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1 POROČILO DEKANA
V skladu z določili Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Navodilom o pripravi zaključnega
računa in Metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, vsebuje poslovno poročilo Univerze v Ljubljani Fakultete za elektrotehniko podatke o
doseženih ciljih in rezultatih po posameznih področjih dela fakultete kot neposrednega uporabnika proračunskih sredstev.
IZOBRAŽEVALNO DELO
Dodiplomski študij
Izobraževalno delo na dodiplomskih izobraževalnih programih: univerzitetnem in visokošolskem strokovnem študijskem programu elektrotehnike, je potekalo po
sprejetem načrtu.
V preteklem letu je univerzitetni študij končalo 106 diplomantov, visokošolski strokovni študij pa 147 diplomantov.
Nadaljevali smo s prenavljanjem dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa in posodobili izbirne predmete. Strokovna komisija koordinatorjev za
posamezne smeri je pripravila delovni osnutek dodiplomskega univerzitetnega programa, ki se bo v letu 2007 ustrezno dopolnjeval v dokončen predlog.
Februarja je bila opravljena analiza ankete študentov vseh letnikov in programov, ki je bila obravnavana na seji kolegija dekana in predstojnikov kateder. Dekan
je opozoril slabo ocenjene pedagoge in se z njimi pogovoril.
Organizirani so bili ciklusi predavanj in vaj iz matematike, namenjeni obnavljanju učne snovi iz srednje šole. Na ta način se je zaradi kvalitetnejšega znanja
študentov povečala prehodnost iz 1. v 2. letnik, ki je bila v študijskem letu 2005/2006 na UNI študijskem programu 54,5% in na VSP 57,4%.
V času od 11. do 16. aprila 2006 je v sodelovanju s Tehniškim muzejem Bistra potekala 6-dnevna prireditev "Dnevi elektrotehnike". V okviru prireditve so
pedagogi in študentje prikazali poskuse s področja elektrotehnike, ki se jih je ogledalo veliko srednješolcev in osnovnošolcev.
V okviru Tedna univerze smo imeli na fakulteti 5. decembra zvečer osrednjo slovesnost z zanimivim predavanjem prof. dr. Marka Topića z naslovom »Od
fotonapetostnega pojava do sončne elektrarne«. Podelili smo Vidmarjevo nagrado za zgledno delo učitelju in asistentu ter mentorjem praktičnega izobraževanja
iz industrije, Prešernove nagrade študentom za najboljša raziskovalna dela ter dekanove pohvale s knjižno nagrado najboljšim študentom posameznih letnikov.

Podiplomski študij
Podiplomski specialistični študij je zaključilo 13 kandidatov ; magistrski študij je končalo 25 kandidatov; doktoriralo pa je 24 kandidatov.
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RAZISKOVALNO DELO
Raziskovalno delo je potekalo v okviru fakultetnih laboratorijev in raziskovalnih ter programskih skupinah. Raziskovalci so izvajali projekte v okviru razpisov
ministrstev RS, uspešno sodelovali s slovensko industrijo in bili vključeni v VI. okvirni program EU.
Fakulteta je bila vključena v 16 mednarodnih projektih, ki jih je financirala EU v okviru VI. okvirnega programa.
Fakulteta ima sklenjenih preko 60 pogodb s slovenskimi podjetji iz gospodarstva, kar predstavlja znaten delež prihodka na trgu.
Fakulteta aktivno sodeluje v inkubatorju UL, na fakulteti pa se nahaja tudi INFO točka.
UPRAVLJANJE FAKULTETE
Vodstvo fakultete je vodilo in usklajevalo delovanje fakultete in sprotno reševalo tekoče probleme.
Delo fakultetnih organov
- Senat
Člani senata so imeli 9 rednih in 3 izredne seje, kjer so obravnavali zadeve iz svoje pristojnosti. Veliko pozornosti so namenili prenovi dodiplomskega študijskega
programa in ukrepom za izboljšanje kakovosti študija in večjo prehodnost študentov v višji letnik ter kadrovski politiki.
- Komisija za dodiplomski študij
Komisija se je sestala 6 krat na redni in enkrat na izredni seji. Poleg obravnavanja zadev iz 61. čl. Pravil o organizaciji in delovanju FE so člani komisije predvsem
obravnavali uspešnost študija in iskali možnost za izboljšanje kakovosti študija ter nadaljevali s prenovo univerzitetnega študijskega programa. Komisija je senatu
predlagala pravila o pregledu in oddaji poročil študentov o praktičnem izobraževanju
- Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij
Komisija je imela 8 rednih in eno izredno sejo, na katerih so obravnavali zadeve v skladu z 62. členom Pravil o organizaciji in delovanju FE. Posebno pozornost
pa so člani namenili predlogom pravilnikov ARRSja. Člani komisije so aktivno sodelovali pri prenovi in posodabljanju podiplomskega magistrskega študija.
Na fakulteti deluje 12 programskih skupin in poteka 29 projektov. Fakulteta je vključena v 14 Centrih odličnosti.
- Komisija za kadrovske zadeve
Komisija je imela 9 sej. V preteklem letu je bilo na fakulteti izvoljenih v naziv:
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- asistenta
23 kandidatov
- višjega predavatelja
3 kandidata
- docenta
11 kandidatov
- izrednega profesorja 1 kandidatov
- znanstveni sodelavec 2 kandidata
- Upravni odbor fakultete
Člani upravnega odbora fakultete so se sestali na 5. rednih in eni izredni seji. Poleg rednih zadev iz 75. člena Pravil o organizaciji in delovanju FE so obravnavali
problematiko kontrole in upravičenosti stroškov na evropskih projektih ter plačevanja stroškov vzdrževanja stavbe fakultete iz raziskovalnih projektov in
pomanjkanja prostorov.
Kadrovanje
V letu 2006 smo zaposlili 12 mladih raziskovalcev.
Da bi vsaj delno omilili nadobremenitve, smo v pedagoški proces z dvema urama vključili mlade raziskovalce, kar pa ni rešilo preobremenjenosti že zaposlenih
asistentov.
V preteklem letu so se upokojil: redni profesor, docent, in 2 nepedagoški delavki.
Založba
Izdajanje učnih pripomočkov:
Založba je v letu 2006 založila in izdala 34 učnih pripomočkov v skupni nakladi 4765 izvodov in sicer od tega:
6 učninh pripomočkov v 1700 izvodih, ki so bili natisnjeni v zunanjih tiskarnah in 28 učnih pripomočkov v kopirnici FE in FRI.
Prodaja učnih pripomočkov:
V prodajalni založbe smo prodali:
v študentski prodaji 4894 izvodov v skupni vrednosti 11.031.864,00 SIT
v komisijski prodaji 145 izvodov v skupni vrednosti
376.451,00 SIT
V prodajalni je na razpolago 165 učnih pripomočkov s povprečno ceno 2.254,00 SIT brez DDV.
Druga dejavnost:
Nabava čitalca črtne kode in blagajne za evrske kovance ter bankovce, prilagoditev programa SKRIPTA na poslovanje z evri.
Založba je posredovala pri katalogizaciji in izdaji zbornika Optične komunikacije kakor tudi pri natisu različnih vizitk, vabil, pohval, plaket, študijskih koledarjev.
Inventura zalog ni pokazala večjih odstopanj.
Sodelovanje:
Založba ponuja v svoji prodajalni tudi knjige drugih založb:
Tehniška založba Slovenije, Buča.
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Naše učbenike prodajamo tudi preko Mladinske Knjige – Konzorcij, Nebotičnik...
CTK je tudi pomemben naročnik naših knjig (148 knjig).
Na univerzi se je ustanovila komisija za založništvo, v katero sem bil določen kot član, ki zastopa FE in FRI. Komisija je pripravila katalog izbranih del vseh članic
UL in razstavo v tednu univerze.
Knjižnica FE
Zaradi celovitejše slike knjižnične dejavnosti so predstavljeni podatki celotne knjižnice FE in FRI. Kjer je bilo mogoče podatke ločiti, so navedeni tudi ločeni
podatki glede na fakulteto.
Uporabniki:
Knjižnica ima 3.547 aktivnih uporabnikov, od tega 2.252 uporabnikov FE in 1.295 uporabnikov FRI.
Obisk:
V letu 2006 je knjižnico skupaj obiskalo 25.655 obiskovalcev. Opazen je trend upadanja fizičnega števila obiskovalcev glede na preteklo leto in sicer zaradi online
dosegljivosti knjižničnega gradiva (zlasti polnih besedil člankov v online dostopnih revijah) in omogočenih novih oblikah elektronskega poslovanja knjižnice.
Izposoja:
V letu 2006 je bilo na dom izposojenih skupaj 16.365 enot (10.910 FE / 5.455 FRI) in v čitalnico 11.994 enot (7.996 FE / 3.998 FRI) .
Preko medknjižnične izposoje je bilo posredovanih 293 enot (220 FE / 73 FRI).
Tudi pri teh postavkah je opazen vpliv online dostopnosti polnih tekstov knjižničnega gradiva (zlasti člankov v revijah) in novih oblik elektronskega poslovanja
knjižnice.
Prirast gradiva:
Letni prirast tiskanega gradiva je 1.898 enot (1.331 enot FE / 567 enot FRI). Opažamo zniževanje prirasta tiskanega gradiva. Verjeten vzrok je v pokrivanju
potreb z elektronskimi viri in dosegljivostjo relevantnih informacijskih virov preko interneta.
Sodelovanje v konzorcijih:
Knjižnica aktivno sodeluje v naslednjih konzorcijih:
- Science Direct (z nakupom revij pri založbe Elsevier v tiskani obliki)
- SpringerLink (z nakupom revij pri založbi Springer in Kluwer v tiskani obliki)
- IEEE / IEL Electronic Library– razširjeni paket (podpis pogodbe v letu 2006 za 2007 med CTK, UMB, FE in FRI ter ponudnikom IEEE)
- WileyInterscience (z nakupom revij založbe Wiley v tiskani obliki)
Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS:
Za potrebe bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS je bilo skupaj vnesenih 1.777 enot, redaktiranih 1.335 enot (pri redakciji gre v pretežni meri za zbornike in
dodajanje tipologij 2.31 in 2.32) in prevzetih 181 enot, kar skupaj pomeni 3.293 enot obdelave v segmentu vnosa in ažuriranja bibliografij raziskovalcev.
Računalniška oprema:
Za potrebe uporabnikov je bilo zamenjanih petih starih VT terminalov s petimi osebnimi računalniki. Za uporabnike ima knjižnica skupaj je na voljo 15
računalnikov, preko katerih lahko uporabniki knjižnice dostopajo do informacijjskih virov (katalogov, specializiranih baz podatkov, online revij s celimi besedili ...).

