
Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v študijskem letu 2009/2010 oz. v letu 2010

Kazalnik

Dodiplomski študij - 

visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

v 2009/2010 (2010)

Dodiplomski študij - 

univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje v 

2009/2010 (2010)

2. stopnja v 

2009/2010 

(2010)

3. stopnja v 

2009/2010 

(2010) Definicija za določitev

Število študentov, ki opravijo del študija v 

tujini 0 0 0 0

število študentov na izmenjavah 

ERASMUS, CEEPUS, bilateralnih 

sporazumih univerze, norveški 

mehanizem, če je izmenjave univerza 

priznala (jih ima v evidencah)

Število tujih študentov, ki opravijo del študija 

na fakulteti 0 0 1 0

število tujih študentov na izmenjavah 

ERASMUS, CEEPUS, bilateralnih 

sporazumih univerze, norveški mehanizem

Število tujih študentov, ki so vpisani na 

fakulteto 0 0 1 0

število vseh tujcev, ki so vpisani na 

univerzo (vsi ki nimajo slovenskega 

državljanstva)

Število diplomantov, ki so v času študija del 

študija opravili v tujini in pridobili vsaj 1 KT, 

ki je razvidna iz priloge k diplomi 0 0 0 0

število diplomantov na izmenjavah 

ERASMUS, CEEPUS, bilateralnih 

sporazumih univerze, norveški mehanizem 

med študijem, če je izmenjave univerza 

priznala (tako, da ima priznano vsaj 1 KT, 

ki je vidna v  prilogi k diplomi)

Število tujih državljanov med diplomanti 

fakultete 0 0 0 0

število vseh tujcev, ki so bili vpisani na 

univerzo in so diplomirali (vsi ki nimajo 

slovenskega državljanstva)

Število predmetov, ki se izvajajo v tujem 

jeziku 1 1 0 0 Ne šteje se predmetov tujih jezikov.

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo v pedagoškem procesu 6 6 2 0 Imajo vsaj 1 pedagoško uro



Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v študijskem letu 2009/2010 oz. v letu 2010

Kazalnik

Dodiplomski študij - 

visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

v 2009/2010 (2010)

Dodiplomski študij - 

univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje v 

2009/2010 (2010)

2. stopnja v 

2009/2010 

(2010)

3. stopnja v 

2009/2010 

(2010) Definicija za določitev

Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki 

sodelujejo v pedagoškem procesu v tujini 0 0 1 0 Imajo vsaj 1 pedagoško uro

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki so prišli na 

univerzo in niso sodelovali v pedagoškem 

procesu 0 0 0 0 Vpiše se jih pod dodiplomski študij

Število gostujočih raziskovalcev in 

strokovnih sodelavcev, ki so odšli na 

visokošolski ali raziskovalni zavod v tujino in 

niso sodelovali v pedagoškem procesu 9 0 0 0 Vpiše se jih pod dodiplomski študij

Opomba: pri delu študija v tujini štejejo vse krajše izmenjave, npr. ERASMUS, CEEPUS, bilateralni sporazumi univerz za študij v tujini npr. 1 študijsko leto ali manj ipd.

tuji študenti - vsi študenti, ki nimajo državljanstva Republike Slovenije

Za diplomante se podatek zbira za koledarsko leto, za učitelje in študente pa za študijsko leto.

Če katerega od podatkov nimate, ga ni mogoče zbrati oz. bi bilo zbiranje predrago, označite "ni podatka".





Opomba: pri delu študija v tujini štejejo vse krajše izmenjave, npr. ERASMUS, CEEPUS, bilateralni sporazumi univerz za študij v tujini npr. 1 študijsko leto ali manj ipd.



Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v letu 2010

Kazalnik Leto 2010 Definicija

Število tujih državljanov, redno zaposlenih na 

delovnih mestih visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev ali raziskovalcev - v 

% delovnega časa 0 kadrovski podatek

Število mednarodnih projektov s področja 

študijske dejavnosti z EU, kjer je fakulteta 

nosilka projekta 0

(npr. TEMPUS, ERASMUS MUNDUS 

(prijava akcij), program za vseživljenjsko 

učenje (GRUNDTVIG, COMENIUS, 

ERASMUS)). Projektov, ki so vpisani 

pod raziskovalno dejavnost, se tu ne 

vpisuje, prav tako se ne vpisuje 

programov, ki vsebujejo samo mobilnost 

ali skupnih programov, ki se izvajajo)

Število mednarodnih projektov s področja 

študijske dejavnosti z EU, kjer fakulteta v 

projektu sodeluje 0

(npr. TEMPUS, ERASMUS MUNDUS 

(prijava akcij), program za vseživljenjsko 

učenje (GRUNDTVIG, COMENIUS, 

ERASMUS)). Projektov, ki so vpisani 

pod raziskovalno dejavnost, se tu ne 

vpisuje, prav tako se ne vpisuje 

programov, ki vsebujejo samo mobilnost 

ali skupnih programov, ki se izvajajo)

Število mednarodnih projektov s področja 

študijske dejavnosti izven EU (nosilec ali 

sodelujoči) 0

Projektov, ki so vpisani pod 

raziskovalno dejavnost, mobilnost in št. 

skupnih programov se tu ne vpisuje.

