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UVOD 
 
 
Zdravstvena fakulteta je najmlajša fakulteta v sestavi Univerze v Ljubljani. Njena ustanovitev sicer sega v leto 
1954, nekateri študijski programi pa so se pričeli izvajati že pred tem letom, a kot fakulteta deluje od leta 2009. 
 
V letu 2014 sicer ni časa za praznovanje obletnic, pa vendar je prav, da omenimo in tudi obeležimo 60 let 
izobraževanja za poklice v zdravstvu ter 60 let visokošolskega izobraževanja na področju radiološke tehnologije 
in zdravstvene nege in 50 let na področju delovne terapije ter sanitarnega inženirstva.  
 
Kljub omejenim finančnim sredstvom bo dejavnost vseh zaposlenih usmerjena v doseganje čim boljših študijskih, 
raziskovalnih in finančnih rezultatov. Ravno težka gospodarska situacija nas sili v okrepitev obsega in kakovosti 
raziskovalnega in razvojnega dela, v večjo kvaliteto izvajanja študijskih programov skladno z načeli bolonjskega 
procesa, okrepitev in poglobitev mednarodnega sodelovanja z izmenjavo učiteljev in študentov, okrepitev 
celovitega sistema spremljanja in zagotavljanja kakovosti, razvoj obštudijskih dejavnosti in povečanje pretoka 
znanja v prakso. 
 
Skladno z usmeritvami Strategije Univerze v Ljubljani bomo krepili sodelovanje z rektoratom in službami UL ter z 
drugimi članicami UL.  
 
V študijskem letu 2013 / 2014 izvajamo osem študijskih programov prve stopnje, tri študijske programe druge 
stopnje in s študijskim letom 2014 /15 tudi nov študijski program 2. stopnje fizioterapije. Potekajo aktivnosti za 
pripravo programov za izpopolnjevanje ter pripravo doktorskega študija. 
 
Fakulteta namenja veliko pozornost spremljanju in zagotavljanju kakovosti izobraževalne, raziskovalne ter 
spremljajočih dejavnosti. Vpeta je v priprave izredne evalvacije, ki bo izziv in priložnost za še kakovostnejše delo 
vseh zaposlenih na fakulteti.  
 
Organiziranost fakultete bomo izboljšali s spremembo pravil organiziranosti in temu kasneje prilagodili delovanje 
vseh organov fakultete ter spremembo drugih navodil in pravil. 
 
Poglobili in razširili bomo delovanje izven fakultete s povezovanjem z gospodarstvom in negospodarstvom ter 
širjenjem tržne dejavnosti.   
 
Kljub temu, da nas finančne in družbenopolitične razmere silijo v zmanjševanje vpisa v redni študij, bomo vse 
svoje znanje, materialna in finančna sredstva usmerili v kakovostno izvajanje študijskega in raziskovalnega 
procesa, v večjo prehodnost med letniki in v diplomante, ki jih bodo radi zaposlovali na vseh ravneh zdravstvene 
dejavnosti in v okoljih, kjer potrebujejo strokovnjake z znanji in veščinami, pridobljenimi na naši fakulteti. 
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POSLANSTVO IN VIZIJA ZDRAVSTVENE FAKULTETE 
 
 

Poslanstvo 
 
Poslanstvo Zdravstvene fakultete kot vodilne izobraževalne in raziskovalne ustanove v srednji Evropi v vseh 
zdravstvenih vedah in na vseh akademskih stopnjah je izobraževati odločne strokovnjake, s kakovostnim 
raziskovalnim delom ustvarjati nova znanja in skrbeti za njihov prenos v prakso. 

 
Vizija 
 
Vizija Zdravstvene fakultete je postati tudi v svetovnem merilu dobro prepoznavna institucija z dobrimi pedagogi, 
raziskovalci in angažiranimi študenti. Za dosego svoje vizije razvoja si želimo še izboljšati izobrazbeno in 
akademsko strukturo zaposlenih, kakovost študija in posledično znanja diplomantov, povečati obseg in kakovost 
raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja ter povečati prepoznavnost. Prav tako bomo še bolj skrbeli za 
organizacijo vseživljenjskega izobraževanja in tržne dejavnosti v zdravstvu.  
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1. NAČRTOVANE AKCIJE V LETU 2014 in 2015 PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH 
 

1.1  Izobraževalna dejavnost 
 
Cilji na področju izobraževalne dejavnosti za leto 2014 in 2015 so naslednji: 
 

 Pričetek izvedbe novega študijskega programa Fizioterapija 2. stopnje. 