9

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Predvidene aktivnosti na knjižničnem področju so bile z manjšimi odstopanji praktično izpolnjene. Možnosti izboljšav vidimo v dopolnjevanju elektronskega
poslovanja, v intenzivnejšem promoviranju knjižnice, v izgrajevanju elektronskega arhiva (repozitorija) diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog ter v
intezivnejšem povezovanju in vključevanju informacijskega opismenjevanja študentov v pedagoški proces oz. vključevanje v študijske programe.
Investicije in investicijsko vzdrževanje
V preteklem letu smo s proračunskimi sredstvi sanirali sanitarije v pritličju B stavbe.
Iz sredstev od tržne dejavnosti smo obnovili tudi fasado na B objektu, eno predavalnico in uredili prostor za celični laboratorij ter delno uredili zasilno razsvetljavo
in namestili požarne javljalnike.
Uredili smo tudi parkirišče na delu kupljenih parcel .
Ker je stavba fakultete stara (preko 40 let), je potrebno veliko popravil, kar pa zahteva velik del prihodka fakultete, ki ga ustvarja na tržišču (preko projektov za
gospodarstvo).
Javna naročila
Fakulteta za elektrotehniko je v času od 1. januarja do 31. decembra 2006 poslovala v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1, Ur. list RS 36/04) in izvedla
naslednja javna naročila:
1. Javna naročila male vrednosti za nabave blaga, storitev in gradenj v skupnem znesku 787.705.497,95 SIT oz. 3.287.036,80 EUR.
Izvedenih je bilo 2566 zahtevkov, sklenjenih je bilo 87 pogodb, od tega 59 letnih pogodb (za sukcesivne letne dobave blaga in storitev) in izdanih je bilo skupno
1.483 naročilnic.
2. Javna naročila večjih vrednosti - javni razpisi za nabave blaga in storitev v skupnem znesku 90.690.797,51 SIT oz. 378.446,00 EUR.
Izvedli smo štiri javne razpise od tega enega za specialno laboratorijsko opremo (postopek s pogajanji), dva za blago (po odprtem postopku) in enega za storitve
(po odprtem postopku).
V nadaljevanju je grafični prikaz izvajanja javnih naročil v letu 2006, skupaj s primerjalnim pregledom glede na leto 2005.
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JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI V LETU 2006
Tabela št. 1: Javna naročila male vrednosti – JNMV v letu 2006.
Vrsta javnega
naročila

Znesek v SIT
brez DDV

Znesek v SIT z
DDV
Št. JN

Blago

367.143.300,20

426.326.129,52

1.779.027,40

54%

1276

Storitve

290.790.315,52

324.749.249,06

1.355.154,60

41%

1274

Gradnje

30.520.100,12

36.630.100,12

152.854,80

5%

16

688.458.715,85

787.705.497,95

Skupaj:

3.287.036,80 100%

2566

Grafikon št. 1: Javna naročila male vrednosti – JNMV v letu 2006.

5%
Blago

41%

54%

Storitve
Gradnje

Kot je iz podatkov razvidno, smo v l. 2006 izvedli za skoraj osemsto milijonov tolarjev oz. za 3,2 milijona evrov javnih naročil male vrednosti. Več kot polovico te
vrednosti (54%) je šlo za nakupe blaga, 41% predstavljajo storitve, gradnje pa 5%.
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JAVNI RAZPISI V LETU 2006
Tabela št. 2: Javni razpisi – JR v letu 2006.

