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I. UVOD 
 
 
Poročilo o kakovosti Akademije za glasbo za leto 2012 je pripravila Komisija za kakovost 
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UL AG). Pri svojem delu se je 
naslonila na Letno poročilo Akademije za glasbo in Tabele s kazalniki za leto 2012. Dodatne 
podatke so člani komisije pridobili od zadolženih za posamezna področja na Akademiji za 
glasbo (v nadaljevanju AG). 
 
 
Komisijo – v sestavi: 
 

• izr. prof. mag. Ivan Florjanc, predsednik, 
• doc. mag. Dušan Bavdek,  
• red. prof. Jože Kotar,  
• asist. mag. Bernarda Rakar,  
• str. svet. Maja Klinar Bertoncelj,  
• Tim Kostrevc, študentski referat AG, 
• Larisa Marjanovič, študentski svet AG –  

 
je imenoval senat UL AG na svoji redni seji 24. 2. 2010. S sklepom senata v novembru 2010 
sta bila imenovana dva nova člana. Na redni seji senata UL AG  20.12.2012 pa je bil 
imenovan za predsednika komisije izr. prof. mag. Ivan Florjanc.  
 
 
Pri izdelavi poročila so sodelovali še: 
 

• red. prof. Andrej Grafenauer, dekan, 
• red. prof. Hinko Haas, prodekan za umetniško dejavnost, 
• red. prof. Tomaž Rajterič, prodekan za študijske zadeve, 
• Mojca Žugelj Marič, tajnik, 
• doc. dr. Branka Rotar Pance, predsednica Komisije za založništvo, 
• Ksenija Požar Žižek, vodja področja, knjižnica, 
• Vida Miklič,vodja računovodsko-finančne službe, 
• Cilka Rakar, sam.strok.sod., računovodsko-finančna služba, 
• Miran Slobodjanac, vodja področja, služba za informatiko, 
• Vesna Obradovič, vodja področja, študentski referat, 
• Alenka Grahek, vodja področja, kadrovska služba, 
• Nataša Cetinski, mednarodno sodelovanje. 
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Pregled realizacije predlogov ukrepov oz. ukrepov iz poročila o kakovosti za leto 2011 
 
 
Predlog ukrepa iz poročila o 
kakovosti 2011 

Status* ukrepa  
oz. predloga: 

Obrazložitev 

ad 2.1: Izhod iz trenutnega 
mrtvila, ki ga je povzročil Zakon 
o visokem šolstvu, ki je s 
študijskim letom 2009/10 ukinil 
in z ničemer nadomestil 
tretjestopenjski študij umetniških 
disciplin. 

Vključeno v snovanju 
programa »Umetniški 
doktorat«. 
Status: senat UL AG 
razmišlja o načinu/ih 
ponovne uvedbe 
specializacije. 

Specialistični študij v umetnosti ontološko 
ni enak konceptu znanstveno-teoretično 
zasnovanega »Umetniškega doktorata«, ki 
mu manjka bistveni protipol, ki je ravno v 
prenosu teoretičnega znanja v umetniško 
poustvarjanje. 

Pripraviti vse potrebno za 
čimprejšnjo akreditacijo 
programa Jazz in pridobitev 
infrastrukure in sredstev za 
izvedbo. 

Vključeno v program 
dela 2012 
in delovno se že 
izvaja v obliki izbirnih 
predmetov. 

Izvajajo se habilitacijski postopki; program 
jazz se delovno že izvaja v obliki izbirnih 
predmetov, zato je Katedra za jazz je bila 
ob sprejemu novih pravil UL AG (2012) in 
je praktično že aktivna. 

ad 2.2: Povečati prepoznavnost 
AG: spletna stran v celoti v 
angleščini, tiskana gradiva in 
oglaševanje na vseh vrstah 
umetniških in strokovnih srečanj 
ter v medijih. 
 

- Realizirana spletna 
stran in uvedba video 
prenosov v povezavi 
z ARNESom in na na 
YouTube. 

