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UVOD 
 

Fakulteta se trudi na najboljši možni način s svojim delovanjem uresničevati 

cilje, ki so zapisani v njeni magni charti v tem smislu po eni strani ostati zvesti svojim 

koreninam in tradiciji, po drugi strani pa biti ves čas odprta za nove izzive, ki jih 

prinaša hitro se spreminjajoči čas in z njim družba, v kateri fakulteta deluje. Njen 

napor je usmerjen v delo za dobro Cerkve in družbe.    

S tem v zvezi se vedno znova spreminjajo in dopolnjujejo tudi fakultetna 

pravila, zlasti kar zadeva njeno umeščenost v Univerzo v Ljubljani in doseganje 

njenih ciljev in nalog.  

Izraz zgoraj navedenega prizadevanja je neprestano iskanje priložnosti za 

večje povezovanje z drugimi fakultetami v okviru Univerze v Ljubljani in drugimi 

univerzami, posebej z Univerzo v Mariboru, s katero ima tudi nekatere skupne 

programe. Posebej veliko napora je vloženega tudi v ohranjanje stikov s sorodnimi 

fakultetami v Zagrebu, Đakovem, Gradcu in Beogradu. Podobno želimo ohranjati in 

krepiti stike tudi z drugimi teološkimi fakultetami, s katerimi imamo sklenjene 

medsebojne dogovore in v ta krog pritegniti še nove. 

Fakulteta vsako leto vlaga precejšnje napore v študijsko poglabljanje in 

pedagoško izpopolnjevanje pedagoških delavcev. Študijska usposobljenost je  

predmet tudi nenehnega preverjanja. Pedagoški delavci na TEOF se v ta namen 

izpopolnjujejo na t.i. sobotnih letih, s predavanji in študijem v tujini ter s 

sodelovanjem v mednarodnih projektih. Fakulteta v ta namen večkrat letno  

organizira študijske dneve, ki se jih udeleži velika večina  pedagoških delavcev. Na 

teh študijskih dnevih je vedno v ospredju vprašanje kakovosti in njene evalvacije. 

Fakulteta je v preteklem obdobju organizirala več odmevnih simpozijev in 

predavanj na različnih krajih. Z njimi skrbi za študijsko spremljanje diplomantov in za 

njihovo nadaljnje študijsko izpopolnjevanje. 
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1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 
 

1.1. RAZPIS 

 

1.1.1. Dodiplomski študij 

 

Od preteklega leta v študijskih programih ni novosti. Izvajajo se eno- in 

dvopredmetni univerzitetni program Teologija, prav tako se izvaja tudi visokošolski 

strokovni program Teologija.  

Fakulteta je delovala po do sedaj potrjenih programih, hkrati pa zbirala izkušnje in 

spoznanja o že prenovljenih programih po bolonjskih usmeritvah na teoloških 

fakultetah v srednjeevropskem prostoru in na podlagi cerkvenih predpisov 

pripravljala programe za ves dodiplomski študij po bolonskih standardih. Hkrati je 

vodila pogovore in usklajevanje s fakultetami, s katerimi sedaj izvaja ali bo v 

prihodnje izvajala dvopredmetni program. 

S strani ustreznih organov so potrjeni naslednji programi, ki so narejeni po 

standardih bolonjske reforme: enoviti magistrski program Teologija, enoviti 

dvopredmetni  pedagoški program Teologija v povezavi z univerzo v Ljubljani, 

univerzitetni dvopredmetni program Teološke študije v povezavi z Filozofsko 

fakulteto v Mariboru in prvostopenjski triletni program Religijske in teološke študije. 

V razpisu za študijsko leto 2007-2008 je bilo objavljenih naslednje število prostih 

vpisnih mest:  

- univerzitetni enopredmetni program Teologija: v LJ 75 rednih, 10 izrednih in v MB 

25 rednih študentov in 10 izrednih študentov, 

- univerzitetni dvopredmetni program Teologija: LJ 35 rednih študentov, 10 izrednih 

študentov, v MB 35 rednih študentov in 10 izrednih študentov, 

- visokošolski strokovni program Teologija: LJ 40 rednih in 20 izrednih študentov ter 

v MB 20 rednih in 10 izrednih študentov. 

 

1.1.2. Podiplomski študij 

 

Fakulteta je razpisala naslednje število študijskih mest za podiplomske programe: 

- specializacija Pastoralna teologija 30 mest, 

- specializacija Zakonska in družinska terapija 15, 
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- magistrski program Teologija 15, 

- magistrski program Zakonska in družinska terapija 20,  

- doktorski program Teologija 8 in 

- doktorski program Zakonska in družinska terapija 5 mest.  

