoja in tek v
naravi, pohodništvo v okolico
Lj, drsanje, rolanje, aktivnosti v
naravi itd.

realizacija v 2009 z obrazložitvijo razlik

Vsi programi se izvajajo v celem študijskem letu.
Vsebinsko so pripravljeni kot celota po semestrih.
Načrtujemo jih glede na število udeležbe v preteklih
letih in glede na življenjsko pomembnost( npr.
plavanje). Programe za katere pade interes
zamenjamo z novimi, ki so trendovski in postanejo
priljubljeni med študentsko in splošno populacijo.
Število izvedenih programov in realiziranih športnih
programov je bilo 27. Ob začetku vsakega semestra
pripravimo promocijski material za študente vseh
fakultet, ker so vsi naši programi s participacijo
odprti tudi za študente drugih fakultete. Posebno
uspešni smo pri družabnih plesih, ki je edini
sistematični program učenja standardnih in LA
plesov in ga obiskujejo v večjem številu tudi moški
študenti FS, EF, PF, FRI, FKKT, kjer imajo manj
deklet. Pričeli smo izvajati splošni izbirni predmet
Šport in humanistika, ki ga sestavljajo 3 predmeti.
Skupni vpis je bil 209 študentov. Teoretični del izpita
je v zimskem semestru 2009/2010 opravilo 139
študentov. Praktični preizkus bo izveden na koncu
letnega semestra maja 2010. Za drugo bolonjsko
stopnjo je bil akreditiran splošni izbirni predmet v
januarju 2010 in ga bomo pričeli izvajazi v
prihodnjem študijskem letu 2010/2011. Glede na
nov predmet imamo novo tudi izvajanje izpitov,
uvedbo izpitnih rokov ki so posebej številni za
praktični del. Zaradi lažje izvedbe bodo vsi praktični
preizkusi potekali maja v okviru rednih ur. Povečan
je obseg individualnega svetovanja osebno in
elektronsko. Povečan je obseg dela zaradi priprave
gradiv in izpitne literature. Povečati bomo morali
število in obseg govorilnih ur.
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11 OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST

Letni cilji 2008

Pričakovani rezultat oz.
ime KAZALCA s
katerim merimo
doseganje postavljenih
letnih ciljev

Izvedbene
naloge/ukrepi za
doseganje ciljev

Realizacija v 2009 z
obrazložitvijo razlik

Organizacija
dnevov 2009

Študentskih Število študentov, ki se Organizacija
priprav, Projekt je bil izveden.
bodo udeležili aktivnosti.
spremljanje izvedbe.
Pridobili
smo
veliko
sponzorjev, udeležba je bila
večja kot 2008.
Konferenca
Dogovor o sodelovanju Priprava
konference, Konferenca
je
bila
Srednjeevropske
med fakultetami s Češke, priprava
spremljevalnih izvedena, prejeli smo obisk
akademske
pobude, Slovaške, Poljske
aktivnosti
članov iz vseh držav,
Ljubljana
spremljevalne
aktivnosti
organizirane in izvedene
(ogledi
turističnih
znamenitosti).
Promocija
Študentskega Prepoznavnost
Promocija na spletu, na Projekt je bil izveden sveta FF
Študentskega sveta.
fakulteti (zgibanke), preko izdelane ŠSFF zloženke in
sofinanciranih projektov
promocija preko spletne
strani www.ssff.si.
Vsebinska prenova spletne Večja obiskanost spletne Priprava
prenovljenih Spletna stran je bila
strani
strani
vsebin.
ažurirana, dodale so se
pomembne
vsebine
(svetovalnica in plakaterska
služba).
Elektronske
študentske Lažja izvedba anket, večja Dogovor z vodstvom FF in Projekt ni bil izveden,
ankete
teža študentskih anket
Univerzo glede izvedbe el. predvidoma bo izveden
Anket
jeseni 2010.
Izvedba študentskih anket Boljša
kakovost Dogovor z vodstvom FF, Projekt je bil delno izveden.
na podiplomskem študiju
podiplomskega študija
izvedba
anket
- Posebej se je kontaktiralo
koordinatorji in študenti
podiplomske
študente
vsakega
oddelka
(s
pomočjo članov ŠSFF in
vodstvom FF), ankete je
oddalo več podiplomskih
študentov kot 2008. Vendar
želeni rezultati niso bili
doseženi.
Sodelovanje pri projektih v Odmevnost
projektov, Sodelovanje v delovnih Študentje smo sodelovali
organizaciji FF (podelitev število udeležencev.
skupinah FF za izvedbo pri
organizaciji
vseh
indeksov, podelitev diplom,
projektov.
Spremljanje projektov
podelitev
tutorstvo …)
izvedbe projektov.
indeksov
in
diplom,
načrtovanje svečanosti ob
90-letnici fakultete.
Sodelovanje v Študentski Število svetovalcev in Spremljanje
števila Študentje svetovalci so
svetovalnici
število uporabnikov
uporabnikov in vprašanj, ki svetovali več študentom kot
jih postavljajo.
v letu 2008. Opaziti je bilo
več vprašanj v zvezi s
prehodi med starimi in
bolonjskimi programi ter
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bolonjskimi
nasploh.