Vrsta javnega
naročila

Znesek v SIT
brez DDV

Znesek v SIT
z DDV

%

Blago

58.892.724,59

70.671.269,51

294.906,00

78

3

Storitve

16.682.940,00

20.019.528,00

83.540,00

22

1

75.575.664,59

90.690.797,51

378.446,00

100

4

Skupaj:

Grafikon št. 2: Javni razpisi – JR v letu 2006.
22%

Blago

78%

Storitve

Skupna vrednost javnih razpisov v letu 2006 je znašala 90 milijonov tolarjev oz. 378 tisoč evrov. Izvedli smo štiri javne razpise: za računalniško opremo, za
specialno laboratorijsko opremo, za čiščenje poslovnih prostorov in za dobavo električne energije.
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SKUPNA VREDNOST JAVNIH NAROČIL V LETU 2006

Tabela št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2006
Vrsta postopka

Znesek v SIT
brez DDV

Znesek v SIT
z DDV

Znesek v EUR
z DDV

%

787.705.497,95

3.287.037,00

90

688.458.715,85
JNMV
JR

75.575.664,59

90.690.797,51

378.446,00

10

Skupaj

764.034.380,44

878.396.295,45

3.665.483,00

100

Grafikon št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2006.
10%

JNMV

JR

90%

V letu 2006 je bilo skupno izvedenih za 878 milijonov tolarjev oz. 3,6 milijonov evrov javnih naročil, od tega obsegajo javna naročila male vrednosti kar 90%
celotne vrednosti.
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PRIMERJAVA IZVEDENIH JAVNIH NAROČIL 2005/2006
Tabela št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2005 in 2006.
JNMV + JR

Znesek v SIT z DDV

Znesek v EUR z DDV

Leto 2005

2
877.220.969,00

3.660.578,23

Leto 2006

3
878.396.295,45

4
3.665.482,79

Grafikon št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2005 in 2006.
(Vrednost v milijonih SIT)

900
800
700
600
500

leto 2005

400

leto 2006

300
200
100

2005 2006

Podatki o javnih naročilih za leto 2006 kažejo, da je bil obseg javnih naročil v letih 2005 in 2006 zelo primerljiv. Tako kot v letu 2005, smo tudi v letu 2006, poleg
nabave blaga in storitev, prenovili nekaj laboratorijev ter izvedli tekoče vzdrževanja poslovne stavbe (delna obnova fasade, delna zamenjava oken, prenova
elektrike, prenova kanalizacije in okolice fakultete ter obnova strelovoda).
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ZAKLJUČEK
Menimo, da je fakulteta v preteklem letu poslovala uspešno in z manjšimi odstopanji realizirala program dela za leto 2006.

5 POSLANSTVO IN VIZIJA FAKULTETE
Dejavnost fakultete je izobraževanje ter temeljno aplikativno in razvojno raziskovanje. Prizadeva si dosegati odličnost in najvišjo kakovost na področju
elektrotehnike. Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje strokovnjake na področju elektrotehnike. Svoje dosežke na
področju znanosti izmenjuje z drugimi članicami UL in UM ter drugimi univerzami in znanstveno raziskovalnimi ustanovami v tujini. Sodeluje z organizacijami iz
gospodarstva in tako prispeva h gospodarskemu razvoju.

6 PREDSTAVITEV FAKULTETE
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
V študijskem letu 2006/2007 se izvaja v vseh letnikih univerzitetni študijski program Elektrotehnika, ki traja devet semestrov. Program je v 1. in 2. letniku
skupen, v 3. letniku pa se deli na smeri, smer Močnostna elektrotehnika pa še na izbirne skupine:
• Avtomatika
• Elektronika
• Močnostna elektrotehnika z izbirnimi skupinami:
Elektroenergetika,
Sistemsko - tehnološka,
Konstrukcijsko - tehnološka*
* v študijskem letu 2006/2007 se ne bo izvajala v nobenem letniku
• Telekomunikacije
V 4. letniku se študijska smer Avtomatika razveji še v štiri izbirne skupine:
• Procesna avtomatika
• Inteligentni sistemi
• Kibernetika v medicini
• Robotika
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V študijskem letu 2006/2007 se izvaja v vseh letnikih visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika. Program obsega šest semestrov predavanj in
vaj, šest mesecev praktičnega izobraževanja ter diplomsko delo in je v 1. letniku skupen, od 2. letnika dalje pa se deli na naslednje smeri:
•
•
•
•
•

Avtomatika
Elektronika
Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev
Telekomunikacije
Zagotavljanje kakovosti

V študijskem letu 2006/2007 se izvaja nadaljevalni program na visokošolskem strokovnem študijskem programu Elektrotehnika. Program obsega 375 ur
predavanj in vaj ter diplomsko delo. Program se bo izvajal za izredne študente skupaj z rednimi na smereh: Avtomatika, Elektronika, Energetska tehnika in
avtomatizacija postrojev ter Telekomunikacije. Vpiše se lahko, kdor je končal višješolski študij elektrotehnike.
FE izvaja podiplomski študijski program za pridobitev magisterija, program doktorskega študija in specialistični študij TVIP – tehnologija vodenja industrijskih
procesov ter Elektronski sistemi.
Podatki o vpisu v šolskem letu 2007/ 2008 so v prilogi poročila.
PODATKI O PREMOŽENJU oz. STAVBAH
FE deluje skupaj s FRI v prostorih s skupno površino 18.910 m2, kar je odločno premalo za kvalitetno delo dveh fakultet s tako velikim številom vpisanih
študentov.
OPIS ORGANIZIRANOSTI FE
Fakulteta izvaja svojo dejavnost v svojih organizacijskih enotah in podenotah.
Organizacijske enote fakultete so:
1. katedre,
2. tajništvo.
Senat fakultete lahko skladno s temi pravili ustanovi novo organizacijsko enoto ali že ustanovljeno enoto spremeni ali pa sklene, da organizacijska enota preneha
delovati.
Za ustanovitev, spremembo ali ukinitev organizacijske enote je potrebna večina glasov navzočih članov senata fakultete.
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KATEDRE
Katedra je organizacijska enota pedagoškega, razvojnega in raziskovalnega procesa, ki se izvaja na fakulteti. Združuje več sorodnih predmetov študijskih oz.
strokovnih področij.
Katedra je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev fakultete na področju enega ali več predmetnih področij
na vseh stopnjah izobraževanja, ki potekajo na fakulteti.
V okviru katedre so laboratoriji in raziskovalna skupina, kjer poteka pedagoško in raziskovalno delo.
Laboratorije vodijo predstojniki, ki jih imenuje dekan na predlog predstojnikov kateder za nedoločen čas z možnostjo odpoklica oziroma razrešitve.
Naloge predstojnikov laboratorijev so predvsem: vodenje in usklajevanje pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela, pridobivanje vseh oblik domačih in
mednarodnih projektov, neposredno delo za industrijo in druge naročnike, skrb za razvoj in napredovanje članov laboratorija, ter skrb za materialne osnove
delovanja ter izpolnjevanje obveznosti do fakultete na naštetih področjih.
Ustanovitev nove katedre ali njeno ukinitev sprejme senat na predlog Komisije za dodiplomski študij ali Komisije za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski
študij ali dekana.
Ustanovitev katedre je utemeljena, če to narekujejo potrebe po izboljšanju oziroma posodobitvi študijskega programa in so podani kadrovski, prostorski in
materialni pogoji za delovanje nove organizacijske enote.
Člani katedre so visokošolski učitelji in sodelavci ter znanstveni delavci, ki po znanstvenem področju oz. predmetu, ki ga izvajajo na dodiplomskem in
podiplomskem programu, sodijo v katedro, ne glede na to, ali so redno zaposleni na fakulteti ali sodelujejo s fakulteto le pogodbeno.
Katedra v ožjem sestavu (redno zaposleni visokošolski učitelji na delovnih mestih učiteljev) razpravlja in odloča o kadrovskih, pedagoških in raziskovalnih
zadevah.
Glavna naloga katedre je nemoten potek in razvoj izobraževalnih ter razvojnih in raziskovalnih programov ter znanstvenih disciplin.
Katedra predvsem:
- razvija stroko in zagotavlja znanstveno-strokovni razvoj svojih članov,
- koordinira delo članov katedre,
- sodeluje pri pripravi in posodabljanju študijskih programov, ki jih izvaja fakulteta,
- organizira in izvaja raziskovalno in razvojno delo,
- predlaga učne načrte za predmete, ki jih združuje,
- na dodiplomskem in podiplomskem študiju nadzoruje redno izvajanje pedagoškega dela,
- predlaga akademskemu zboru člane senata fakultete in oblikuje predloge kandidatov za dekana fakultete,
- spodbuja in daje predloge v zvezi z izobraževanjem in zaposlovanjem visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev,
- predlaga dekanu razpis vzporednega učiteljskega mesta, če so izpolnjeni pogoji,
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-