 Dograditi skupni sistem razpisovanja kliničnega usposabljanja in povezave z učnim zavodom UKC 
Ljubljana še za študijske programe Delovna terapija, Fizioterapija in Radiološka tehnologija, 1. stopnje. 

 Zaposliti dva koordinatorja kliničnega usposabljanja. 

 Postopno zmanjševanje števila vpisanih študentov na študijskih programih. 

 Povečati prehodnost iz prvega v drugi letnik na študijskem programu Laboratorijska zobna protetika, 1. 
stopnje.  

 Povečati število diplomantov glede na število vpisanih študentov za tretjino. 

 Priprava univerzitetnih visokošolskih študijskih programov Zdravstvena nega in Fizioterpija 1. stopnje in 
akreditacija univerzitetnega programa Babištvo 1. stopnja. 

 Priprava doktorskega študija na področju zdravstvenih ved. 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi s posameznimi cilji izvedli, so naslednji: 
 

 Pripraviti vse potrebno za izvajanje študijskega programa Fizioterapija, 2. stopnja: zaprositi potrebne 
zunanje učitelje za sodelovanje pri izvedbi programa, načrtovati možne skupne izvedbe predmetov vseh 
študijskih programov na 2. stopnji in nabor skupnih splošnih izbirnih predmetov, pripraviti izvedbeni 
predmetnik. 

 Skupaj z UKC Ljubljana uskladiti vaje in delovišča za naše študente Delovne terapije, Fizioterapije in 
Radiološke tehnologije, ki bodo na vajah v UKC in drugih inštitucijah, tako da bomo lahko postavili 
računalniški sistem v katerega bomo poročali skupine študentov na vajah. 

 Na UL utemeljiti potrebo po takih profilih s prikazom primerjave št. študentov na učitelja na ZF in 
primerjavo tega parametra z drugimi članicami. V taki situaciji učitelj poleg svojega pedagoškega dela 
težko še koordinira klinično usposabljanje. 

 Glede na zmanjševanje financiranja, pritiska učnih baz za plačevanje kliničnega usposabljanja bomo 
glede na realne možnost zmanjšali število študentov in poskrbeli za večjo kakovost študija. 

 Prilagoditev števila vpisnih mest glede na analizo zaposljivosti naših študentov s pomočjo anketiranja 
diplomantov v alumni klubu. 

 Uravnavanje vpisa s spremembo vpisnih pogojev, v smislu strožjih vstopnih pogojev v študijski program. 

 Prehodnost povečati s pomočjo aktivnega sodelovanja tutorjev, katerih naloga je motivirati študente za 
študij. Z analizo študentskih anket meriti obremenitev študentov in kakovost izvajanja študijskega 
programa. 

 Ciljano izboljševanje študentskih anket za dobro samoevalvacijo študijskih programov. 

 Uvedba sodobnih oblik predavanj. 

 Za pripravo univerzitetnih programov je potrebno vspodbujati sodelavce za doseganje višjih habilitacij, ki 
bodo omogočile izvedbo programov. 

 Ustanovitev nove komisije za doktorski študij 
 
 

1.2  Raziskovalna dejavnost  
 
Zaposleni so na področju raziskovalne dejavnosti v preteklosti izpostavili naslednje ključne probleme: 

 Pomanjkanje materialnih sredstev in raziskovalne opreme za izvajanje kvalitetnejšega individualnega in 
s pedagoškim delom povezanega raziskovalnega dela. 

 Zapletenost projektnih prijav, predvsem opredelitve finančne strukture projekta. 

 Kratki časovni roki pri projektnih razpisih. 
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Zaradi izpostavljenih problemov so cilji na področju raziskovalne dejavnosti za leto 2014 in 2015 naslednji: 
 

 Povečati število objav za 15% 

 Povečati citiranost za 15% 

 Povečati število tujih učiteljev in raziskovalcev za 15% 

 Povečati število objav v sodelovanju s tujimi partnerji za 15% 

 Povečati število inovacij in patentnih prijav 

 Sprostitev raziskovalnih kapacitet zaposlenih z zmanjšanjem pedagoške nadobremenitve 

 Preoblikovanje obstoječe raziskovalne skupine v več vsebinsko ožjih skupin 

 Povečati število prijav na mednarodne in domače projektne razpise za 20% 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 
 

 Sistemsko uvajanje posredovanja informacij o raziskovalni dejavnosti ter primerov dobre prakse med 
zaposlenimi. 

 Izboljšanje sistema nudenje podpore in svetovanja zaposlenim pri snovanju projektov ter prijavi na 
razpise. 

 Uvedba navodil o postopkih vodenja in izvajanja raziskovalnih in razvojnih projektov. 