Če katerega od podatkov nimate, ga ni mogoče zbrati oz. bi bilo zbiranje predrago, označite "ni podatka".



Sodelovaje z gospodarstvom v letu 2010

Kazalnik

Dodiplomski študij - 

visokošolski 

strokovni študijski 

programi 1. stopnje 

v 2009/2010 (2010)

Dodiplomski študij - 

univerzitetni 

študijski programi 

1. stopnje v 

2009/2010 (2010)

2. stopnja v 

2009/2010 

(2010)

3. stopnja v 

2009/2010 

(2010) Definicija

Število gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva, ki sodelujejo v pedagoškem 

procesu 6 6 2 0

šteje se vse, ki 

so izvedli 

najmanj 1 

pedagoško uro

Letno povprečno število ur predavanj/vaj 

gostujočih visokošolskih učiteljev iz 

gospodarstva, ki sodelujejo v pedagoškem 

procesu 4 4 3 0

šteje se vse, ki 

so izvedli 

najmanj 1 

pedagoško uro

Število gostujočih visokošolskih učiteljev z 

domačih raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo v 

pedagoškem procesu 5 5 2 0

šteje se vse, ki 

so izvedli 

najmanj 1 

pedagoško uro

Letno povprečno število ur predavanj/vaj 

gostujočih visokošolskih učiteljev z domačih 

raziskovalnih zavodov, ki sodelujejo v 

pedagoškem procesu 10 10 15 0

šteje se vse, ki 

so izvedli 

najmanj 1 

pedagoško uro

Če katerega od podatkov nimate, ga ni mogoče zbrati oz. bi bilo zbiranje predrago, označite "ni podatka".



Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kazalnik Leto 2010 Definicija

Število vloženih patentnih prijav na 

patentni urad, ki so opravili popolni 

preizkus patentne prijave 0

Število odobrenih patentov 0

Število prodanih patentov 0

Število inovacij 0

Definicija SURSa – Statistične informacije št. 370/2004: Zajema nov 

izdelek, storitev in postopek ali bistveno izboljšane izdelke, storitve 

in postopke. Inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija 

izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). 

Inovacije zajemajo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, 

finančnih in gospodarskih aktivnosti. Inovativno podjetje je tisto, ki je 

v opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod 

ali postopek. Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega 

razvoja, novih kombinacijah že obstoječih tehnologij ali na uporabi 

drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Število projektov v katerih sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki 

znanja in so krajši od enega leta 4

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 sodeluje 

gospodarstvo oz. drugi uporabniki 

znanja in so daljši od enega leta 1

drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, 

javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne 

osebe.

Število pogodbenih partnerstev v 7. 

okvirnem programu 0

Šteje se vse pogodbene partnerje; če pri enem programu sodelujeta 

dve članici univerze, se štejeta 2 partnerstvi

Število drugih mednarodnih 

raziskovalnih projektov EU v katerih 

sodeluje univerza 0 npr. EUREKA, ERA NET itd.

Če katerega od podatkov nimate, ga ni mogoče zbrati oz. bi bilo zbiranje predrago, označite "ni podatka".



Skrb za slovenščino - lektorati

Kazalniki

Študijsko leto 

2009/2010

Načrt za študijsko 

leto 2010/2011

Število udeležencev 

lektoratov tipa A

Število lektoratov tipa A

Število lektoratov tipa A, kjer 

se na univerzah izvaja študij 

slovenščine

Število udeležencev 

lektoratov tipa B

Število lektoratov tipa B

Število lektoratov tipa B, kjer 

se na univerzah izvaja študij 

slovenščine

Število udeležencev 

lektoratov tipa C

Število lektoratov tipa C

Število lektoratov tipa C, kjer 

se na univerzah izvaja študij 

slovenščine

Število udeležencev tečajev 

(šol) slovenščine za tujce 

slovence brez slovenskega 

državljanstva na univerzi

Če katerega od podatkov nimate, ga ni mogoče zbrati oz. bi bilo zbiranje predrago, označite "ni podatka".