Pomoč pri organizaciji in Število izvedenih projektov, Nadzor
nad
sofinanciranje projektov v število udeležencev
projektov
organizaciji študentov FF

Skrbeti za delovanje Kamre Število študentov, ki bodo Preverjanje
(računalniške učilnice za računalniško
učilnico računalnikov.
študente)
uporabljali

programi

izvajalci Nadzor se je izvajal
različno: pri tisku z objavo
logota ŠSFF, po en izvod
se hrani v arhivu ŠSFF, na
ekskurzijah s plakatom
ŠSFF (kot dokazno gradivo
slike ali posnetki). Število
projektov ni bilo bistveno
večje kot v letu 2008.
delovanja Delovanje Kamre je bilo
okrnjeno zaradi slabega
delovanja računalnikov in
slabe
dostopnosti
do
samega prostora. Zaradi
postavitve
zadostnega
števila računalikov po
fakulteti se je uporabnost
Kamre zmanjšala.

Slavnostna seja ŠS FF, 16. 3. 2009 (Foto: Arhiv FF)
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12 IZVAJANJE VARČEVALNIH IN PROTIKRIZNIH UKREPOV
Sledili smo 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.
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13 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC
v/na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika)
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in
notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da
obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o
doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še
sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost
nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno,
učinkovito in gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na
Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana (naziv proračunskega uporabnika).
Oceno podajam na podlagi:
2009)

ocene notranje revizijske službe za področja: Pravilnost izplačila plač (številka revizijskega pregleda 1-

-

samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: računovodstvo, javna naročila, raziskovalno
področje, študijsko področje, področje založništva, knjižnična dejavnost.

-

ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih
organov EU,…) za področja: _.

V/Na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti
je vzpostavljen(o):
1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
2. Upravljanje s tveganji
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z
njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
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3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki
zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko
službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.
V letu 2009 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje
pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
Priporočila revizijske komisije:
dikcijo 'funkcijski dodatek' pri vrsti plačila C030 uskladiti s poimenovanjem dodatka v veljavni Uredbi o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Odpravek: izvedeno, smo uskladili.
1.) Nadomestilo plače za čas praznika v vseh primerih obračunati in prikazati na način kot to določa veljavna
uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ter uskladiti
obračun izplačil upoštevanih v osnovi nadomestila
Odpravek: nadomestilo za čas praznika se obračunava
2.) Zagotoviti, da v času nadurnega dela zaposleni svojo prisotnost potrdi v evidenci o delovnem času, kar je
eden izmed pogojev za potrditev poročila o nadurnem delu.
3.) redno delovno uspešnost določiti skladno z določbami KPJS, ob upoštevanju omejitev, ki jih določa
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer za
obdobje 2009 - 2010, za vse zaposlene.