 

1.2. VPIS 

  

1.2.1. Dodiplomski študij 

 

Podatki o v 1. letnih vpisanih študentih v študijskem letu 2007/2008 (V1 + V2) v 

Ljubljani in Mariboru kažejo naslednjo podobo:  

- na univerzitetni enopredmetni program je bilo vpisanih 84 rednih študentov in 6 

izrednih študentov, 

- na univerzitetni dvopredmetni program je bilo vpisanih 39 rednih študentov in 2 

izredna študenta, 

- na visokošolski strokovni program je bilo vpisanih 63 rednih študentov in 20 

izrednih študentov. 

V letu 2007/2008 je bilo v vseh programih dodiplomskega študija vpisanih 720 

študentov in študentk. 

 

1.2.2. Podiplomski študij 

 

Podatki o v 1. letnih vpisanih študentih v Ljubljani in Mariboru v študijskem letu 

2007/2008 (V1 + V2) kažejo naslednjo sliko: 

- v specialistični program Pastoralna Teologija 12 študentov. 

- v specialistični program Zakonska in družinska terapija 15,  

- v magistrski program Teologija 8, 

- v magistrski program Zakonska in družinska terapija 20, 

- v doktorski program Teologija 0 in v  

- doktorski program Zakonska in družinska terapija 0 študentov. 

V letu 2007/2008 je bilo torej vseh vpisanih študentov in študentk v podiplomskem 

študiju 117.   
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2. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

V letu 2007/2008 smo imeli 2 programa, 2 projekta CRP in 1 temeljni raziskovalni 

projekt. Programa sta bila zaključena z 31. decembrom 2008, vsi trije projekti pa so 

še v teku.  

Raziskovalno in znanstveno dejavnost potrjujejo tudi monografije, ki so jih izdali 

avtorji in avtorice naše ustanove. Navajam pomembnejše: Irena Avsenik Nabergoj,  

Mirror of reality and dreams : stories and confessions by Ivan Cankar  (založba Peter 

Lang); Metod Benedik, Kapucinski samostan s cerkvijo sv. Ane Škofja Loka (izdal 

Kapucinski samostan); Christian Gostečnik, Relacijska paradigma in travma (Brat 

Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut); Erika Prijatelj, Psihološka dinamika 

rasti v veri (Teološka fakulteta in Slomškova založba); Mari Jože Osredkar, Il est 

important d'être ensemble : hommage à Guy Lafon, un penseur de l'entretien (Paris 

Éditions franciscaines  + Ljubljana  Brat Frančišek); Nadja Furlan, Iz poligamije v 

monogamijo: inkulturacija krščanskega zakona v zambijsko kulturo (Teološka 

fakulteta); Janez Juhant, Im Feuer der europäischen Ideenzüge : Slowenien  (Lit); 

Bogdan Kolar, Salezijanci med begunci : delo salezijancev med slovenskimi begunci 

v begunskih tabori  ih Avstrije in Italije 1945-1950 (Salve); Janez Juhant and Bojan 

Žalec (ed.), Surviving globalization  : the uneasy gift of interdependence (Lit), 

Štefanija Krajnc Vrečko, Jože Rajhman in teologija Primoža Trubarja (Teološka 

fakulteta) idr. Kumulativno pa smo v letu 2008 povečali mednarodne objave za več 

kot 5%. 

Izdali smo tudi »Liturgia theologia prima  : zbornik ob 80-letnici profesorja Marijana 

Smolika« in Zbornik Tomažičevega simpozija, ki je bil v Rimu. 

Prav tako smo poskrbeli za redne zbirke in publikacije, zlasti za »Bogoslovni 

vestnik« – znanstvena revija za področje teologije (4 številke na leto) in »Acta 

Ecclesiastica Sloveniae« – znanstvena revija za področje cerkvene zgodovine na 

Slovenskem (1 številka na leto), ki tokrat nosi naslov Karikature v boju proti veri in 

Cerkvi  1945-1960. 

Pomemben delež so naši raziskovalci (dr. Vinko Potočnik, dr. Janez Juhant, dr. 