- Realizacija je sad lastnih izboljšav in 
naporov; 
- postavljena spletna stran v angleščini;  
- neposredni video prenosi koncertov 
Koncertnega abonmaja UL AG na spletu v 
povezavi z ARNESom;  
- postavitev boljših izvedb (opere Orfej, 
simfoničnega orkestra ipd.) na YouTube; 
- vstop v »InMusWB« (pod okriljem EU-
Tempusa). 

Iskati načine za premostitev 
finančne podhranjenosti pri 
organizaciji mednarodnih 
projektov oz. prepoznavnosti UL 
AGv tujini. 

Realizirano v letu 
2012. 

Umetniške turneje v tujino ob pridobljeni 
tuji logistično-finančni opori. Izvedeno 
koncertiranje v tujni (opera Orfej, 
Simfonični orkester); 

Boljše informiranje 
neglasbenikov, vodstvenih služb 
UL in služb za informiranje o 
vsebinski strukturi in specifikah 
AG. 

Delno realizirano v 
letu 2012. 

Viden premik na bolje ob Akreditaciji UL, 
nastopu v parlamentu RS, ob protestnih 
zborovanjih in tiskovni konferenci, 
neposrednih stikih z ministrom, dekanovi 
nastopi na TV oddajah. 

ad 2.3: Priporoča se še 
aktivnejše delo službe za 
mednarodno dejavnost AG. 

Vključeno v program 
dela 2012. 

Služba deluje v skladu z navodili za delo 
vodstva AG. 

Stremeti k boljši usklajenosti 
koncertne ponudbe z drugimi 
ljubljanskimi kulturnimi dogodki. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Ni realizirano. Še vedno se dogaja več 
koncertnih ponudb isktočasno, včasih celo 
znotraj AG na isti dan. 

Iskanje rešitve kritične finančne 
situacije na AG. 

Vključeno v program 
dela 2012. 

Doslej je predvsem vodstvo zelo 
angažirano v iskanju rešitve, predvsem 
dekan. 

ad 2.4: Iskanje izhoda iz kritične 
podfinanciranosti knjižnice in 
nezadostne podpore založniške 
dejavnosti. 

Delno realizirano v 
letu 2012. 

Delovanje založniške dejavnosti AG je bilo 
v letu 2012 glede do skrajnosti zaostreno 
finančno situacijo zadovoljivo rešeno. 

Povečanje kadrovske zasedbe v 
knjižnici v skladu z normativi. 

Delno realizirano v 
letu 2012. 

Zaradi finančne stiske ima delno zadolžitev 
v knjižnici (20 ur tedensko) strokovni 
delavec iz študentskega referata, deloma 
pa rešuje problem študentka. 

Imenovanje knjižničnega odbora 
in sprejetje knjižničnega reda na 
senatu AG. 

Ostaja na ravni 
predloga, 
nerealizirano. 

Neaktivnost je odsev kritične 
podfinanciranosti celotne AG. Odbor 
predvsem zato ne deluje. 

ad 2.5: Izdelati urnike, ki bi 
vsem oddelkom omogočali 
tekoč potek predavanj. 

Delno realizirano v 
letu 2012. 
Zaznana je 

Prodekan red. prof. T. Rajterič se je 
osebno lotil izboljšav. Ob dosedanjem 
pomanjkanju ter razdrobljenosti prostorov 
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izboljšava. in lokacij kaže, da je zelo težko izdelati 
optimalno usklajene urnike, ki bi vsem 
oddelkom popolnoma ustrezali. 

Čim prejšnja izgradnja treh 
akademij oz. kot prehodna 
rešitev pridobitev ustrezne 
dvorane; obeta se v naslednjem 
letu možnost uporabe dvorane v 
palači Kazina, Kongresni trg 1. 

Delno realizirano v 
letu 2012: 
- gradnja akademij 
ostaja na ravni 
predloga; 
- realiziran najem 
dvorane v palači 
Kazina in 
prizadevanja 
vodstva, da se tam 
pridobijo vsi prostori. 

