
 

 

PROGRAM DELA UNIVERZE V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKE FAKULTETE Z AKCIJSKIM NAČRTOM 

IN RAZVOJNIMI CILJI 2018 - 2020 

 

PODROČJE A: KAKOVOST ŠTUDIJA 

Razvojni cilj: Izboljšanje študijskih programov 

Vzpostavili bomo enotne mehanizme za kontinuirano analizo kompetenc in veščin v študijskih 

programih. 

Združili bomo študijske programe zaradi racionalnejšega in kakovostnejšega izvajanja in 

spremljanja  ter vzpostavili sistem formalnega priznavanja kompetenc združenih programov (3 

združeni programi do konca leta 2020) 

Posodobili bomo predmete, ki povečujejo interdisciplinarnost ter spodbujali in izvajali bomo 

različne oblike sodelovanja med članicami, ki povečujejo interdisciplinarnost študijskih programov 

(2018: 2 predmeta, 2019: 8 predmetov, 2020: 15 predmetov) 

Razvojni cilj: Izboljšanje procesa poučevanja 

Zagotovili bomo tehnično podporo za uvajanje sodobnih oblik poučevanja (nabava sodobnih 

učnih pripomočkov za: šolska učila v predavalnici, računalniška oprema za pedagoške namene, 

laboratorijska oprema za izvedbo vaj 

Razvojni cilj: Izboljšanje zanke kakovosti 

Izvedli bomo  vsebinsko analizo obstoječe študentske ankete in nadgradili z vsebinami, ki se 

nanašajo na kompetence 

Vzpostavili bomo sistem korekcijskih ukrepov na podlagi anket, analiz, akcijskega načrta in 

opravljene evalvacije. 

 

PODROČJE B: INTERNACIONALIZACIJA 

Razvojni cilj: Ohraniti oz. povečati število tujih študentov (brez slo državljanstva) 

Pripravili in izvedli bomo nove študijske programe v tujem jeziku vzporedno z izvajanjem v 

slovenskem jeziku (Primary teacher education) 



Izvajali bomo vzporedno predmete v tujem jeziku (2018: 26 predmeti, 2019: 29 predmetov, 2020: 

33 predmetov) 

Uvedli bomo nove predmete za vzporedno izvedbo v tujem jeziku (2018: 4 predmeti, 2019: 7 

predmetov, 2020: 11 predmetov) 

Vzpostavili bomo tesnejše sodelovanje z mrežo SMUL (Alumni UL, ki delujejo v tujini). Do konca 

leta 2020 bomo organizirali vsaj 1 dogodek, ki bo vključeval člane SMUL 

Razvojni cilj: Pozicioniranje UL v mednarodni prostor in povezovanje z odličnimi 

univerzami 

Vzpostavili bomo nova strateška partnerstva in aktivno  sodelovali s tujimi univerzami v teh 

mrežah. (PEF bo sodelovala v vsaj enem strateškem partnerstvu).  

Izvedli bomo mednarodne poletne šole  v tujem jeziku s kreditnim ovrednotenjem za redno ali 

splošno izbirnost v okviru študijskih programov prve in druge stopnje (2019: 1 mednarodna šola, 

2020: 1 mednarodna šola). 

Pripravili in izvedli bomo nove skupne študijske programe s tujimi univerzami. (PhD in STEM 

Education) 

 

PODROČJE C: SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Razvojni cilj: Krepitev kompetenc naših diplomantov 

Vključevali bomo strokovnjake iz prakse v študijski proces. (2018: 10 strokovnjakov, 2019: 18 

strokovnjakov, 2020: 22 strokovnjakov) 

Razvojni cilj: Krepitev prepoznavnosti univerze in njenega dela ter vpliva na skupnost 

Organizirali bomo dogodke za dijake in učence za promocijo deficitarnih poklicev (2018: 1 

dogodek, 2019: 1 dogodek, 2020: 1 dogodek) 

Vzpostavili bomo univerzitetno založbo. 

Sodelovali bomo z lokalnimi skupnostmi v skupnih projektih s področja sociale, varovanja okolja, 

prometa, urbanizma ipd. (2019: 1 dogodek) 

Krepili bomo sodelovanje s kulturno umetniškimi institucijami in študenti, ki so vključeni 

programih umetnosti (2018: 1 dogodek, 2019: 1 dogodek, 2020: 1 dogodek) 

Izvedli bomo pilotni projekt priprav programov vseživljenjskega učenja za potrebe zaposlenih v 

gospodarstvu in drugih inštitucijah (do leta 2020 1 program) 
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