v sodelovanju z drugimi katedrami goji interdisciplinarnost,
organizira povezovanje s sorodnimi strokovnimi institucijami doma in v tujini,
spremlja izbiro tem in mentorjev diplomskih nalog,
predlaga teme in komisije za zagovor magistrskih del,
predlaga vse komisije v zvezi z doktorsko disertacijo,
predlaga teme in komisije za zagovor specialističnih del,
načrtuje in predlaga študijske odsotnosti svojih članov ter predlaga nadomeščanje odsotnih delavcev katedre dekanu,
spremlja strokovni, znanstveni in pedagoški razvoj visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
obravnava in daje pobude za sodelovanje zunanjih sodelavcev iz prakse in gostujočih učiteljev,
daje pobudo za zagotovitev študijskih gradiv, sestavlja seznam predpisanih študijskih gradiv,
predlaga člane strokovnih komisij za volitve v nazive ,
predlaga kadrovski komisiji kandidate za podelitev naziva "zaslužni profesor",
opravlja druge strokovne naloge povezane s študijskim, raziskovalnim in razvojnim delom fakultete.

Katedro vodi predstojnik katedre, v njegovi odsotnosti pa namestnik. Predstojnik katedre je lahko le izvoljeni član senata.
Kandidate za predstojnike kateder in namestnike iz vrst visokošolskih učiteljev - članov katedre, zaposlenih na fakulteti s polnim delovnim časom – izvolijo člani
katedre v ožjem sestavu z večino glasov navzočih članov katedre. Glasovanje je tajno.
Vsak član katedre ima pravico predlagati kandidata za predstojnika in namestnika.
Predstojnika katedre in namestnika imenuje dekan na predlog kateder za dobo dveh let in sta po končanem mandatu lahko ponovno imenovana. Dekan ju lahko
tudi predčasno razreši.
Če katedra dekanu ne pošlje pravočasno predloga, imenuje dekan predstojnika in namestnika izmed učiteljev katedre po lastni presoji.
Predstojnik katedre vodi delo katedre, sklicuje seje, pripravlja dnevni red sej in jih vodi. Odgovoren je za izvajanje sklepov in pripravo poročil o delu katedre za
senat fakultete in dekana ter druge fakultetne organe.
Predstojnik katedre opravlja tudi druge naloge, določene s temi pravili in sklepi senata fakultete.
Predstojnike kateder povezuje dekan.
Predstojniki odgovarjajo prodekanoma za izvajanje letnih delovnih načrtov s področja dejavnosti prodekanov.
Katedra dela na sejah. Katedra je sklepčna, če je na seji katedre navzoča večina članov katedre.
Katedra sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.
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Seje katedre sklicuje predstojnik po potrebi ali na zahtevo dekana, prodekana ali članov katedre.
O sejah katedre se vodi zapisnik, ki ga podpiše predstojnik.

Predstojnik katedre določi zapisnikarja na seji.
Zapisnik se pošlje članom katedre po elektronski pošti in arhivira v tajništvu.
Katedre fakultete so:
I.
Katedra za osnove elektrotehnike, matematiko in fiziko
II.
Katedra za elektroenergetske sisteme in naprave
III.
Katedra za elektroniko
IV.
Katedra za merilno-procesne sisteme
V.
Katedra za mikroelektronske tehnologije
VI.
Katedra za regulacije in elektromagnetne pretvornike energije
VII.
Katedra za sisteme, avtomatiko in kibernetiko
VIII.
Katedra za telekomunikacije
V okviru kateder so podenote: laboratoriji in raziskovalne skupine, ki jih navaja priloga št. 2.
Sklep o ustanovitvi nove podenote, spremembi ali ukinitvi obstoječe, sprejme senat na predlog komisije za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij v
skladu s sprejetimi merili.
TAJNIŠTVO
Fakulteta ima za opravljanje upravno-strokovno-tehničnih nalog pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in raziskovalnega ter razvojnega dela
tajništvo, ki je organizacijska enota in jo sestavljajo podenote:
- dekanat,
- študentski referat,
- računovodsko finančna služba,
- kadrovska služba,
- knjižnica,
- založba,
- služba za informacijsko tehnologijo,
- tehnično-vzdrževalna služba.
Tajništvo fakultete opravlja tudi upravno-administrativne in finančno-gospodarske naloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti fakultete.
Tajništvo fakultete vodi tajnik fakultete, ki ga imenuje dekan po predhodnem mnenju glavnega tajnika Univerze v Ljubljani na podlagi javnega razpisa.
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UPRAVLJANJE FAKULTETE
Organi fakultete so:
- dekan,
- senat,
- akademski zbor,
- upravni odbor in
- študentski svet.
Sestava in pristojnosti so določeni v Pravilih o delovanju in organizaciji FE.
DEKAN
Dekan vodi, zastopa in predstavlja fakulteto in je strokovni vodja fakultete ter opravlja naloge na temelju zakona, Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani,
Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s pooblastili rektorja, ki jih le-ta prenese na dekana s pisnim pooblastilom. Dekan fakultete je hkrati poslovodni organ
fakultete, ko le-ta posluje v okviru tržne dejavnosti. Dekan odgovarja za zakonitost dela na fakulteti.
V primerih, ko fakulteta nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, dekan fakultete kot poslovodni organ fakultete:
- zastopa fakulteto,
- odgovarja za zakonitost,
- usklajuje delo in poslovanje fakultete.
PRAVNI PROMET
Fakulteta je zavod brez pravne subjektivitete, ko v imenu in za račun Univerze v Ljubljani izvaja dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva in
nacionalnega razvojnega in raziskovalnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija. Pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in
nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa nastopa fakulteta v imenu in za račun Univerze v Ljubljani. Fakulteta je hkrati zavod z lastnostjo pravne
osebe in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun pri izvajanju tržne dejavnosti. Za obveznosti fakultete, ki nastanejo z opravljanjem tržne
dejavnosti, odgovarja fakulteta z vsem premoženjem.