 Opredelitev prioritet in finančnih virov za nakup manjkajoče raziskovalne infrastrukture fakultete. 

 Zmanjševanje števila pedagoških ur preko 100% neposredne pedagoške obremenitve zaposlenih s 
postopnim zmanjševanjem nadštevilnega vpisa študentov. 

 Uvedba pomoči pri finančnem vodenju projektov. 

 Razporeditev sredstev za materialne stroške za individualno raziskovalno delo v skladu z raziskovalnimi 
dosežki. 

 
 

1.3. Umetniška dejavnost 
 
Cilji na področju umetniške dejavnosti za leto 2014 in 2015 so naslednji: 
 

 okrepitev delovanja pevskega zbora Zdravstvene fakultete Vox Salutis 

 pomoč pri delovanju pevskega zbora 

 registracija dobrodelne dejavnosti v okviru ZF za namen delovanja pevskega zbora 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 

 okrepitev promocije pevskega zbora in pridobitev novih članov 

 registracija dobrodelne dejavnosti v okviru dejavnosti fakultete 

 okrepitev podpore fakultete pevskemu zboru 
 
 

1.4.  Strokovna dejavnost  
 
Cilji na področju strokovne dejavnosti - programov vseživljenjskega učenja za leto 2014 in 2015 so naslednji: 

 priprava obstoječih in razvoj novih oblik vseživljenjskega učenja 

 organizacija poletne šole 
 
 

Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 

 povečati število udeležencev vseživljenjskega učenja 

 soorganizacija poletne šole z Ekonomsko fakulteto UL 

 organizacija poletne šole v lastni režiji 
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1.5.  Podporne dejavnosti  
 
1.5.1. Področje kakovost 
 

Cilji na področju kakovosti za leto 2014 in 2015 so naslednji: 
 

 izvedba evalvacije študijskih programov 

 vzpostavitev sistema spremljanja kakovosti 

 organizacija praktičnega usposabljanja študentov 
 
 

Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 
 

 evalvacija študijskih programov (2014 – ZN, DT ter izredna evalvacija; 2015 – RT, LZP, OP); 

 izvajanje aktivnosti v okviru projekta KUL; 

 vzpostavitev programsko informacijskega delovnega okolja za spremljanje kakovosti na naslednjih 
področjih (kazalnik, ukrep, odgovorna oseba, čas trajanja): 

o vpetost v okolje (poslanstvo in vizija, povezanost z okoljem po študijskih programih, urejanje 
spletnih strani, delovanje Alumni kluba, spremljanje zaposljivosti diplomantov, vzdrževanje 
rednih stikov z diplomanti); 

o delovanje visokošolskega zavoda (izvedba študijskega programa, kakovost pedagoškega 
osebja, zmanjšanje pedagoških obremenitev, spremljanje in vzpodbujanje raziskovalnega dela, 
zaostritev meril za napredovanje, stimuliranje vlaganj sredstev v raziskovalno opremo, čim večji 
prehod na VIS sistem, vzpostavitev sistema KU); 

o kadri (izobraževanje in napredovanje pedagoškega in raziskovalnega osebja, izobraževanje 
zaposlenih v strokovnih službah, mednarodne izmenjave strokovnih delavcev); 

o študenti (mednarodne izmenjave, spletna učilnica, izven študijske aktivnosti); 
o materialne razmere (vlaganja v raziskovalno opremo in drugo infrastrukturo, študijsko gradivo, 

e-gradiva); 
o zagotavljanje kakovosti (urejene evidence, vzpostavitev mehanizmov zaključenih časovno 

definiranih procesov pri različnih aktivnostih - nabavah, razpisih, študijskih zadevah), 

 priprava organizacijskih navodil glede izvedbe praktičnega usposabljanja študentov. 
 
 
1.5.2. Področje mednarodnega sodelovanja 
 
Cilji na področju mednarodnega sodelovanja za leto 2014 in 2015 so naslednji: 
 

 Regionalno in širše mednarodno povezovanje z zdravstvenimi fakultetami oz. povezovanje med 
študijskimi programi, ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih; sodelujoči: koordinatorji po oddelkih, 
predstojniki oddelkov. 

 Vzpostavitev mednarodnih mrež, namenjenih izmenjavi študentov in profesorjev različnih študijskih 
programov z namenom povečanja števila izmenjav (npr. CEEPUS mreže). 

 Izvedba projekta internacionalizacija (priprava gradiv v angleškem jeziku, gostovanja visokošolskih 
učiteljev, izvedba poletne šole). 

 Priprava nabora predmetov v angleškem jeziku za Erasmus študente in njihova akreditacija. 

 Povečati število mobilnosti domačih in tujih študentov in učiteljev za destino. 