Druge izboljšave:
Januarja 2009 je bil ustanovljen Sklad za založništvo FF. Njegov namen je med drugim tudi dofinanciranje
tiska publikacij, ki na zunanjih razpisih dobijo prenizko finančno podporo. S tem je bilo tveganje
odpravljeno
izboljšave pri prijavi na razpis ARRS za sofinanciranje tujih serijskih publikacij (več navedenih naslovov in
podrobnejše utemeljitve potreb);
izboljšanje postopkov izvajanja reklamacij za dobavitelje tujih revij (reklamacije so se izvajale bolj
dosledno).
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Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne
obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo
obvladovanje):
- Tveganje št. 1. Popis osnovnih sredstev –neusklajeno stanje inventurnega popisa in knjigovodskega stanja;
Ukrep: zagotoviti, da inventurne komisije svoje delo pravočasno in dokončno izvedejo.
Tveganje 2: delno neustrezna Računovodska pravila in Navodila za mala naročila.
Ukrep: prenova Računovodskih pravil FF in Navodil za mala naročila FF v skladu z novo zakonodajo 2010 in
internimi akti UL.
- Tveganje 3: slaba povezljivost računalniških programov za poslovno informatiko (medsebojno računovodska in
kadrovska informatika) ter pomanjkljiva povezljivost z drugimi računalniškimi programi (npr vpisnim), kar
povzroča tudi večkratno vnašanje istih podatkov
Ukrep: izboljšave na področju povezljivosti programov za poslovno informatiko z ostalimi računalniškimi
programi ter izboljšave organizacije dela pri vnosu podatkov v skladu s posodobitvami oz. novimi povezavami
med računalniškimi programi.
-

Tveganje 4 : Postopek prijave razpisa; slaba-nezadostna navodila razpisovalca (ARRS).