7 USMERITVE IN CILJI UNIVERZE
7.1

Zakonske in druge pravne podlage

Fakulteta deluje v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in drugih zakonskih in podzakonskih predpisov s področja visokega šolstva, Odloka o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani in podstatutarnih predpisov Univerze v Ljubljani, Pravil Fakultete za elektrotehniko ter internih pravilnikov in
sklepov organov upravljanja fakultete.
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Finančno poslovanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in v skladu s Pravilnikom o računovodstvu Univerze v Ljubljani ter z
Računovodskimi pravili Fakultete za elektrotehniko.
Notranji finančni revizor je zaposlen na rektoratu UL.

7.2

Dolgoročni cilji, ki izhajajo iz večletnega programa dela

Vodenje in upravljanje:
1. Sprejeti strategijo razvoja UL in se dejavno vključiti v sooblikovanje visokošolskega izobraževalnega in raziskovalnega prostora v R
Sloveniji.
2. Dograditi koherenten, pregleden in odgovoren sistem vodenja in upravljanja.
3. Dograditi enoten informacijski sistem za področja:
¾ študijska informatika,
¾ kadrovska informatika,
¾ poslovna informatika,
¾ raziskovalno – razvojna informatika in intelektualno lastnino,
¾ knjižnično-informacijska informatika.
4. Zagotoviti rešitev najbolj perečih prostorskih problemov
Izobraževalna dejavnost
1. Premišljeno uvajati programske in kurikularne spremembe, ki jih prinaša bolonjski proces:
¾ do leta 2009 uvesti prenovljene študijske programe,
¾ pospešiti mobilnost študentov med članicami UL, med slovenskimi univerzami in v mednarodnem prostoru.
2. Sprejeti strategijo spremljanja in zagotavljanja kakovosti, oblikovati ustrezna merila ter izpopolnjevati in na novo oblikovati mehanizme za
spremljanje in zagotavljanje kakovosti:
¾ z novimi oblikami poučevanja
¾ Izboljšati prehodnost iz letnika v letnik
¾ Skrajšati čas študija
¾ Povečati število zaključenih diplom
Raziskovalna in razvojna dejavnost
1. Povečati obseg prenosov znanja v prakso (spin-off podjetja, patenti, blagovne znamke, prodaja avtorskih pravic..) na raven srednje razvitih
držav EU
2. Povečati obseg in mednarodno odmevnost znanstveno raziskovalne produkcije primerjalno na raven zgornje polovice držav EU.
3. Povečati vpetost v raziskovalne programe EU nad ravnjo univerz srednje razvitih držav EU.
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Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti
Dodiplomski študij
Kratkoročni prednostni cilji fakultete

Pričakovani rezultati v letu 2006
2 % večja prehodnost

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik
Realizirano – organizirano ponavljanje snovi iz srednje
šole

Večja prehodnost,

Kazalniki:
(vpišejo se podatki za univerzo)

Kazalnik

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2006/2007
(Leto 2006)
Redni študij
Izredni študij
49%

Realizacija v študijskem letu
2006/2007
(Leto 2006)
Redni študij
Izredni študij
55%

Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v %
Odstotek ponavljavcev
13%
Povprečno število let trajanja
6
študija na študenta – visoki
strokovni programi
Povprečno število let trajanja
7
študija na študenta – univerzitetni
programi
- prehodnost iz 1. v 2. letnik:
o za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli s
številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006;
- odstotek ponavljavcev:
o za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega
študija brez absolventov;
- povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi:
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja
(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
- povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi:
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o

7.2.1

Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006)
in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov.

Podiplomski študij

Kazalnik:
(vpišejo se podatki za univerzo)

Kazalnik

Pričakovani rezultati v študijskem letu
2006/2007
V sofinanciranih V nesofinanciranih
študijskih
študijskih
programih
programih

Odstotek
prehodnosti
študentov iz prvega
v drugi letnik
magistrskega študija

7.3

Realizacija v študijskem letu
2006/2007
V sofinanciranih V nesofinanciranih
študijskih
študijskih
programih
programih
83,78%

Raziskovalna in razvojna dejavnost

Kazalniki:
(vpišejo se podatki za univerzo)
Kazalnik

Načrt za leto
2006

Realizacija
2006

Število prijavljenih patentov
2
Število prijavljenih blagovnih
5
znamk
Število inovacij
64
Število projektov v katerih sodeluje
30
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so krajši od enega leta
Število projektov v katerih sodeluje
64
gospodarstvo oz. drugi uporabniki
znanja in so dolgi vsa eno leto
Opomba: drugi uporabniki znanja so npr. državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni skladi, zbornice in druge pravne osebe.
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Patent: Vpiše se število odobrenih patentov v letu 2006 oziroma načrt za leto 2006.
Blagovna znamka: Vpiše se število registriranih blagovnih znamk za leto 2006 oziroma načrt za leto 2006.
Inovacija: Definicija SURSa – Statistične informacije št. 370/2004: Inovacija pomeni proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces
preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček. Inovacije zajemajo nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve. Inovacija je
uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka).
Komentar:

7.4

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih
Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik
21 aktivnih projektov: 3 V. OP EU, 18 VI. OP EU

Kazalniki:
(vpišejo se podatki za univerzo)
Dodiplomski študij
Kazalnik

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija v
Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo pri
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se

Načrt za
študijsko leto
2006/07

Realizacija za
študijsko leto
2006/07

Podiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2006/07

7
13

Realizacija za
študijsko leto
2006/07

6
3

28*
4
2

24
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izobražujejo v tujini

Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino

10

5

28* = Raziskovalci in strokovni sodelavci, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu
Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu
pod tabelo.

7.5

Knjižnična dejavnost

(Opomba: Uporabnike knjižnice, kazalnike in podatke o odprtosti knjižnice je treba vpisati za univerzitetno knjižnico, za druge so te rubrike neobvezne.)