 Povečati obseg regionalnega in širšega mednarodnega povezovanja z visokošolskimi institucijami na 
področju zdravstvenih ved. 

 Povezovanje med študijskimi programi, ohranjanje obstoječih in vzpostavljanje novih študijskih 
programov. 

 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 
 

 Promoviranje mednarodne mobilnosti za namen študija in/ali prakse v okviru posameznih oddelkov. 

 Ažurno informiranje študentov UL ZF o aktualnih razpisih ter zagotavljanje kakovostnega svetovanja 
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 Okrepiti promocijo UL ZF na tujih visokošolskih institucijah s pomočjo diseminacije predstavitvenega 
gradiva v angleškem jeziku (izvedba načrtovane aktivnosti v okviru projekta Internacionalizacija UL). 

 Vzpostaviti mednarodne mreže, namenjene izmenjavi študentov in profesorjev različnih študijskih 
programov z namenom povečanja števila izmenjav (npr. CEEPUS mreže). 

 Povečati število med-institucionalnih sporazumov s tujimi visokošolskimi institucijami. 

 Priprava nabora splošnih izbirnih predmetov v angleškem jeziku za Erasmus študente in študente UL ZF 
ter njihova akreditacija. 

 Izvedba interdisciplinarne mednarodne delavnice za študente (izvedba načrtovane aktivnosti v okviru 
projekta Internacionalizacija UL). 
 

 

1.6.  Pogoji za izvajanje dejavnosti  
 
1.6.1. Prostori in investicije 

 
Cilji na področju prostorske situacije za leto 2014 in 2015 so naslednji: 

 redna obnovitvena dela, popravila in nadgradnja opreme 

 pridobitev novih prostorov 

 sanacija kemijskega laboratorija 

 ureditev laboratorija za študijski program Laboratorijska zobna protetika 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 

 pridobitev dodatnih virov financiranja iz naslova javnih sredstev in tržne dejavnosti 
 
 

1.6.2. Človeški viri in kadrovski načrt 
 
Cilji na področju kadrovske politike za leto 2014 in 2015 so naslednji: 

 prerazporeditev obstoječih in pridobitev dodatnih sodelavcev 

 izobraževanje zaposlenih za pridobitev višjih znanstvenih nazivov 

 ureditev področja nagrajevanja zaposlenih 

 priprava kadrovskega načrta za obdobje od leta 2015 do 2020 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 

 skrben pregled načrtovanih obremenitev zaposlenih ob upoštevanju predvidenega števila vpisnih mest 

 priprava kadrovskega načrta v povezavi s predvidenim številom vpisnih mest 
 
 

1.6.3. Knjižnica in založniška dejavnost 
 
Cilji na področju knjižnične in založniške dejavnosti dejavnosti za leto 2014 in 2015 so naslednji: 
 

 postopno uvajanje digitalne knjižnice 

 izobraževanje uporabnikov z namenom povečanja uporabe elektronskih informacijskih virov in storitev 
oddaljenega dostopa 

 povezovanje v konzorcije nabave in širjenje dostopa do čim večjega števila znanstvenih in strokovnih 
revij ter relevantnih baz z naših področij delovanja 

 vzpostavitev repozitorija za trajno hrambo in spletno dostopnost elektronskih oblik visokošolskih del, 
objav raziskovalcev, študijskih gradiv in drugih publikacij 

 okrepitev zalošniške dejavnosti na področju izdaje elektronskih publikacij 
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 
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 pridobitev ustreznejšega obsega financiranja knjižnične dejavnosti z namenom okrepitve dejavnosti 

 ureditev področja založniške dejavnosti znotraj ZF 
 
 
1.6.4. Informacijski sistem 

 
Cilji na področju informatike za leto 2014 in 2015 so naslednji: 

 uvedba elektronskega dokumentnega sistema 

 nadomestitev informacijske opreme z novo opremo 

 posodobitev spletne strani fakultete in prevod v angleški jezik 

 razširitev delovanja spletnih učilnic 
 
 

Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 
 

 povečanje sredstev za postopno obnovo dotrajane infrastrukture 

 posodobiti obstoječe in pridobiti nove programe za informacijske procese 
 

 
 

2. STATISTIČNI PODATKI (NAČRT ZA LETO 2014 IN 2015) - PRILOGE 
 
Finančni načrt 2014-izkaz prihodkov in odhodkov.pdf 
Finančni načrt 2014-izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih.pdf 
Kadrovski načrt 2014.pdf 
Kadrovski načrt 2015.pdf 
Načrt Izobraževanje 2014.pdf 
Načrt Izobraževanje 2015.pdf 
Raziskovalna, izobraževalna in mednarodna dejavnost 2014.pdf 
 
 

3. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI UREJAJO DELOVANJE 
FAKULTETE  
 
Organiziranost, vodenje, upravljanje in poslovanje fakultete, kakor tudi pedagoško, strokovno in raziskovalno delo 
fakultete temelji na splošnih in posebnih področnih predpisih. Zakonske in druge pravne podlage pri poslovanju 
fakultete temeljijo v glavnem na sprejetih notranjih predpisih Univerze v Ljubljani in Zdravstvene fakultete. 
 