Ukrepi: Izdelava ustreznejšega rokovnika (ARRS) in priprava dodatnih navodil na ravni UL in ZIFF/strokovne
službe.
- Tveganje 5: Postopek prijave razpisa; slabo-nezadostno razumevanje prijaviteljev o pravicah, možnostih in
odgovornostih.
Ukrepi: interna organizacija delavnic FF (ZIFF/ Mednarodna pisarna) ob ustrezni zavezanosti institucije in
prijavitelja (organizacijska in vsebinska izvedba).
- Tveganje 6: Postopek prijave razpisa; nejasna stališča Univerze (FF); neprimerno napisana vsebina razpisa za
skupne študijske programe MVZT- raziskovalna dejavnost in mednarodna pisarna.
Ukrepi: sprejetje strategije o raziskovalni dejavnosti (nadgradnja strategije Mednarodne pisarne) na UL-FF
(politika, prioritete, razvojni cilji – kratkoročni in dolgoročni); podajanje pobud in poročanje o realnih potrebah
projektov mednarodne pisarne (skupni študijski programi) Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
- Tveganje 7: Ne obstaja postopek sistematičnega spremljanja pritožb ali predlogov podiplomskih študentov,
obstaja pa sistematično vodenje izdanih sklepov ali odgovorov na pritožbe ali predloge.
Ukrepi: vzpostavitev evidence pritožb ali predlogov podiplomskih študentov.
- Tveganje 8: Znanstvena založba FF bo v letu 2009 prijavljala publikacije na razpise.
Ukrepi za odpravo tveganj: V Znanstveni založbi FF bomo vodili postopek prijave, pripravili ustrezno
dokumentacijo. Za namen, da zaprošena sredstva, pridobljena na razpisih, ne bodo zadostovala za natis
publikacije, je založba ustanovila sklad za založništvo, kamor se bodo te publikacije lahko še dodatno prijavile
in zaprosile za sofinanciranje materialnih stroškov natisa.
-Tveganje 9: Pri naročilih male vrednosti knjig lahko pride do odstopanj pri ceni ob naročilu in končni ceni ob
zahtevnejših dobavah (npr. izid publikacije čez 6 mesecev, v času naročanja pa ni mogoče zagotoviti fiksne
cene).
Ukrep: z dobavitelji bomo poskušali dogovoriti morebitni dvig cene v času dobave le v okviru določenega
odstotka.
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:dekan, red. Prof. dr. Valentin Bucik
Datum podpisa predstojnika: 18. 2. 2010.
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14 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2009
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
Računovodske usmeritve
Računovodski izkazi so izdelani na podlagi načela nastanka poslovnega dogodka in načela denarnega
toka.
Izdelani računovodski izkazi upoštevajo določbe Zakona o javnih financah, Zakona o računovodstvu,
Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo
poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Pravilnika o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
Pravilnika o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, Pravilnika o
načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
Vse sredstva in obveznosti so vrednotena po knjigovodskem stanju.
Filozofska fakulteta je zavezanka za DDV in obračunava odbitni delež, ki je izračunan v višin 3 %.
Filozofska fakulteta izvaja dejavnost javne službe in v manjšem obsegu tudi dejavnost prodaje blaga in
storitev.
Sodila za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev so
opravljene storitve. Na podlagi teh razporejamo naslednje prihodke v dejavnost javne službe:
- redno in izredno izvajanje študijskih programov za pridobitev dodiplomske izobrazbe,
podiplomske izobrazbe, programi pedagoško andragoške izobrazbe in izpopolnjevalni programi
za učitelje,
- habilitacije in nostrifikacije,
- simpoziji, konference,
- dejavnosti Centra za Slovenščino,
- znanstveno raziskovalno delo povezano s pedagoškim delom, programskim financiranjem,
projektnim financiranjem,
- obštudijska dejavnost študentov, določena v letnem programu študentskega sveta FF,
- knjižničarska, založniška dejavnost in prodaja učbenikov in strokovne publikacije,
- upravno administrativna, računovodska, informacijska dejavnost,
- investicije in investicijsko vzdrževanje premoženja.
Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu je opredeljena kot:
- dopolnilna dejavnost zavoda, ki samostojno odloča glede kadrovske, prostorske in druge
zmogljivosti,
- samostojno odločanje o obsegu in vsebini dejavnosti glede na povpraševanje, glede določanja
prodajne cene, ki mora pokrivati stroške, ki so povezani s to dejavnostjo vključno z amortizacijo
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev,
- opravljajo jo tudi druge pravne in fizične osebe na trgu.
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Pojasnila k računovodskim izkazom
Bilanca stanja

Povzetek obrazca Bilanca stanja Univerze v Ljubljani na dan 31.12.2009
Zap. Naziv
št.

2009

2008

Indeks

10.772.671
12.543.880
259.385

10.929.607
11.896.700
190.805

98,6
105,4
135,9

4.850.070
308.802

6.720.847
272.529

72,2
113,3

23.316.551
3.262.249

22.826.307
3.237.970

102,1
100,7

11.211.161
557.738
372.275
8.547.162
12.105.390
346.566

10.765.732
582.982
409.897
7.947.259
12.060.575
347.184

104,1
95,7
90,8
107,5
100,4
99,8

177.804

44.180

402,5

23.316.551
3.262.249

22.826.307
3.237.970

102,1
100,7

SREDSTVA
A
B
12
14
19
C

DOLGOROČNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V UPRAVLJANJU
KRATKOROČNA SREDSTVA
Kratkoročne terjatve do kupcev
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega
kontnega načrta
Aktivne časovne razmejitve
ZALOGE
AKTIVA SKUPAJ
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D
22
23
29
E
92
93
9412
9413

KRATKOROČ. OBV. IN PASIVNE ČAS. RAZMEJ.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Dolgoročne rezervacije
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki
PASIVA SKUPAJ
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE
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Pasivne časovne razmejitve skupaj:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Programske skupine po pog. z ARRS
Raziskovalni projekti po pog. z ARRS
Mladi raziskovalci po pog. z ARRS
Drugi projeki po pog. z ARRS
Projekti Evropske unije
Drugi projekti
Izredni dodiplomski študij
Izredni podiplomski študij
Obštudijska dejavnost študentov
Investicije
Investicijsko vzdrževanje
Založniška dejavnost
Mednarodna mobilnost profesorjev
Zborniki, simpoziji
Pedagoško andragoško izobraževanje
Mednarodno in drugo strok. sodelovanje
Namenska sredstva od vpisnin
Drugo:
knjižnična dejavnost
izpiti,tečaji
študijska dejavnost-trg
razvoj študijske dejavnosti