Ker se čim prejšnji začetek gradnje treh 
akademij stalno izmika, je predvsem 
vodstvo dejavno v iskanju prehodne rešitve 
za ta (negotovi) čas. Prostori v palači 
Kazina bi delno rešili problematiko najema 
predvsem tiste najbolj pereče na Starem 
trgu 34, kajti najemna pogodba za objekt 
Stiški dvorec (Stari trg 34) poteče že 
30.09.2014, to pomeni že takoj z 
naslednjim šolskim letom. Nujna je 
urgentnost ukrepanja. 

Nujnost investicij v vzdrževanje 
prostorov, nadgradnja opreme 
in nabava lastnih akademijskih 
instrumentov, so potrebe za 
normalno delovanje. 

Razen manjših 
izboljšav ostaja na 
ravni predloga. 

Pomanjkanje finančnih sredstev ostaja 
ključen problem. 

ad 2.6: Namestitev požarnega 
zidu. 

Realizirano v letu 
2012. 

Realizirano. 

Spodbuditi zaposlene k večjemu 
in rednejšemu obiskovanju 
delavnic in predstavitev na to 
temo. 

Realizirano v letu 
2012, vendar pičel 
odziv pri pedagoških 
delavcih. 

Spodbujanje ni imelo željenega učinka 
zlasti pri pedagoških delavcih na AG in se 
posledično dogaja (neracionalno) sprotno 
iskanje pomoči pri Službi za informatiko. 

Postavitev novega strežnika. Ostaja na ravni 
predloga. 

Nadgradnja poštnega strežnika na verzijo 
2010 s strani UL. 

ad 2.7: Nujnost vzpostavitve 
ustreznega financiranja AG in 
pogodbenih sodelavcev. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Problem je zaostrilo še dodatno 
zmanjšanje števila redno zaposlenih in tudi 
pogodbenih sodelavcev. 

Možnost odpiranja novih 
delovnih mest nepedagoških 
strokovnih sodelavcev. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Pomanjkanje finančnih sredstev ostaja 
ključen problem. 

Treba je vzpostaviti ustreznejši 
model financiranja za 
individualno raziskovalno in 
umetniško delo. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Pomanjkanje finančnih sredstev ostaja 
ključen problem. 

ad 2.8: Iskanje izvedb skupnih 
projektov ob ugotovitvi 
nesodelovanja med ŠS AG in 
ŠO AG. 

Vključeno v program 
dela 2012. 

V 2012 se je zamenjalo vodstvo ŠO AG.  
Upati je, da bo v 2013 sodelovanje 
zaživelo. 

Iskanje novih načinov zaslužka; 
zaradi majhnih prihodkov je 
omejena izvedba projektov s 
strani ŠS AG. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

V teh finančno kriznih časih je zelo težko 
poiskati nov vir financiranja ŠS AG. 

Predramiti nedejavnost polovice 
članov ŠS AG. 

Vključeno v program 
dela 2012. 

Nova zasedba ŠS AG – upati, da bo 
dejavnejša in bolj angažirana. 

ad. III: Posodobiti študentske 
ankete in uvesti računalniško 
anketiranje študentov. 

Realizirano v letu 
2012. 

Anketa je bila prvič izvedena ob vpisu v 
študijsko leto 2012/13 septembra 2012. 
Ti rezultati imajo hibo, saj bi – za 
verodostojnejše rezultate – morala biti 
anketa narejena ne ob vpisu marveč ob 
prijavi na izpit, kar je že v planu 2012/13. 

Vzpostaviti Službo za kakovost 
AG takoj, ko bodo to dovoljevala 
finančna sredstva. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Pomanjkanje sredstev ostaja še naprej 
ključen problem. 

Izvedba več anket v okviru 
novega sistema VIS in s tem 
premostitev pomanjkanja 
povratnih informacij. 

Ostaja na ravni 
predloga. 