Zakonske in druge pravne podlage 
 
Notranji predpisi urejajo predvsem področja: 
- pravnih in splošnih zadev, 
- financ, računovodstva in revizije, 
- informacijskega sistema, 
- kadrov in habilitacij, 
- pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela,  
- študijskih področij in vpisnih pogojev, 
- pravic in dolžnosti študentov, 
- obštudijske dejavnosti, 
- kakovosti, 
- mednarodnega sodelovanja, 
- varovanja gradiva. 
 
Zdravstvena fakulteta ima še lastne notranje predpise: 
- pravila o organiziranosti in delovanju, 

file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Finančni%20načrt%202014-izkaz%20prihodkov%20in%20odhodkov.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Finančni%20načrt%202014-izkaz%20prihodkov%20in%20odhodkov%20po%20dejavnostih.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Kadrovski%20načrt%202014.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Kadrovski%20načrt%202015.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Načrt%20Izobraževanje%202014.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Načrt%20Izobraževanje%202015.pdf
file://ulna3/DEKANAT/POROČILA%20-%20PROGRAM/Program%20dela%202014/Program%20ZF%20s%20prilogami/Raziskovalna,%20izobraževalna%20in%20mednarodna%20dejavnost%202014.pdf
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- pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
- pravila o podeljevanju nagrad, 
- pravilnik o magistrskih delih, 
- pravilnik o opravljanju diplomskega dela in diplomskega izpita, 
- druga navodila, merila in pravila za različna že navedena področja. 
 
Poslovanje fakultete temelji tudi na državnih predpisih:  

- Zakon o visokem šolstvu, 

- Zakon o zavodih, 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti, 

- Zakon o splošnem upravnem postopku, 

- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, 

- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 

- Zakon o računovodstvu, 

- Zakon o knjižničarstvu, 

- Zakon o javnih uslužbencih, 

- Zakon o delovnih razmerjih, 

- Odlok o preoblikovanju UL, 

- Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, 

- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in 
študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod, 

- Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, 

- Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije, 

- Kolektivna pogodba za negospodarstvo, 

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja. 

 
 

4. PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENE FAKULTETE 
 
4.1. Vodstvo in organizacijske enote Zdravstvene fakultete 
 
Dekanja 
doc. dr. Marija Zaletel 
 
Prodekanja za študijske zadeve 
viš. pred. dr. Anamarija Zore 
Prodekan za raziskovalno dejavnost in infrastrukturo 
doc. dr. Alan Kacin 
Prodekanja za kakovost in mednarodno sodelovanje 
prof. dr. Polonca Trebše 
 
Tajnik 
Saša Vilfan, mag. posl. ved. 
 
Vodja referata za študijske in študentske zadeve: Marjeta Rot 
Vodja finančno računovodske službe: Mojca Dolar 
Vodja kadrovske službe: Ema Rebernik 
Vodja knjižnice: Vesna Denona 
 
PREDSTOJNIKI ODDELKOV 
Oddelek za babištvo: doc. dr. Ana Polona Mivšek 
Oddelek za delovno terapijo: pred. Alenka Oven 
Oddelek za fizioterapijo: doc. dr. Alan Kacin 

http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/zore-anamarija
http://www2.zf.uni-lj.si/si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/kacin-alan
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/nepedagoski-sodelavci/vilfan-sasa
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/nepedagoski-sodelavci/rot-marjeta
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/nepedagoski-sodelavci/rebernik-ema
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/nepedagoski-sodelavci/denona-vesna
http://www2.zf.uni-lj.si/babitvo-1-4-3-1/predstavitevoddelka-1-4-3-1-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/mivsek-ana-polona
http://www2.zf.uni-lj.si/delovna-terapija-1-4-3-2/predstavitev-oddelka-1-4-3-2-1
http://www2.zf.uni-lj.si/delovna-terapija-1-4-3-2/predstavitev-oddelka-1-4-3-2-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/oven-alenka
http://www2.zf.uni-lj.si/fizioterapija1-4-3-3/predstavitevoddelka1-4-3-3-1344
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/kacin-alan
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Oddelek za protetiko: pred. Mojca Divjak 
Oddelek za radiološko tehnologijo: viš. pred. mag. Mojca Medič 
Oddelek za sanitarno inženirstvo: viš. pred. mag. Damjan Slabe 
Oddelek za zdravstveno nego: pred. Andreja Mihelič Zajec 
 