Kratkoročni prednostni cilji univerze

Uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni
Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

Pričakovani rezultati v letu 2006

Načrt za leto 2006
1905
23
118
0
286
1
0
25

Realizacija 2006
1792
21
102
0
294
1
0
42
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Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik
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Kazalniki
Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov
knjižnice
Delež aktivnih uporabnikov z
univerz (študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci, raziskovalci
in strokovni sodelavci)
Letni prirast tiskanih enot
gradiva in število zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih enot
Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki
Število organiziranih
izobraževanj za uporabnike

7.6

Načrt za leto 2006

Realizacija 2006

2358

2252

2260

2191

1500

1331

1

1

Upravne naloge univerze
Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Kazalniki:
Kazalniki
Število študentov na računalnik

Načrt za študijsko leto 2006/2007
(Leto 2006)

Realizacija za študijsko leto 2006/2007
(Leto 2006)
7

Odstotek elektronskih prijav na izpite
100
o Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov.
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o

7.7
7.7.1

Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte
študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov.

Nacionalno pomembne naloge – 57. člen uredbe
Skrb za slovenščino
Kratkoročni prednostni cilji univerze

7.7.2

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Visokošolska prijavno-informacijska služba
Kratkoročni prednostni cilji univerze

7.7.3

Pričakovani rezultati v letu 2006

Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva
Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006
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7.7.4

Pisarna za študentske domove
Kratkoročni prednostni cilji univerze

Kazalnik

Načrt za študijsko leto
2006/2007

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Realizacija za študijsko leto
2006/2007

Število študentov, za katere se
ugotavlja izpolnjevanje pogojev
in meril za subvencioniranje
bivanja
Število študentov, za katere se
ponovno (na podlagi pritožbe)
ugotavlja izpolnjevanje pogojev
in meril za subvencioniranje
bivanja

7.8

Univerzitetni šport
Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006
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Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik
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7.9
7.9.1

Interesna dejavnost študentov
Interesna dejavnost študentov na univerzi

Vpisati je treba številko in datum seje študentskega sveta, na kateri je bilo sprejeto poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov.

Kratkoročni prednostni cilji univerze

7.9.2

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Interesna dejavnost študentov, ki bivajo v študentskih domovih

Vpisati je treba številko in datum seje študentskega sveta, na kateri je bilo sprejeto poročilo o izvedbi interesnih dejavnosti študentov.
(Univerza v Ljubljani tega podpoglavja ne izpolnjuje.)

Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

7.10 Druga dejavnost univerze
Kratkoročni prednostni cilji univerze
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7.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Dodajte komentar oziroma obrazložitev podpoglavij in tabel.

Kratkoročni prednostni cilji univerze

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

7.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin

Objekt

Investicija (kaj se bo
oz. se je delalo)
Nakup zemljišča

Vrednost
investicije v
letu 2006 v
mio SIT
120

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v % -ali mio SIT) –
NAČRT ZA LETO 2006
koncesi kredit
Drugi
MVZT
ja
viri
120

Viri sredstev in njihov delež pri
Obrazložitev
investiciji (v % -ali mio SIT) –
razlik med
REALIZACIJA V LETU 2006
načrtom in
koncesi
Drugi
realizacijo
MVZT
kredit
ja
viri
105
Nižja pog. cena

FE

Investicijski program po objektih in virih sredstev od leta ………. do leta ……… je bil sprejet na ……….. seji …………, dne………….., izvedba za leto 2006 je bila
sprejeta na…6. redni…….. seji senata dne 02. 02. 2006
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7.11.2 Nakup opreme

Št.
Zap.
prioritete št.

1
2

Namen
opreme

Oprema

Vrednost
opreme v
letu 2006 v
000 SIT

1

pedagoška

Pedagoški p. 53.000

2

raziskovalna

Raziskovalni 183.000
p.

Viri sredstev in njihov
delež pri opremi (v % ali v Viri sredstev in njihov delež pri
Obrazložitev razlik med
mio SIT) - NAČRT ZA
investiciji v letu 2006 (v %)
načrtom in realizacijo
LETO 2006
MVZT ARRS Drugo
MVZT
ARRS
Drugo
Drugo
25%
19%
56%
16%
84%
Več nabavljene opreme
70%

30%

78%

22%

7.11.3 Investicijsko vzdrževanje
Načrt investicijskega vzdrževanja nepremičnin in opreme za leto 2006

Zaporedna
številka

Št.
prioritete
1

1

Opis in vrsta del
Sanacija fasade, sanitarij,
zamenjava oken, obnova
predavalnic

Načrtovana
Predvideni viri
vrednost v letu financiranja v 1.000
2006 v 1.000
SIT
SIT
MVZT
Drugo
95.000 39.000
56.000

31

Realizacija po virih
financiranja v 1.000 SIT
MVZT
4.000

Drugo
12.000

Obrazložitev razlik med
načrtom in realizacijo
Dela še niso zaključena
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7.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika
7.12.1 Kadrovska politika
Kratkoročni prednostni cilji univerze
Pomlajevanje kadrov,

Pričakovani rezultati v letu 2006

Realizacija v letu 2006 z obrazložitvijo razlik

Zaposlitev 4 učiteljev (50% pedagoška in 50%
raziskovalna obremenitev)

Razpis objavljen, zaključek postopka in zaposlitve v
letu 2007

7.12.2 Kadrovski načrt in realizacija
Število redno zaposlenih: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006
Tarifna
skupina

Delovno mesto oz. naziv

a

b

IX.

VIII.

VII.

Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Lektor z doktoratom
Asistent z doktoratom
Bibliotekar z doktoratom
Lektor z magisterijem
Višji predavatelj
Asistent z magisterijem
Bibliotekar z magisterijem
Predavatelj
Lektor
Asistent
Bibliotekar
Učitelj veščin

Število zaposlenih na dan 31. 12.
2006 - NAČRT
Št. vseh
Št. zaposlenih
zaposlenih
v FTE
c

d

Število zaposlenih na dan 31. 12.
2006 - REALIZACIJA
Št. vseh
Št. zaposlenih
zaposlenih
v FTE
e

f

VISOKOŠOLSKI UČITELJI, VISOKOŠOLSKI SODELAVCI IN LABORANTI
27
27
28
11
11
10
14
18
10

Odstopanje realizacije od načrta
Št. vseh
zaposlenih

Št. zaposlenih v
FTE

g=e-c

h=f-d

27,8
10
9,5

1
-1
-4

0,8
-1
-8,5

47

47

47

47

0

0

2
12

2
12

2
11

2
11

0
-1

0
-11

2

2

2

2

0

0

5

7

-3

1

4
2
1

-1

1

4
2
1

0

0
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Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
VI.
Laborant, tehniški sodelavec
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI, SODELAVCI IN
LABORANTI
IX.

Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec
Višji raziskovalno-razvojni asistent
Višji raziskovalno-razvojni sodelavec
Samostojni strokovni sodelavec
Asistent z doktoratom
VIII.
Mladi raziskovalec z magisterijem
Raziskovalec z magisterijem
Višji raziskovalec z magisterijem
Samostojni raziskovalec z magisterijem
Asistent z magisterijem
VII.
Mladi raziskovalec
Raziskovalec
Višji raziskovalec
Samostojni raziskovalec
Strokovni sodelavec v humanistiki
Asistent
VI.
Laborant (tehniški sodelavec)
V.
Laborant
SKUPAJ RAZISKOVALCI IN SODELAVCI
IX.

VIII.

VII.