Sam program VIS se je začel uvajati sredi 
junija 2012, t. j. sovpadal je s poletnimi in 
jesenskimi izpitnimi termini, z začetkom 
novega akad. leta ipd.  
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II. ANALIZA KAKOVOSTI PO PODROČJIH/DEJAVNOSTIH S 
POVZETKI IN PREDLOGI UKREPOV 
 
 

2.1. IZOBRAŽEVANJE 
 

2.1.1. Dodiplomski prvostopenjski in bolonjski drugostopenjski-magistrski študij in 
iztekanje dodiplomskega študija po starih programih. 
 
Po bolonjski reformi poteka študij na UL AGna vseh osmih oddelkih v triletnih univerzitetnih in 
dvoletnih magistrskih programih na oddelkih Kompozicija in glasbena teorija, Dirigiranje 
(orkestrsko dirigiranje / zborovsko dirigiranje), Petje, Instrumenti s tipkami, Godala in drugi 
instrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Glasbena pedagogika in Sakralna glasba (čl. 
8 Pravil Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo). Programi so se izvajali v skladu s 
Programom dela za leto 2012. 
 
Bolonjski program teče na UL AGčetrto leto, kar pomeni, da je 2012 prvikrat potekal vpis v 1. 
letnik druge bolonjske stopnje v novo akreditirane programe Glasbene umetnosti in Glasbene 
pedagogike, kot tudi z bolonjsko reformo uvedenih novih smeri Harmonika, Čembalo, 
Kljunasta flavta in Zborovsko dirigiranje. Program Jazz še ni akreditiran (akreditiran je le 
modul) in ga še vedno ni moč izvajati. Nadaljujejo pa se še naprej uspešno habilitacijski 
postopki, ki so potrebni za akreditacijo programa jazz, deloma pa se zasnovani program že 
izvaja v obliki izbirnih predmetov, in je Katedra za jazz znotraj AG praktično že aktivna. AG 
želi čim prej pokriti to izobraževalno vrzel v slovenskem prostoru. 
 
Na UL AG delujejo tudi katedre. V letu 2012 so se v okvirju sprejemanja novih Pravil Univerze 
v Ljubljani Akademije za glasbo nekatere stare katedre preoblikovle druge pa so nastala na 
novo. Ob sprejemu novih pravil dne 5.12.2012 je bilo stanje delujočih kateder na AG 
naslednje: Katedra za komorno igro, Katedra za glasbeno-teoretične predmete, Katedra za 
zgodovino glasbe, Katedra za glasbeno-pedagoške predmete, pravkar obravnavana Katedra 
za jazz, ter novoustanovljeni Katedra za staro glasbo in Katedra za klavir stranski predmet in 
korepeticije (čl. 8 Pravil Univerze v Ljubljani Akademije za glasbo). Vse katedre starejšega 
datuma delujejo ustaljeno, med novoustanovljenima pa na Katedri za staro glasbo opozarjajo 
še na nekaj pomankljivosti, ki jih bo potrebno natančneje identificirati/opredeliti ter načrtno 
kratko- in dolgoročno odpraviti. 
 
V študijskem letu 2012/13 je število vpisanih na dodiplomskem študiju v skladu z načrtovanim. 
Na prvi bolonjski stopnji je vpisanih 265 rednih študentov (212 GU, 53 GP), izrednih pa 42 
(vsi v programih Glasbena umetnost); vseh študentov na prvi bolonjski stopnji je torej 307. V 
prvi letnik druge bolonjske stopnje, ki poteka v študijskem letu 2012/13 prvič, je skupno 
vpisanih 87 študentov, od tega 83 rednih (56 GU, 10 IPP in 17 GP) in 4 izredni (vsi GU); v 
programu Glasbeno teoretska pedagogika (GTP) ni bilo vpisa. Skupno število vseh študentov 
AG – vključno s ponavljalci in študenti, ki koristijo dodatno leto – je torej 499. V primerjavi s 
prejšnjim študijskim letom 2011/12 je to manj. Takrat je bilo vpisanih 508 študentov (rednih in 
izrednih, od tega 293 na prvi bolonjski stopnji, 134 v 4. letniku zadnjega vpisa iztekajočih 
starih programov in 81 na dodatnem letu). 
 