 

4.2. Predstavitev fakultete 
 
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja visoko strokovno izobraževanje, ki po Iscedovi klasifikaciji sodi v 
študijsko področje (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike) ter v okviru tega izvaja univerzitetni 
študijski program I. stopnje Sanitarno inženirstvo, visokošolske strokovne študijske programe I. stopnje Babištvo, 
Delovna terapija, Fizioterapija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika, Radiološka tehnologija in 
Zdravstvena nega ter študijske programe II. stopnje Radiološka tehnologija, Sanitarno inženirstvo in Zdravstvena 
nega. Visokošolska strokovna študijska programa Babištvo in Zdravstvena nega izobražujeta za poklica, ki sta 
EU regulirana. 
 
Na fakulteti kot organizacijske enote delujejo dekanat, katedre, oddelki, skupne službe, Raziskovalni inštitut in 
Center za vseživljenjsko učenje, kot je razvidno iz organigrama. 

http://www2.zf.uni-lj.si/ortotika-in-protetika-1-4-3-5/predstavitev-oddelka-1-4-3-5-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/divjak-mojca
http://www2.zf.uni-lj.si/radioloska-tehnologija-1-4-3-6/predstavitev-oddelka-1-4-3-6-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/medic-mojca
http://www2.zf.uni-lj.si/sanitarno-inenirstvo-1-4-3-7/predstavitev-oddelka-1-4-3-7-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/slabe-damjan
http://www2.zf.uni-lj.si/zdravstvena-nega-1-4-3-8/predstavitev-oddelka-1-4-3-8-1
http://www2.zf.uni-lj.si/sodelavci1-5/pedagoski-sodelavci/mihelic-zajec-andreja
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4.3. Program Študentskega sveta in Študentske organizacije ZF UL  
 

Cilji na področju delovanja študentov za leto 2014 in 2015 so naslednji: 

 promocija Študentskega sveta in Študentske organizacije 

 okrepitev medsebojnega sodelovanja Študentskega sveta in Študentske organizacije 

 okrepitev organiziranih športnih aktivnosti študentov 

 sodelovanje pri predstavitvah Zdravstvene fakultete  
 
 
Ukrepi, ki jih bomo v zvezi z navedenimi cilji izvedli, so: 

 Izdelali bomo zgibanke z predstavitvijo študentskega sveta, njegove funkcije in pristojnosti. 

 Organizirali bomo srečanje za člane študentskega sveta, tutorje, člane študentske organizacije in druge 
aktivne študente, ki sodelujejo in pomagajo pri projektih študentskega sveta in študentske organizacije 
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 Za vse člane Študentskega sveta bodo izdelane promocijske majice, s katerimi bodo člani dobro 
prepoznavni na informativnem dnevu, dogodkih v okviru fakultete in ob sprejemu brucev. 

 Pomoč pri sponzoriranju odbojkarske ekipe v univerzitetnem ligaškem tekmovanju. 

 sodelovanje pri organizaciji strokovnih ekskurzij, projektu ločevanja odpadkov na fakulteti, 
mednarodnem dnevu babištva ipd. 

 



ČLANICA

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

število sporazumov o 
sodelovanju pri 
pridobivanju "dvojnih" 
diplom

število (novih) 
akreditiranih 
programov

število (novih) skupnih 
študijskih programov s 
tujino

število razpisanih 
študijskih programov

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

ZF 2014/15 2014 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 1
ZF 2014/15 2014 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM 7
ZF 2014/15 2014 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
ZF 2014/15 2014 2. stopnja 4
ZF 2014/15 2014 3. stopnja

0 0 0 12 0

ZF 2015/16 2015 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM 2
ZF 2015/16 2015 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM 7
ZF 2015/16 2015 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI 
ZF 2015/16 2015 2. stopnja 4
ZF 2015/16 2015 3. stopnja

0 0 0 13 0

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- število (novih) akreditiranih študijskih programov 
- število razpisanih študijskih programov 
- število sporazumov o sodevloanju pri pridobivanju "dvojnih" diplom 
- število (novih) skupnih študijskih programov s tujino 
- odstotek študijskih programov, ki se bodo  predvideno izvajali v tujem jeziku 



ČLANICA
NAČRTOVANO 
ŠTUDIJSKO LETO t

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

število vseh vpisanih v 
študijskem letu 

število ponavljalcev v 
študijskem letu

število študentov na 
dodatnem letu 
(absolventov)