Bojan Žalec, dr. Stanko Gerjolj, dr. Igor Bahovec) prispevali k obširnim rezultatom 

večletne raziskave, ki poteka v okviru večletnega Srednjeevropskega raziskovalnega 

projekta z nazivom »REVACERN«. V povezavi z omenjenim projektom smo leta 
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2008 kot aktivni udeleženci sodelovali na več znanstvenih konferencah in simpozijih 

v Szegedu (Potočnik, Gerjolj, Bahovec) ter na eni konferenci v Krakowu (Bahovec). 

Poleg tega so raziskovalci in raziskovalke aktivno sodelovali na številnih 

mednarodnih kongresih, simpozijih in znanstvenih konferencah, kot npr. v Opatiji 

(Rahne Mandelj), Kopenhagenu Rahne Mandelj), Barceloni (Simonič, Rahne 

Mandelj), Washingtonu (L. Kompan-Erzar, Simonič, Poljanec), Baltimore (T. Erzar), 

San Francisco (Krašovec), Stuttgart (Gerjolj), Osijek (Gerjolj), Dunaj (Juhant, Klun, 

Žalec), Rim (Kolar), Zagreb (Sorč, Kvaternik, Strehovec), Leibnitz (Klun), Sarajevo 

(Petkovšek, Leskovec), Cres (Vodičar, Prijatelj) itd.  

Podatki za raziskovalce v Ljubljani in Mariboru kažejo, da je bilo v preteklem letu 

objavljenih skupaj 39 znanstvenih člankov, od tega 15 v tujem jeziku. Če prištejemo 

tem še objavljene znanstvene prispevke na konferenci (tipologija 1.06), ki jih je bilo 

24, potem je vseh skupaj 63.  

Vseh registriranih raziskovalcev je 56, med njimi je 33 rednih in izrednih profesorjev 

ter docentov.  

Vseh poglavij v znanstvenih monografijah v tujem jeziku je bilo lansko leto 

objavljenih 43, poglavij v znanstvenih monografijah v slovenskem jeziku je bilo 27, 

znanstvenih monografij v tujem jeziku 4, znanstvenih monografij v slovenskem jeziku 

7 in strokovnih člankov 111. 

 

3. MEDNARODNA DEJAVNOST 
 

V akademskem letu 2007/2008 smo v več pogledih okrepili naše mednarodno 

sodelovanje. Predavatelji aktivno sodelujejo v poklicnih mednarodnih združenjih; za 

Slovenijo je ustanovljena posebna sekcija Evropskega združenja teologov. Več 

naših objav je bilo v teološki reviji, ki jo izdaja združenje. Nekaj članov se je jeseni 

2007 udeležilo kongresa združenja v Leuvnu pod naslovom Religion and the 

European Project. Theological Perspectives. Predavatelji so sodelovali še pri 

številnih drugih mednarodnih simpozijih in konferencah. Novembra 2007 je bila v 

Celju mednarodna konferenca z naslovom Dialog ali kako preseči trke civilizacij. 

Pripravil jo je Inštitut za filozofijo in družbeno etiko na TEOF. V organizaciji 

Slovenske teološke akademije v Rimu in Inštituta za zgodovino Cerkve je bil 

septembra 2007 v Rimu simpozij, posvečen lavantinskemu škofu dr. Ivanu Jožefu 
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Tomažiču. Junija 2008 je v Celju (v angleščini) potekal mednarodni simpozij z 

naslovom Religije za mir v obrambi demokracij: Vloga religiozne svobode v 

posttotalitarnih družbah in v novi Evropi. Kar zadeva izmenjavo učiteljev, je prof. D. 

Ocvirk tri mesece predaval na Salomonskih otokih. Podaljšali smo pogodbo o 

sodelovanju s Katoliško teološko fakulteto v Zagrebu. Znotraj bolonjske reforme 

programov smo stopili v stik s Pravoslavno teološko fakulteto v Beogradu in se 

dogovorili za sodelovanje enega od njihovih profesorjev pri magistrskem programu 

Religiologija in etika. 

 

V okviru programa VŽU-Erasmus je v akademskem letu 2007/08 bilo na izmenjavi v 

tujini 7 študentk/ov naše fakultete (v Leuvenu, Dublinu, Gradcu in Regensburgu), 

medtem ko je na našo fakulteto prišel en Erasmus študent iz tujine (Gradec). V 

okviru Erasmus izmenjave je pri nas predaval tudi prof. Sia iz Dublina. Fakulteta je 

podpisala nove pogodbe za Erasmus sodelovanje zlasti z univerzami na Poljskem in 

Slovaškem, kar pomeni širitev našega sodelovanja na dežele Vzhodne Evrope. Od 

tam pričakujemo tudi večji interes študentov, da bi prišli k nam na izmenjavo (letos 

sta že prijavljena dva). Da bi povečali prihod tujih študentov k nam, je fakulteta 

pripravila pet predmetov v angleščini, ki se bodo ob zadostnemu interesu izvajali s 

predavanji, sicer pa z individualnimi konzultacijami. Prenovila je tudi svoje spletne 

strani z informacijami v angleščini, da bi postala bolj mednarodno prepoznavna. 