V letu 2012 je po starih programih diplomiralo 125 rednih in 9 izrednih študentov. Štirje 
diplomanti so imeli tuje državljanstvo. 
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Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je od lani na Glasbeni pedagogiki zmanjšala s 76% na 68%, na 
Glasbeni umetnosti pa je ostala nespremenjena - 88%. Pri izrednem študiju se je od lani 
prehodnost zmanjšala samo za 5% in znaša 75%. Prehodnost iz 1. na 2. stopnjo je pri 
rednem  študiju odlična: GP 100% in GU 89%. AG je namreč lani imela prve bolonjske 
diplomante. Visoka prehodnost ni odraz razmer in pogojev, v katerih deluje AG. Študenti 
imajo praviloma že pred začetkom študija opravljenega od 6 do 10 let sistematičnega 
glasbenega šolanja. Velika prehodnost tako kaže predvsem na ustrezno in zelo pretehtano 
vpisno politiko ob sprejemnem postopku pri vpisu na AG, ki je temelj za uspešno realizacijo 
študijskega procesa. Že takoj ob sprejemnem izpitu namreč Preizkus glasbeno umetniške 
nadarjenosti in znanja dejansko opravi prvo in največjo selekcijo v okviru študija. Prav tako je 
tak rezultat odraz velike zavzetosti številnih profesorjev, ki delujejo preko svojih predpisanih 
in ovrednotenih obveznostih. 
 
Študentje AG obiskujejo nekatere izbirne predmete na drugih članicah UL, predvsem na 
Filozofski (povezovanje z Oddelkom za muzikologijo) in Teološki fakulteti ter na AGRFT. 
Obratno tudi študentje drugih članic obiskujejo izbirne predmete na AG. Glede na to, da je bil 
bolonjski sistem na UL AG uveden šele z letom 2009/2010 verjamemo, da bo ta možnost v 
bodoče še bolje izrabljena z možnostjo zbiranja kreditnih točk iz nabora predmetov drugih 
članic in univerz. Glede na številne kompetence profesorjev AG, ki pokrivajo raznolika 
izobraževalna področja, so bili na UL dodatno potrjeni zunanji izbirni predmeti. 
 
Študentom, ki so prekinili študij in ga želijo dokončati, AG v okviru Statuta UL in študijskih in 
izpitnih pravil UL AG z individualnim pristopom omogoča, da opravijo manjkajoče obveznosti 
bodisi z njihovim vključevanjem v redne programe bodisi z individualnim delom profesorjev. 
Študentje praviloma nimajo težav pri priznavanju študijskih obveznosti, opravljenih v drugih 
programih, če le te ustrezajo obsegu in ravni zahtevanega znanja. V posameznih in redkejših 
primerih, ko študenti izkazujejo nadpovprečne umetniške in študijske rezultate, je takim 
omogočena akceleracija. Delež vzporednih študentov na AG se povečuje; največ jih 
vzporedno študira na različnih smereh znotraj AG, ostali pa predvsem na Pedagoški in 
Filozofski fakulteti. 
 
AG zaradi svojih specifik odlikuje tesna povezanost z okoljem. Sodeluje predvsem z zavodi s 
področja umetnosti in kulture, kot so Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, SNG Ljubljana in 
Maribor, z Glasbeno matico idr. Sodeluje pa tudi s posameznimi strokovnjaki in umetniki. 
Prek koncertne dejavnosti je AG odprta širšemu okolju, saj je bil v okviru koncertnega 
abonmaja in ob njem v letu 2012 izveden cikel študentskih solističnih, komornih, zborovskih 
in simfoničnih koncertov. AGg je v letu 2012 izvedla krepko preko 100 koncertnih dogodkov 
doma in preko 40 v tujini, kar je v vseh ozirih zelo velik zalogaj (umetniški, organizacijski in 
finančni). AG je pobudnica številnih akcij v okviru Triade treh akademij.  
 