Število vpisanih tujih 
študentov

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

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

ZF 2014/15 2014 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 185 3 53 2 47 46
ZF 2014/15 2014 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni
ZF 2014/15 2014 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni 1652 94 352 69 457 331
ZF 2014/15 2014 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni 263 53 3 84 57
ZF 2014/15 2014 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
ZF 2014/15 2014 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
ZF 2014/15 2014 2. stopnja redni 272 9 54 12 159 98
ZF 2014/15 2014 2. stopnja izredni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr UNIVERZITETNI PROGRAM redni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr UNIVERZITETNI PROGRAM izredni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
ZF 2014/15 2014 3. stopnja redni
ZF 2014/15 2014 3. stopnja izredni

2372 106 512 86 747 532

ZF 2015/16 2015 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM redni 215 3 53 2 47 46
ZF 2015/16 2015 1. stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM izredni
ZF 2015/16 2015 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni 1652 94 352 60 457 331
ZF 2015/16 2015 1. stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni 263 53 3 84 57
ZF 2015/16 2015 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI redni
ZF 2015/16 2015 2. stopnja ENOVITI MAGISTRSKI izredni
ZF 2015/16 2015 2. stopnja redni 272 9 64 12 159 98
ZF 2015/16 2015 2. stopnja izredni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr UNIVERZITETNI PROGRAM redni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr UNIVERZITETNI PROGRAM izredni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM redni
ZF 2014/15 2014 dodiplomski študijski progr VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM izredni
ZF 2015/16 2015 3. stopnja redni
ZF 2015/16 2015 3. stopnja izredni

2402 106 522 77 747 532

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



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

 Število diplomantov v letu 

ZF 2014 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 37
ZF 2014 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
ZF 2014 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI 66
ZF 2014 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI 20
ZF 2014 2.stopnja / REDNI 15
ZF 2014 2.stopnja / IZREDNI 5
ZF 2014 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
ZF 2014 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
ZF 2014 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
ZF 2014 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 30
ZF 2014 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI 141
ZF 2014 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI 22
ZF 2014 podiplomski študijski prdoktorat znanosti REDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prdoktorat znanosti IZREDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prmagisterij umetnosti REDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prmagisterij umetnosti IZREDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prmagisterij znanosti REDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prmagisterij znanosti IZREDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prspecializacija REDNI
ZF 2014 podiplomski študijski prspecializacija IZREDNI
ZF 2014 3. stopnja REDNI
ZF 2014 3. stopnja IZREDNI

ZF 2015 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 37
ZF 2015 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
ZF 2015 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI 66
ZF 2015 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI 20
ZF 2015 2.stopnja / REDNI 5
ZF 2015 2.stopnja / IZREDNI 15
ZF 2015 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
ZF 2015 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
ZF 2015 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI 30
ZF 2015 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI 141
ZF 2015 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI 22
ZF 2015 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prdoktorat znanosti REDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prdoktorat znanosti IZREDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prmagisterij umetnosti REDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prmagisterij umetnosti IZREDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prmagisterij znanosti REDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prmagisterij znanosti IZREDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prspecializacija REDNI
ZF 2015 podiplomski študijski prspecializacija IZREDNI
ZF 2015 3. stopnja REDNI
ZF 2015 3. stopnja IZREDNI

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- število diplomantov 
 



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

Število  študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo 

Število  študentov, ki 
bodo prišli iz tujine na 
študijsko izmenjavo

ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS 1 2
ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS 14 11
ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja / REDNI ERASMUS 2 2
ZF 2014 2013/14 2.stopnja / IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 3. stopnja REDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 3. stopnja IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS 1 0
ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja / REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja / IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 3. stopnja REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 3. stopnja IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS

ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 2.stopnja / REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 2.stopnja / IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 3. stopnja REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 3. stopnja IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo vsaj 3 mesece ali 
več

ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 mesece 

ZF 2014 2013/14 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 2.stopnja / REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 2.stopnja / IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 3. stopnja REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 3. stopnja IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

ZF 2014 2013/14 dodiplomski študijski p VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI

druge izmenjave, ki 
trajajo manj kot 3 
mesece,

18 15

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- študentje na izmenjavi za leto  2014 



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

Število  študentov, ki 
bodo odšli v tujino na 
študijsko izmenjavo 

Število  študentov, ki 
bodo prišli iz tujine 
na študijsko 
izmenjavo

ZF 2015 2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS 1 2
ZF 2015 2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS 15 12
ZF 2015 2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja / REDNI ERASMUS 2 2
ZF 2015 2014/15 2.stopnja / IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 3. stopnja REDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 3. stopnja IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI ERASMUS
ZF 2015 2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS 1 0
ZF 2015 2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja / REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja / IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 3. stopnja REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 3. stopnja IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI CEEPUS
ZF 2015 2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI CEEPUS