V tem letu je fakulteta vstopila v prvo CEEPUS mrežo (ki se prične izvajati 2008/09). 

Pri projektu z naslovom »Razum, mit, religija. Naloge filozofije in teologije danes« 

sodeluje poleg dunajske univerze (kot koordinatorja) še 14 srednje- in 

južnoevropskih univerz. Predvidena je izmenjava študentov in profesorjev. 

Fakulteta je bila v akademskem letu 2007/08 organizator ali soorganizator dveh 

pomembnih mednarodnih simpozijev.  

 

4. KNJIŽNJICE, ČITALNICE IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

V knjižnici v Ljubljani so bili v letu 2008 vpisani kot aktivni člani: 924 rednih 

študentov, 84 izrednih, 77 podiplomskih, 63 profesorjev UL, 7 srednješolcev, 80 

zaposlenih, 23 upokojencev ter 77 drugih uporabnikov, skupaj 1.335. Na voljo je 9 

računalnikov za dostop do informacij.  
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Izposoja na dom v Ljubljani je v tem letu obsegala 14.045 knjižničnih enot, v čitalnici 

pa 10.500, uporaba knjižnice 6.800– skupaj 31.345.  

Obdelava knjižničnih enot v Ljubljani: prirast v letu 2008 je bil 1194 inventarnih enot, 

kar pomeni 1009 naslovov. Obdelanih je bilo 138 inv. enot (116 naslovov) starega 

gradiva.  Vnešenih je bilo tudi 1061 enot za potrebe bibliografije profesorjev. 

Knjižnica prejema 341 naslovov periodičnih publikacij. 

V Teološki knjižnici Maribor so bili v letu 2008 vpisani kot aktivni člani: 333 rednih 

študentov, 15 izrednih, 10 podiplomskih, 73 profesorjev UL in UM, 20 srednješolcev, 

96  zaposlenih, 22 upokojencev ter 49 drugih uporabnikov, skupaj 618 uporabnikov. 

Na voljo je 7 računalnikov za dostop do informacij.  

Izposoja na dom v Mariboru  je v tem letu obsegala 16.824 knjižničnih enot, v 

čitalnici pa 7.200, skupaj 24.024.  

Obdelava knjižničnih enot v Ljubljani: prirast v letu 2008 je bilo 1009 naslovov, kar 

pomeni 1163 inventarnih enot. Obdelanih je bilo 151 inv. enot starega gradiva.  

Obdelanih je bilo tudi 256 enot za potrebe bibliografij raziskovalcev. Knjižnica 

prejema 284 naslovov periodičnih publikacij. 

 

5. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA 
 
Fakulteta je na področju investicij nadaljevala z zamenjavo luči po predavalnicah (št. 

3, 4, 5), kar je predstavljalo strošek  v skupnem znesku 13.257,00 EUR, skoraj toliko 

pa je investirala v vzdrževanje in prenovo toplotne postaje (12.270,00 EUR). 

Izboljšanju informacijske infrastrukture je bila namenjena posebna pozornost. Za 

boljšo internetno zaščito smo namestili požarni zid, za potrebe sistema EDUROAM 

in bodoče IP telefonije smo nadgradili mrežno opremo v LJ. Nabavili smo 7 novih 

notesnikov, 3 osebne računalnike, 2 fotokopirna stroja, strežnik, fotoaparat, nekaj 

mizarske opreme itd. Skupna vrednost nabavljene opreme je 30.900,00 EUR. 

 

6. INFORMACIJSKI SISTEM 
 

Fakulteta nima svojega lastnega informacijskega sistema, ampak uporablja sisteme 

UL. Glede računalniške opreme je v Ljubljani študentom na voljo 12 osebnih 

fakultetnih računalnikov, poleg tega imajo še 4 v okviru študentske organizacije. V 

Mariboru jim je na voljo 5 fakultetnih računalnikov, nadaljnjih 10 pa daje na voljo 

študentom Kolpingova ustanova. 
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Po kabinetih in v upravi razpolaga fakulteta z 20 osebnimi računalniki v Ljubljani in 8 

v Mariboru. 