2
18
141

1

2
18
147

2
18
137

RAZISKOVALCI IN SODELAVCI
1
1

2
18
136,3

0
0

0
0

1

0

0

6

6

10

7,6

4

1,6

22
12
13

14
12
13

22
2
14
3

13,5
2
12,7
3

-10
1

-12
-0,3

51
11

51
11

57
16
1

57
15,3
1

6
5

6
4,3

6

6

1
7

0,5
7

1
7

1
7

0

0,5
0

130
122
134
ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH MESTIH

IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 6,80 dalje
IK od 5,60 do 6,40
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IK od 4,70 do 5,30
IK od 4,00 do 4,40
IK od 3,25 do 3,80

2
6
2
6

VI.
V.
IV.
III.
II.
I.
SKUPAJ ZAPOSLENI NA SPREMLJAJOČIH DELOVNIH
MESTIH
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI

2
6
2
6

12
4
4

11,75
4
4

7
43
314

2
3
4
9

2
3
4
9

7
43

12
1
3
1
7
41

11,75
1
2
1
7
40

312

312

298,15

0
-3
2
3
0
-3
-2
0
0
75

0
-3
2
6
0
-3
-2

Navodila za izpolnjevanje tabele:
Stolpec c: vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih NA DAN 31. 12. 2006.
Stolpec d: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega časa=0,2 ipd.
Stolpec e: Iz Programa dela za leto 2006 se prepiše podatek o načrtovanem številu vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2006.
Stolpec f: Iz Programa dela za leto 2006 se prepiše podatek o načrtovanem številu zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2006.
Stolpec g: Vpiše se razlika med stolpcem c in e.
Stolpec h: Vpiše se razlika med stolpcem d in f.
Podatke se vpisuje za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali stopnji izobrazbe.
Obrazložitev razlik med realizacijo in načrtom je obvezna.
OBRAZLOŽITEV:
Zaposlovanje je odvisno od pridobljenih projektov iz katerih se zaposleni tudi financirajo.

Število zunanjih sodelavcev: načrt za leto 2006 in stanje na dan 31. 12. 2006
Zunanji sodelavci na dan 31. 12.
2006
NAČRT
Število
FTE

A

Visokošolski učitelji

B

50

Zunanji sodelavci na dan 31. 12. 2006
REALIZACIJA
Število

C

FTE

D

1,10

5

34

E

0,7

Obrazložitev razlik

F

Delo opravili že redno zaposleni
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Visokošolski sodelavci
Raziskovalci
Strokovni sodelavci
Zaposleni na spremljajočih delovnih mestih
SKUPAJ

10
63

0,49
9,33

5
103

1,5
15

13

086,

6
119

0,4

Delo opravili že redno zaposleni
Povečanje št. projektov

Opombe:
Poimenovanje je povzeto po Zakonu o visokem šolstvu. Zunanji sodelavci so delavci, ki imajo z univerzo nimajo sklenjenega rednega delovnega razmerja, ampak podjemno
oziroma avtorsko pogodbo.

Izvolitve v naziv v letu 2006

Naziv

Načrtovano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006

Realizirano
število
izvolitev v
naziv v letu
2006

Redni profesor
Znanstveni svetnik
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Višji predavatelj
Predavatelj
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar

Obrazložitev razlik med načrtom in realizacijo

2

2

1

10

11

1
1
20

3

Odvisno od števila vlog in izplnjevanja pogojev
skladno z merili za izvolitev v naziv

23

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006
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SKUPAJ
NAČRT 2006
REALIZACIJA
2006

Pridobivanje
izobrazbe V.
stopnje

Pridobivanje
izobrazbe VI.
stopnje

12
17

Pridobivanje
izobrazbe VII.
stopnje
1
1

Podiplomsko
izobraževanje

Strokovno
usposabljanje

1
1

Krajša
usposabljanja in
tečaji
10
15

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število načrtovanega izobraževanja v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 ter naštejte
prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja (npr. računalniški tečaji).

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali v letu 2006
SKUPAJ
NAČRT 2006
REALIZACIJA
2006

131
130

Podiplomsko
izobraževanje
103
99

Strokovno usposabljanje
8
9

Krajša usposabljanja in
tečaji
20
22

Sobotno leto

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število načrtovanega izobraževanja v letu 2006 v primerjavi z letom 2005 ter naštejte
prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja.

Število registriranih raziskovalcev
Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev
Načrt 31. 12. 2006
207
Realizacija 31. 12. 2006
247

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
Vsi
mladi
raziskovalci
63
187
56
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Število zaposlenih glede na izvolitev v naziv (neobvezno)

Št. vseh visokošolskih
učiteljev, visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih sodelavcev

Št. vseh visokošolskih
Št. vseh raziskovalcev
učiteljev,
in strokovnih
visokošolskih
sodelavcev, ki imajo
sodelavcev, ki imajo
tudi izvolitev v naziv
tudi izvolitev v
visokošolskega
znanstveno
učitelja oziroma
raziskovalni oziroma
visokošolskega
strokovno
sodelavca
raziskovalni naziv

Načrt 31. 12. 2006
Realizacija 31. 12.
2006
Opomba: Kot izhodišče se upošteva zasedba delovnega mesta
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8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
8.1

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

8.2

Ocena uspeha v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

8.3

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in
ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja

8.4

Ocena notranjega nadzora javnih financ

Oceno se pripravi v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga Navodila o spremembah in dopolnitvah
navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 8/07).

8.5

Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

8.6

Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora

8.7

Druga pojasnila
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9 FAKULTETA V ŠTEVILKAH
9.1

Izobraževalna dejavnost

Tabela 1: Število študijskih programov, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007, in načrt izvajanja študijskih programov za študijsko leto 2006/2007
Dodiplomski študijski programi
Članica

SKUPAJ

Podiplomski študijski programi

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07
NAČRT
1

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2006/07
REALIZACIJA
1

Univerzitetni
programi
študijsko
leto 2006/07
NAČRT

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2006/07
REALIZACIJA

1

1

3

1

1

1

1

3

Specialistični
programi
za študijsko
leto 2006/07
NAČRT

Specialistični
programi
za študijsko
leto 2006/07
REALIZACIJA

2

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2006/07
NAČRT
1

Magistrski
programi
za študijsko
leto 2006/07
REALIZACIJA

1

Doktorski
programi
za študijsko
leto 2006/07
NAČRT

Doktorski
programi
za študijsko
leto 2006/07
REALIZACIJA

1

1

1

1

1

1

Tabela 2: Število programov izpopolnjevanja, ki se izvajajo na univerzi v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007
Članica

Število programov
za izpopolnjevane
v študijskem letu
06/07
NAČRT

Število študentov
v programih za
izpopolnjevanje v
študijskem letu
06/07
REALIZACIJA

Število
študentov v
programih za
izpopolnjevanje
(od tega zadnji
letnik) v
študijskem letu
06/07
NAČRT

Število študentov
v programih za
izpopolnjevanje
(od tega zadnji
letnik) v
študijskem letu
06/07
REALIZACIJA