8.547.162
321.228
91.459
135.996
41.883
43.338
682.726
1.036.761
2.243.696
13.224
418.387
265.154
43.185
23.532
12.661
481.725
659.194
127.389
1.905.624
142.437
208.895
210.685
1.343.607

8.547.162,00 €

Kazalci iz bilance stanja
2009

2008

Stopnja
odpisanosti
neopredmetenih
dolgoročnih
sredstev
AOP 003/002
Stopnja odpisanosti nepremičnin AOP 005/004
Stopnja odpisanosti opreme
AOP 008/008

0,81
0,27
0,87

0,72
0,24
0,89

Delež nepremičnin v sredstvih

AOP 004-005/032

0,41

0,43

Delež opreme v sredstvih
AOP 006-007/032
Indeks kratk. obv. na kratk.
sredstva
AOP 034/012*100
Delež
pasivnih
časovnih
razmejitev
v
kratkoročnih
obveznostih
AOP 043/034

0,05

0,05

89,38

90,49

0,76

0,74
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V letu 2009 se je povečala nabavna vrednost nepremičnin v višini 43.869 € in sicer iz naslova
dokončanja investicije »klimatizacija in prezračevanje«, kar predstavlja dokončno izvedbo navedene
investicije.
V letu 2009 se je povečala nabavna vrednost opreme v višini 663.487 €. Nakup opreme je bil izveden s
sredstvi MVZT iz naslova nadomestitve opreme v višini 84.896 €, sredstev ARRS v višini 57.409 €,
ostala oprema v višini 521.173 € pa s tržnimi sredstvi fakultete.
Fakulteta pomembnejših opredmetenih in neopredmetenih sredstev, ki so že v celoti odpisana, nima.
Zalog med sredstvi fakulteta ne izkazuje, učbeniki in ostala strokovna literatura, ki se prodaja v knjigarni
fakultete evidentiramo v izvenbilančni evidenci, skupno vrednost zalog vrednoteno po nabavni
vrednosti izkazujemo v višini 580.506 €.
Terjatev do kupcev doma in v tujini izkazujemo v višini 287.909 €. Iz naslova neplačanih terjatev imamo
oblikovano oslabitev vrednosti terjatev, ki niso plačane eno leto po zapadlosti, v višini 28.450 €. V letu
2009 smo na podlagi sklepa UO FF odpisali dane avanse v preteklih letih (od leta 1999 do leta 2006) v
višini 7.796 €.
Obveznosti do dobaviteljev fakulteta plačuje v dogovorjenih rokih.
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka

Povzetek obrazca - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
Št. Naziv

2009

2008

Indeks Struktura
%

27.997.566
360.971
8.331
24.470

108
68
1.129
196

I.

PRIHODKI

A
B
C
Č

PRIHODKI OD POSLOVANJA
FINANČNI PRIHODKI
DRUGI PRIHODKI
PREVREDNOT. POSL. PRIHODKI

30.142.900
246.538
94.095
47.935

D

CELOTNI PRIHODKI

30.531.468 28.391.338 108

100

E STROŠKI BLAGA, MAT. IN STOR.
F STROŠKI DELA
G AMORTIZACIJA
H REZERVACIJE
I
DAVEK IZ DOBIČKA
J OSTALI DRUGI STROŠKI
K FINANČNI ODHODKI
L DRUGI ODHODKI
M PREVREDNOT. POSL. ODHODKI