Posodobljen in dopolnjen je bil spletni portal fakultete, sedaj omogoča tudi bolj 

pregledno predstavitev zaposlenih pedagoških delavcev in fakultete same. 

Fakulteta je vlagala tudi v izboljšanje infrastrukture. Za potrebe sistema EDUROAM 

in pa prihajajoče IP telefonije, je bila nadgrajena mrežna oprema(stikala) v Ljubljani.  

Sistem EDUROAM je z začetkom študijskega leta postal tudi operativen, tako imajo 

na območju fakultete dostop do svetovnega medmrežja vsi uporabniki tega sistema, 

na enoti v Mariboru se sistem uvaja. 

Za potrebe fakultete in študentov se uporablja program e-študent, uvaja pa se tudi 

sistem IRC. 

 

6.1. PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2009 

 

Vlaganje v strežniško infrastrukturo, s poudarkom na arhiviranju in varovanju 

podatkov, uvajanje sistemov, ki bi racionalizirali stroške  delovanje samega 

informacijskega sistema… 

 

7. ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE 
 

Program je predvidel zaposlitev 1 mladega raziskovalca in je bil kot tak realiziran. 

Po programu naj bi bilo v tem letu 10 izvolitev v naziv in jih je dejansko tudi bilo 10. 

Fakulteta je za izvajanje svojih programov imela na voljo 53 visokošolskih učiteljev, 

visokošolskih sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, od teh pa 7 s 

statusom mladega raziskovalca.  

Napravljena je bila natančna analiza študentskih ocen visokošolskih učiteljev, katerih 

posamične izsledke je prejel vsak osebno, temu pa je sledila v senatu splošna 

razprava o pridobljenih pokazateljih. 

 

Mnenja in predlogi študentov: 

Študentski svet je v preteklem študijskem letu 2007/08 podal pet mnenj za 

napredovanje petih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, od tega so bila tri mnenja 

pozitivna, eno vzdržano in eno negativno. 
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8. STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN INTERESNA 
DEJAVNOST 
 

8.1. ŠTUDENTSKI SVET 

 

Študentski svet tako kot prejšnja leta skupaj s Študentsko organizacijo TeoF  

nadaljuje z organizacijo okroglih miz na različne aktualne teme (Projekt Nosce te 

ipsum) prav tako sodelujemo skupaj sodelujemo pri obštudijskih dejavnostih. S tem 

želimo študente teologije še bolj medsebojno spoznati in povezati. 

Študentski svet se prizadeva, da obvešča študente o dogajanju na fakulteti in prav 

tako na ravni univerze, in jih vabi k sodelovanjem različnih projektih kot tudi v 

organih same fakultete. Kljub že marsikateremu prizadevanju, da bi se bolj povezali 

z enoto v Mariboru nam nekako ni uspelo, izboljšal pa se je sam odnos z vodstvom 

fakultete, le nekatere komisije kateri člani smo tudi, člani ŠS ne sklicuje redno svojih 

sej, oziroma niti ne ve kdo so njihovi člani. 

Študentski svet, si je prizadeval tudi za večje zanimanje za izmenjavo študentov za 

mednarodno izmenjavo, oziroma študij v tujini, in kar nekaj študentov je tudi odšlo na 

študij v tujino. Pojavil pa se je problem, zaradi finančnih nezmožnosti študentov.    

Prav tako je letos prvič na naši fakulteti potekalo tudi tutorstvo med študenti, in se je 

kar dobro uveljavilo, zadovoljni so tako študentje tutorji kakor tutorantje. 

Študentski svet pa je letos dal v tisk za vse študente tudi študijske koledarčke, ki so 

jih študentje dobili v prvi polovici oktobra. 

Študentski svet je svoj plan dela zaključil po pričakovanjih. Nekateri načrti, ki se niso 

uresničili pa so ostali neuresničeni, bodi si zaradi nezainteresiranosti študentov, še 

več pa zaradi nezmožnosti financiranja Študentskega sveta. 