ZF
2015

2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 2.stopnja / REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 2.stopnja / IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 3. stopnja REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 3. stopnja IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo vsaj 3 
mesece ali več

ZF
2015

2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece 

ZF
2015

2014/15 1.stopnja UNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 1.stopnja VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 2.stopnja / REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 2.stopnja / IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 2.stopnja ENOVITI MAGISTRSKI IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 3. stopnja REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 3. stopnja IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prUNIVERZITETNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM REDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,

ZF
2015

2014/15 dodiplomski študijski prVISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM IZREDNI
druge izmenjave, ki trajajo manj 
kot 3 mesece,
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Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- študentje na izmenjavi 2015 
 



leto leto

članic ZF 2014 2015

Število znanstvenih objav (WoS) 
Upoštevajte samo tiste članke in objave ki  jih prispevajo 
vaši zaposleni in štejejo na Web of Science 53 66

Število znanstvenih objav (WoS) v sodelovanju s tujimi partnerji 

Upoštevajte samo tiste članke in objave, kjer bodo 
zaposleni soavtorji skupaj z drugimi, ki so zaposleni na 
drugih visokošolskih zavodih, raziskovalnih zavodih ali 
prihajajo s tujine, članke in objave pa štejejo na Web of 
Science 24 30

Število čistih citatov v 10 letnem obdobju (n-11 do n-1); 2014 (2002 -2013); 
2015(2003-2014)

Čisti citati ne vsebujejo samocitatov (ko avtor citira sebe 
ali soavtorje) 607 760

število udeležencev akreditiranih programov izpopolnjevanja
število tujih akreditacij

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



ČLANICA ZF
Leto leto za program dela 2014 2014 2015 2015

NAČIN PRISTOPA
VODJA/KOORDINA

TOR PARTNER
VODJA/KOORDIN

ATOR PARTNER
Raziskovalni program 
(ARRS) 

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

Infrastrukturni programi 
(ARRS) 

Načrtujte število programov na članici v 
NAČRTOVANEM letu 

Aplikativni projekti 
(ARRS) 

Načrtujte število  projektov na članici v 
načrtovanem letu 2,0 3,0

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

Temeljni projekti (ARRS) Načrtujte število temeljnih projektov na članici v  
načrtovanem letu

Podoktorski projekti 
(ARRS) 

Načrtujte število podoktorskih projektov na 
članici v načrtovanem letu

Število znanstvenih 
sestankov/konferenc 
(ARRS) 

Načrtujte število znanstvenih 
sestankov/konferenc.

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

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

podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne 
osebe.

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

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

podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne 
osebe.

3 4

Število novo pridobljenih 
projektov 7. OP

Načrtujte število novo pridobljenih projektov v 
načrtovanem 1 1

Število vseh projektov 7. 
OP

kumulativa= obstoječi + novi 2 2
Število drugih 
mednarodnih 
raziskovalnih projektov 
EU v katerih sodeluje 
univerza

npr. EUREKA, ERA NET itd.

4 2 3

Število drugih 
mednarodih raziskovalnih 
projektov NE-EU v katerih 
bo sodelovala članica

0,0

5,0 6,0

1,0

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- število projektov mednarodnih, domačih, z gospodarstvom oz. drugimi uporabniki 
 



ČLANICA

ZF ZF ZF ZF ZF ZF
leto 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015
predhodnje študijsko leto 2014/15 2014/15 2014/15 2014/16 2015/16 2015/16 2015/16 2015/16

STOPNJA 1. stopnja 
(uni,vs)

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

(uni,vs)
2. stopnja 

(mag., EM) 3. stopnja skupaj

število gostujočih strokovnjakov iz gospodarstva in negospodarstva, ki bodo sodelovali v 
pedagoškem procesu 0 0

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

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

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

število tujih visokošolskih učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev, ki bodo 
sodelovali pri pedagoškem procesu vsaj del predmeta 5 4 9 6 5 11

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

2 2 2 2

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v pedagoškem procesu 2 2 3 3

število tujih znanstvenih delavcev in raziskovalnih sodelavcev, ki bodo na izmenjavi in 
bodo sodelovali v znanstvenoraziskovalnem procesu 2 2 3 3

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

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

6 6 7 7

Izračun kazalnikov oz. zajem podatkov za: 
- izmenjava zaposlenih 
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