6.824.440 6.611.296 103
22.397.893 20.444.978 110
877.309
937.513
94

23,3
72,1
3,3

3.712
223.692
11.277
7.683
7.658

0,1
0,8
0,2
0
0,1

N

30.353.664 28.347.158 107

98,6
1,3
0
0,1

II. ODHODKI

CELOTNI ODHODKI

O PRESEŽEK PRIHODKOV
P

177.804

15.709
232.803
69.978
55
34.826

44.180

24
96
16
13.969
22

100

402

PRESEŽEK ODHODKOV

VIR NASTANKA PRESEŽKA
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS

177.804

MVZT- znanstveno-razisk dej.
Drugo: obresti in vračilo stečajne mase ELAN

82.217
95.587

PRESEŽEK
DEJAVNOSTI
Skupaj

PRIHODKOV

na

TRŽNI
177.804
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V poslovnem letu 2009 smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki v višini 177.804 €, ki je nastal iz
naslova zaključenih programov in projektov za raziskovalno dejavnost v višini 82.217 € in iz naslova
prejetih obresti za deponirana sredstva in vračila iz stečajne mase ELAN v višini 95.587 €. Predlog, ki
ga mora potrditi UO Univerze je, da se ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki nameni za razvoj
študijske in raziskovalne dejavnosti fakultete.
Struktura prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost
%

MVZT - sredstva za izobraževalno
dejavnost - uredba
22.755.010
MVZT oz. ARRS - sredstva za
raziskovalno dejavnost
3.274.232
Drugi proračunski viri (druga
ministrstva in proračuni lokalnih
skupnosti)
464.296
Evropski proračun, razpisi izven
proračuna
RS
(komunitarni
programi)***
836.515
Druga sredstva za izvajanje
3.128.394
dejavnosti javne službe
Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
73.021
Skupaj:

30.531.468

Odhodki v EUR
Vrednost

%

75

22.810.828

75

11

3.192.014

11

2

464.296

2

3

836.515

3

10

2.978.704

0

71.307

101

30.353.664

10
0
101

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost
%

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov (definicija ZGD)

0

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

0

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov

0
0
0

Drugo:

73.021

100

Skupaj:

73.021

100
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Št.

Naziv

Finančni
Realizacija načrt
za
leto
2009
v letu 2009

realizacije

Indeks

I

SKUPAJ PRIHODKI

30.251.147

30.918.506

97,84

1

Prihodki za izvajanje javne
službe
Prihodki od prodaje blaga
na trgu

30.126.440

30.768.506

97,91

124.707

150.000

83,14

II.

SKUPAJ ODHODKI

30.014.517

31.992.188

93,82

1

Odhodki za izvajanje
javne službe
Odhodki iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu

29.973.015

31.856.856

94,09

41.502

135.332

30,67

PRESEŽEK PRIHODKOV
NAD ODHODKI (485)

236.630

-1.073.682

Presežek prihodkov javne službe
Presežek prihodkov na trgu

153.425
83.205

-1.088.350
14.668

POVEČANJE ALI ZMANJAŠNJE SREDSTEV
NA RAČUNIH (572, 573)
236.630

-1.073.682

2

2

III/1

IV/1

IX/1
X/1

PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524)
DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525)
NETO - ZADOLŽEVANJE, ODPLAČILO
DOLGA (570, 571)

Fakulteta je ustvarila presežek prihodkov nad odhodki po načelu evidentiranja denarnega toka v višini
236.630 €.
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Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije
Struktura prihodkov in odhodkov po virih sredstev
po denarnem toku
Vir sredstev

MVZT - sredstva za
izobraževalno dejavnost uredba
MVZT oz. ARRS - sredstva
za raziskovalno dejavnost

Prihodki v EUR
Vrednost

%

22.565.368

75

23.180.858

77

4.185.174

14

3.134.677

10

Drugi proračunski viri (druga
ministrstva in proračuni
lokalnih skupnosti)
Evropski proračun, razpisi
izven
proračuna
RS
(komunitarni programi)***
Druga sredstva za izvajanje
dejavnosti javne službe
Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu

Skupaj:

Odhodki v EUR
Vrednost

%

35.087

0

35.087

0

196.172

1

441.004

1

3.144.639
124.707

30.251.147

10
0

100

3.181.389
41.502

30.014.517

11
0

99

Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
Vir sredstev

Prihodki v EUR
Vrednost

%

Prihodki od gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov

0

Prihodki od javnega sektorja v Sloveniji

0

Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore
Prihodki od gospodarskih družb iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:

124.707

0
0
0
100

Skupaj:

124.707

100
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Dodeljena sredstva na podlagi Uredbe

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Študijska dejavnost - prihodki
Redni dodiplomski program
Program 2. stopnje
Mag. in dr. znanosti
Programi 3. stopnje
Obštudijska dejavnost študentov
Razvojne naloge
Nacionalno pomembne naloge
Investicijsko vzdrž. in oprema
Študijska dejavnost - odhodki
Plače in DPZ
Prispevki delodajalca
Drugi osebni prejemki
Blago in storitve
- od tega avtorske in podj. pogodbe
Oprema, inv. vzdrževanje
Presežek odhodkov

22.565.368
19.538.934
27.750
417.543
25.551
6.349
457.544
1.741.547
350.050
23.180.858
15.571.849
2.377.555
1.260.180
3.865.403
930.618
105.871
615.490

Struktura
100,00
86,59
0,12
1,85
0,11
0,03
2,03
7,72
1,55
100,00
69,01
10,26
5,44
16,67
4,01
0,46

Presežek odhodkov nad prihodki za izvajanje študijske dejavnosti je nastal v višini 852.407 €,
zmanjšujejo ga pridobljena sredstva za izvajanje investicijskega vzdrževanja v višini 265.154 €, tako da
je ustvarjeni presežek odhodkov sredstev Uredbe za leto 2009 v višini 615.490 €. Investicijsko
vzdrževanje (obnova kanalizacije in strehe) bo izvedeno v letu 2010.
Sredstva za razvojne naloge v višini 457.544 € smo pridobili za izvajanje novih programov Poljščina in
književnost, Češčina in književnost, Slovaščina in književnost ter za izvajanje programa Tolmačenje.
Financiranje programov Poljščine, Češčine in Slovaščine nam še ni uspelo dokončno urediti, potekajo
pogovori o dokončnem plačilu navedenih programov, ki se nato vključijo v sistem financiranja
določenega z Uredbo.
Financiranje nacionalno pomembnih nalog obsega financiranje lektoratov slovenskega jezika na
univerzah v tujini, izvajanje seminarja in simpozija slovenskega jezika, izpolnjevanje iz znanja
slovenskega jezika za tujce ter nastanitve tujih lektorjev. Navedena sredstva so nam bila v letu 2009
znižana po sklepu ministra v višini 47.444 €. Izvajanje programa lektoratov je bilo okrnjeno, zato
pričakujemo, da se bo problem ustrezno rešil v letu 2010.
Raziskovalno dejavnost je ARRS financirala v višini 4.069.345 €, sredstva smo porabili v višini
3.018.848 €, presežek v višini 1.050.497 € bomo porabili za izvajanje raziskovalne dejavnosti v letu
2010.
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Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti
Pomembnih sredstev iz proračuna mesta Ljubljane nismo pridobili.

Drugo
Na podlagi sklepa sodbe Višjega delovnega socialnega sodišča je fakulteta plačala stroške plač in
prispevkov za ga. Marcelo Pelan v višini 21.682 €, zamudne obresti v višini 7.454 € in odškodnino v
višini 11.778 €. Sredstva je fakulteta zagotovila s tržnimi prihodki, med njimi so tudi prihodki iz naslova
obresti za deponirana presežna likvidna sredstva.
Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu fakulteta v letu 2009 ni izplačevala.
Fakulteta je pridobila v letu 2009 sredstva iz stečajne mase ELAN v višini 61.738 €, kar predstavlja do
sedaj četrto delitev sredstev. Prva je bila leta 1992, druga leta 1993, tretja leta 2007.

red. prof. dr. Valentin Bucik
Dekan Filozofske fakultete

V Ljubljani, 1. 3. 2010
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