 

8.2. OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 

Študentski svet in Študentska organizacija skupaj organizirata več vrst obštudijskih 

interesnih dejavnosti, katerih se študentje lahko udeležijo: 

1.) Božično novoletne delavnice za zbiranje humanitarne pomoči 

2.) Izdajanje študentskega glasila »Colloquia« 

3.) Organiziranje strokovnih ekskurzij 

4.) Športne aktivnosti (smučanje, bowling…) 
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5.) Duhovne vaje skupaj s pastoralno skupino oz. uradom za laike 

6.) Miklavževanje  

 

9. RAZVOJ SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
 

Poleg tega rednega letnega poročila, ki ga izdela komisija za kakovost, je v okviru 

posameznih kateder navzoče notranje preverjanje. Izdelano je bilo tudi poročilo za 

Univerzo o sistemu kakovosti. Pri tem sledimo mednarodnim zahtevam za teološke 

fakultete iz katoliškega okolja. 

Delovanje komisije in njena sestava je razvidna iz tega dokumenta. Ta se z 

bolonjsko prenovo širi in dobiva nove pristojnosti. 

Kazalci kakovosti se uporabljajo pri načrtovanju pedagoškega dela, pri habilitacijah 

in so sestavni del pogovora predstojnikov kateder in dekana. 

Študentska anketa se izvaja vsako leto. Z rezultati je seznanjen vsak predavatelj. Ob 

tem je tudi širša evalvacija rezultatov in iskanje možnosti za izboljšavo. 

Druge ankete in analize vodijo sami profesorji pri svojih predmetih in služijo pri 

načrtovanju konkretnega dela. 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani je vključena v mednarodno evalvacijo in 

akreditacijo pri 'Agenzia per la verifica e la promozione della qualita' (AVEPRO) in je 

v tesnem sodelovanju z nemško govorečimi teološkimi fakultetami pod okriljem 

'Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kanonischer Studiengänge in 

Deutschland' (AKAST). Vseskozi je navzoča tudi evalvacija s strani instituta velikega 

kanclerja. 

Ukrepi za izboljšanje kakovosti v tem akademskem letu so stalno celodnevno 

izobraževanje za vse zaposlene vključene v pedagoški proces pred začetkom 

vsakega semestra, kjer je poudarek na pripravah za izvajanje učnega procesa. 

Uvedba večje vloge predstojnikov kateder pri načrtovanju in izvajanju zastavljenega 

pedagoškega programa v tesnem in načrtnem sodelovanju z dekanom. 

Nujni ukrepi, ki se delno že izvajajo za izboljšanje kakovosti, je obvezno pedagoško 

usposabljanje asistentov pred habilitacijo. Načrtno in strokovno opremljanje 

prostorov za kvalitetnejše izvajanje pedagoškega procesa ter ustrezno 

izobraževanje, ki bo te tehnične pridobitve v največji meri izkoristilo. Ob tem je 

poudarek tudi na tesnejšem sodelovanju z drugimi teološkimi fakultetami in 
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prevzemanju njihovih izkušenj pri zagotavljanju kakovostnejšega izobraževalnega 

procesa. 

Pri vodstvu fakultete, njenih strokovnih službah in posebej pri pedagoških delavcih je 

mogoče zaznati resnično voljo po dvigu kakovosti na fakulteti v vseh pogledih, še 

posebej pri pedagoškem delu in s tem v prehodnosti iz letnika v letnik. O tem je 

velikokrat govora na sejah senata in tudi sicer. Vsi programi po bolonjski shemi so 

narejeni pod tem vidikom in vsi pričakujejo po uvedbi le-teh na tem področju tudi 

vidne izboljšave.  

Zaradi specifičnosti nekaterih predmetov, so ti precej omejeni z objavljanjem svojih 

raziskovalnih dognanj v tujih revijah, za druge je lažje ali pa imajo boljše že 

predhodne reference. Treba pa je priznati, da v veliki večini raziskovalnih delavcev 

obstoji želja po širitvi znanja in objavljanju tudi v tujini.   

Dosedanje izkušnje iz mednarodnega povezovanja so pokazale, da je lažje dobiti 

tuje predavatelje k nam, kot da bi šli naši profesorji predavat drugam. Verjetno so 

vzroki na obeh straneh, tako v tujini kot doma. Zahodna teologija ne čuti kake velike 

potrebe po vzhodni, pač pa radi svoje znanje širijo na vzhod. Nasprotno smo mi 

včasih premalo prodorni ali naše izkušnje sami podcenjujemo in jih ne  uveljavljamo 

dovolj tudi v tujini.  

Temu bi lahko pripomoglo večjo prepoznavnost naših raziskovalcev in jim dvignilo 

samozavest sodelovanje v raznih mednarodnih projektih.  