SKUPAJ
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Tabela 3: Število vpisanih študentov po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2006/2007 in načrt za študijsko leto 2006/2007
Visokošolski
strokovni programi
Članica

Redni
študij
06/07
Načrt

SKUPAJ

Redni študij
06/07
Realizacija

Dodiplomski študij
Visokošolski strokovni
Univerzitetni
programi
programi
Izred
ni
študij
06/07
Načrt

Izredni študij
06/07
Realizacija

Redni
študij
06/07
Načrt

875

Redni
študij
06/07
Realiza
cija
1063

875

1063

Univerzitetni
programi
Izredni
študij
06/07
Načrt

Specialistični programi

Izredni
študij
06/07
Realiz
acija

Štud. leto
06/07
Načrt

Štud.
leto
06/07
Realiza
cija
26

Podiplomski študij
Magistrski programi
Štud.
leto
06/07
Načrt

Štud. leto
06/07
Realizacij
a

26

Doktorski programi
Štud.
leto
06/07
Načrt

145

Štud.
leto
06/07
Realiza
cija
56

145

56

Tabela 4: Število diplomantov po vrsti študijskega programa v letu 2006 in načrt za leto 2006

Članica

Visokošolski
strokovni programi
– redni študij
Leto
2006
Načrt

SKUPAJ

Leto 2006
Realizacija

Dodiplomski študij
Visokošolski
Univerzitetni
strokovni programi
programi – redni
– izredni študij
študij
Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

Univerzitetni programi
– izredni študij
Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

Specialistični
programi
Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

Podiplomski študij
Magistrski programi

Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

Doktorski programi

Leto
2006
Načrt

Leto 2006
Realizacija

124

23

106

13

25

24

124

23

106

13

25

24

40

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Tabela 5: Kazalniki za izobraževalno dejavnost
Kazalnik

Članica

Redni študij
Načrt za
študijsko
leto 06/07
(leto 2006)

Prehodnost študentov iz 1. v 2. letnik v %

Realizacija
za
študijsko
leto 06/07
(leto 2006)
55 %

Izredni študij
Načrt za
študijsko
leto 06/07
(leto 2006

Realizacija
za
študijsko
leto 06/07
(leto 2006)

Skupaj
univerza
Odstotek ponavljavcev

13%
Skupaj
univerza

Povprečno število let trajanja študija na
študenta – visoki strokovni programi

6

Skupaj
univerza
Povprečno število let trajanja študija na
študenta – univerzitetni programi

7

Skupaj
univerza
Navodilo:
za študijsko leto 2006/2007: število študentov 2. letnika rednega dodiplomskega študija brez ponavljavcev v študijskem letu 2006/2007 se deli s
številom študentov vpisanih v 1. letnik na redni dodiplomski študij v študijskem letu 2005/2006;
odstotek ponavljavcev:
o za študijsko leto 2006/2007: število vseh ponavljavcev rednega dodiplomskega študija se deli s številom vseh študentov rednega dodiplomskega
študija brez absolventov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – visokošolski strokovni programi:
o

-

-
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Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante visokih strokovnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja
(2006) in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov;
povprečno število let trajanja študija na študenta – univerzitetni programi:
o Leto 2006: vsota razlike, za vse diplomante univerzitetnih programov rednega dodiplomskega študija v letu 2006 med letom diplomiranja (2006)
in letom vpisa v 1. letnik, se deli s številom študentov.
o

-

9.2

Raziskovalna dejavnost

Tabela 6: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah

Članica

Obdobje

Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
v letu 06
Stanje
31.12.06
Št. novih
projektov
v letu 06

SKUPAJ

Raziskovalni
program
2004-2008
Število

Št.
FTE
letno

12

25,4

12

25,4

Infrastrukturni
programi
2004-2008
Število

Št.
FTE
letno

Temeljni
projekti

Aplikativni projekti

Podoktorski
projekti

Predvideno
št. CRPov
v letu 2006

Predvideno število
znanstvenih
sestankov/konferenc
v letu 2006

Predvideno
št. drugih
projektov v
letu 2006

Število

Št.
FTE
letno

Število

Št.
FTE
letno

Število

6

1,4

15

6,9

6

4,5

19

3

180

3

0,7

1

1

17

0

25

18

7,6

7

5,5

36

3

205

6

1,4

Št. FTE
letno

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organizirala univerza.
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Tabela 7: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2006 in načrt za leto 2006

Patenti
Č2lanica

Obdobje

Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006

SKUPAJ

Število
prijav

Število
podeljenih

Blagovne znamke
Število
prodanih

Število
registriranih

Inovacije

Število
prodanih

Število

Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz.
drugi uporabniki
znanja in so krajši
od enega leta

Število projektov v
katerih sodeluje
gospodarstvo oz.
drugi uporabniki
znanja in so dolgi
vsa eno leto

2

5

64

30

64

2

5

64

30

64
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9.3

Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih

Tabela 8: Kazalniki za mednarodno dejavnost v izobraževanju in raziskovanju
Dodiplomski študij
Kazalnik

Članica

Načrt za
študijsko
leto
2006/07

Število študentov, ki opravljajo del študija v FE
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del
FE
študija v Sloveniji
Število gostujočih profesorjev, ki sodelujejo FE
pri pedagoškem procesu
Število profesorjev, ki sodelujejo pri
FE
pedagoškem procesu v tujini kot gostujoči
profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
FE
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in
FE
strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v
Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in
FE
strokovnih sodelavcev, ki bodo šli iz
Slovenije v tujino
Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v
pod tabelo.

Realizacija
za študijsko
leto 2006/07

Podiplomski študij
Načrt za
študijsko leto
2006/07

Realizacija
za študijsko
leto 2006/07

7
13

6
3

28*
4

2
10

5

pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu

Komentar:
28* = Raziskovalci in strokovni sodelavci, ki niso sodelovali v pedagoškem procesu
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9.4

Knjižnična dejavnost

Tabela 9: Kazalniki za knjižnično dejavnost
Obdobje
Visokošolska
knjižnica

Načrt za leto
2006

Realizacija za
leto 2006

Število aktivnih
uporabnikov knjižnice

2358

2252

Delež aktivnih
uporabnikov z univerz
(študenti, visokošolski
učitelji in sodelavci,
raziskovalci in
strokovni sodelavci)

Letni prirast tiskanih
enot gradiva in število
zakupljenih ali
nabavljenih elektronskih
enot

Število pregledanega
gradiva v elektronski obliki

Število računalnikov, preko
katerih uporabniki v knjižnici
lahko dostopajo do
informacij

2260

1500

S podatki razpolagajo
nosilci konzorcijskih
pogodb

16

2191

1331

Načrt za leto
2006
Realizacija za
leto 2006
SKUPAJ
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9.5

Upravne naloge univerze

Tabela 10: Kazalniki informatizacije univerze
Kazalniki

Članica

Število študentov na računalnik

SKUPAJ
Odstotek elektronskih prijav na izpite

o
o

Načrt za
študijsko
leto
2006/2007

Realizacija
za študijsko
leto
2006/2007
7

7
100%

SKUPAJ
100%
Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov.
Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte
študente rednega dodiplomskega študija brez absolventov.
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