Komisija za kakovost bo v prihodnjem letu še posebej pozorna na pričakovane 

premike glede na uveljavljanje novih programov. Primerjali jih bomo z dosedanjimi in 

sproti vgrajevali izboljšave, da bi na novih programih nadgrajevali dosedanje 

pozitivne izkušnje.  
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10. PRILOGE 
 

10.1. ANALIZA NEKATERIH KAZALCEV USPEŠNOSTI IN KAKOVOSTI ŠTUDIJA 

 

10.1.1. Kazalec 1: Koliko študentov 1. letnika je napredovalo v 2. letnik?  

 

Prehodnost  iz prvega v drugi letnik po programih 
 

program 
Prvič vpisani v prvi letnik 
2007/2008 

Od teh napredovali v 
drugi letnik 2008/2009 

% 

UNI eno 82 44 53,66 

UNI dvo 39 22 56,41 

VSP 68 49 72,06 

ZDT sp 15 14 93,33 

TEO mag 20 20 100 

ZDT mag 8 5 62,5 

TEO dr 1 1 100 

ZDT dr 6 6 100 

 

Če primerjamo rezultate prehodov iz prvega v drugi letnik z podatki iz leta pred tem, 

potem moramo ugotoviti nekatere spremembe pri posameznih programih. Pri 

programu enopredmetnega študija Teologija, se je prehodnost kar precej (za slabih 

9%) poslabšala, pri dvopredmetnem programu pa nekoliko manj izboljšala. Veliko 

občutneje (za slabih 14%) pa se je izboljšala pri visokošolskem strokovnem 

programu. 

Enako dobra kot leto pred tem je bila prehodnost pri specialističnem programu 

Zakonske in družinske terapije (93,33%). Če je bila prehodnost pri magistrskem 

programu Teologija pred letom manj kot tretjinska, je bila to leto stoodstotna. 

Poslabšala pa se je za tretjino pri magistrskem programu Zakonske in družinske 

terapije. Pri doktorskem programu teologije ter zakonske in družinske terapije je bila 

ob majhnem številu študentov stoodstotna.  

Če med seboj primerjamo še srednjo vrednost prehodnosti v vseh treh dodiplomskih 

programih s srednjo vrednostjo vseh petih podiplomskih programov, potem se 

izkaže, da je izkupiček pri slednjih bistveno boljši (kar za slabih 31%). Srednja 

vrednost prehodnosti iz 1. v 2. letnik v vseh programih znaša slabih 76%. Povprečna 
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vrednost prehodnosti v podiplomskih programih se je v primerjavi z letom poprej 

precej izboljšala, za 3 odstotke pa je slabša prehodnost vseh programov, ob tem pa 

precej boljša z ozirom na dve leti pred tem. 

  

10.1.2. Kazalec 2: Koliko študentov napreduje v višji letnik (2.,3.,4.,..), v absolventski 

staž? 

 

Prehodnost po letnikih (zajeti so redni in izredni študenti, prvič vpisani v letnik, brez ponavljalcev) 

VSS ENO DVO 

iz 1. v 2. 72,06% iz 1. v 2. 53,66% Iz 1. v 2. 56,41% 

iz 2. v 3. 67,24% iz 2. v 3. 75,71% iz 2. v 3. 69,44% 

iz 3. v abs. 69,77% iz 3. v 4. 67,11% iz 3. v 4. 87,5% 

  iz 4. v 5. 88,52% iz 4. v abs. 96,55% 

  iz 5. v abs. 81,4%   

povprečje 69,69% povprečje 73,28% povprečje 77,47% 

 

Ko primerjamo med seboj prehodnost iz nižjega v višji letnih pri vseh treh 

dodiplomskih programih, pade v oči, da je ta najslabša na prehodu iz 2. v 3. letnik 

tako pri visokošolskem strokovnem programu kakor tudi pri dvopredmetnem 

programu, medtem ko je pri enopredmetnem najslabša na prehodu iz tretjega v četrti 

letnik. Sicer pa se s to izjemo praviloma prehodnost v višjih letnikih izboljšuje, ker 

verjetno ostajajo le tisti, ki mislijo resno z dokončanjem študija.  

Če pa primerjamo povprečje prehodnosti v vseh treh programih z povprečjem leto 

pred tem, potem moramo ugotoviti, da se je prehodnost v povprečju precej izboljšala 

pri visokošolskem strokovnem programu (za 15,73%), samo nekoliko manj se je 

izboljšala tudi pri dvopredmetnem programu (za 15,24%), medtem ko se je pri 

enopredmetnem programu  rahlo poslabšala (za2,44%).  

Če primerjamo vsa tri povprečja z povprečji enega leta poprej, potem z veseljem 

ugotovimo, da se je prehodnost v vseh treh programih v enem letu izboljšala za 

9,51%.     

 

10.1.3. Kazalec 3: Koliko absolventov je diplomiralo? 

 

V obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2008, je na Teološki fakulteti diplomiralo: 
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 33 študentov na Univerzitetnem enopredmetnem programu Teologija 

 13 študentov na Univerzitetnem dvopredmetnem programu Teologija  

 16  študentov na Visokošolskem strokovnem programu Teologija 

 10 študentov specialistični študij Pastoralne teologije 

 11 študentov specialistični študij Zakonske in družinske terapije 

 3 študenti magistrskega študija Zakonske in družinske terapije 

 2 študenta magistrskega študija Teologija  

 2 študenta doktorskega študija Teologija 

 1 študent doktorskega študija Zakonske in družinske terapije 

 

V primerjavi z letom poprej je na enopredmetnem programu teologija diplomiralo 9 

študentov manj, na dvopredmetnem programu 1 več in na visokošolskem 

strokovnem 6 več.  

Na podiplomskih programih je glede diplom v primerjavi z letom poprej slika 

naslednja: na specialističnem študiju Pastoralne teologije je diplomiral eden več kot 

leto poprej, na specialističnem študiju zakonske in družinske teologije eden manj. Na 

magistrskem študiju zakonske in družinske terapije leto prej ni diplomiral nihče, prav 

tako ne na doktorskem študiju Zakonske in družinske terapije. Na magistrskem 

študiju Teologija je končal eden več, na doktorskem študiju teologija pa dva manj.    

 

10.1.4. Kazalec 4: Spremljanje “čiste generacije” enopredmetni teologija 2002/2003. 

 

Pod drobnogled smo vzeli generacijo študentov, ki se je vpisala leta 2002/2003 

in bi lahko študij, če bi ta potekal brez prekinitev in zaostajanj, končala v letu 

2007/2008. V enopredmetni program teologije se je v prvem letniku vpisalo 108 

študentov (leto poprej 149). Od teh jih je napredovalo v II. letnik 28 (50). V III. letnik 

je prišlo iz prve vpisane skupine 21 (45) študentov. V IV. letnik jih je napredovalo iz 

spremljane skupine 19 (35). V V. letnik se je prebilo 15 (30) študentov spremljanega 

letnika. Od teh je po enoletnem absolventskem stažu diplomiralo 10 (11) študentov. 

Nadaljnji 4 (3) pa so diplomirali v naslednjem akademskem letu. Skupaj jih je od 

vpisanega I. letnika v letu 2002/2003 doslej diplomiralo 14 (15) ali 13 (10) %.  

Iz povedanega in spodnjih dveh tabel je razvidno, da je velik osip po prvem 

letniku, v katerega je napredovala komaj četrtina vpisanih v 1. letnik. V nadaljnjih 
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letnikih razlike niso tako velike, ampak zmerne. Glede na leto poprej odstotek tistih, 

ki so diplomirali za 3 odstotne točke boljši kot leto poprej, kar je dobro znamenje.  

Zdi se, da je prehodnost iz enega letnika v drugega nekako pričakovana kar 

zadeva enakomernost padanja opazovane generacije, ni pa ugodna, kar zadeva 

uspešnost, gledano na vpis v prvi letnik in število diplomantov.  

 

letnik I. II. III. IV. V. DIPLOMA 

2002/03 108 2 1 1   

2003/04 11 28 1  1  

2004/05  4 21   1 

2005/06  1 4 19   

2006/07   1 6 15 3 

2007/08   1 1 6 10 

2008/09     3 4 

 

Ali izraženo v odstotkih: 

 

letnik I. II. III. IV. V. DIPLOMA 

2002/03 100 1,8 0,9 0,9   

2003/04 10,1 25,9 0,9  0,9  

2004/05  3,7 19,4   0,9 

2005/06  0,9 3,7 17,6   

2006/07   0,9 5,5 13,8 2,7 

2007/08   0,9 0,9 5,5 9,3 

2008/09     2,7 3,7 

 

Že nekaj let je prikazovana prehodnost podobna z majhnimi izboljšavami iz leta 

v leto. Ponoviti je treba ugotovitev, da poročilo o uspešnosti pri dokončanju študija 

ne upošteva študentov dvopredmetnega program, saj se zanje vodi tozadevna 

statistika na matičnih fakultetah. 