Eden najbolj odmevnih koprodukcijskih projektov, katerega idejna pobudnica in glavna 
nosilka je bila AG, je bila izvedba Monteverdijeve opere Orfej. Organizacijsko se je UL AG 
naslonila – na zunaj – na EPK Maribor 2012, Festival Ljubljana in Ljubljansko opero. Vzor 
dobrih praks je bila pri tem projektu večplastna medpredmetna povezava tako znotraj UL (AG 
z AGRFT, ALUO in Fakulteto za računalništvo in informatiko) kakor znotraj AG (pod okriljem 
Katedre za staro glasbo se je povezalo več štud. smeri in posameznih predmetov [kot npr. 
predmet zbor, komorna igra ipd.] programov GU in GP ter v sodelovanju s tujimi mednarodno 
uveljavljenimi eksperti za staro glasbo, scenarij in režijo), kar je bilo za vse sodelujoče 
izjemno plodovito. Projekt je bil hkrati zelo odmeven medijski dogodek, zapolnil je vrzel 
tovrstnih slovenskih opernih izvedb (Monteverdijev Orfej je bil v Sloveniji prvič izveden), 
študentom pa omogočil osmišljeno praktično realizacijo študijsko pridobljenih kompetenc. 
Dogodek za udeležene študente pomeni globoko estetsko izkušnjo, študijsko obogatitev ter 
močno motivacijo za nadaljni študij. 
 
Študentje glasbene pedagogike in vsi, ki si želijo pridobiti pedagoško izobrazbo so prek 
glasbeno-pedagoške prakse povezani in vključeni v delo na osnovnih, srednjih in glasbenih 
hospitacijskih šolah. Mreža hospitacijskih šol se je iz Ljubljane širi po vsej Sloveniji. AG je v 
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povezavi z Glasbeno mladino Slovenije v letu 2012 po estonskem modelu prvič izvedla 
Glasbeno olimpijado, na kateri so se na državnem nivoju pomerili učenci osnovnih šol (12-14 
let) in dijaki gimnazijskih programov (15-18 let). Državna zmagovalka je dosegla zlato 
priznanje tudi na mednarodni ravni v v Tallinnu, Estonia. 
 
V organizaciji UL AG in sodelovanju z Univerzo na Primorskem, je bila za 50 študentov 
izvedena dvodnevna ekskurzija na Orff-Inštitut Univerze Mozarteum, Salzburg, kjer so 
študentje hospitirali ter se udeležili delavnic. 
 
Študentje so s predstavitvijo svojih umetniških dosežkov in obvladovanja pedagoškega dela 
sodelovali pri izvedbi informativnega dneva.  
 

2.1.2. Podiplomski študij-novi in stari program ter tretjestopenjski doktorski študij AG. 
 
Tudi v tem poročilu, kot prejšnja leta, namenoma izpostavljamo v posebnem poglavju 
podiplomski segment študija. V tem segmentu gre za svojevrstno problematiko, s katero se 
UL AG že dalj časa sooča in v dosedanjih poročilih (2009, pogl. 2.1.3; 2010, pogl. 2.1.2 in 
2011, pogl. 2.1.2) vseskozi izpostavlja ter išče rešitve. Da je predvsem podiplomski študij tisti 
prostor znotraj univerzitetnega študija, kjer zorijo visokošolski učitelji jutrišnjega dne, je 
dejstvo, ki velja na splošno, za vse članice UL. So pa na umetniškem – posebej na 
glasbenem – področju določene specifike, ki jih ne gre ne omalovaževati ne zapostavljati.  
 
Da je AG svojevrstna članica UL s posebnim profilom, značajem in namenom ter da je – kljub 
temu – podvržena istim zakonitostim in vzgojnim ciljem kot vse ostale članice UL ali katere 
koli univerze, ki skrbijo za svoj napredek in bodoči profesorski kader, so splošno zanana 
dejstva. Svojevrstnost AG znotraj UL zaznamuje predvsem specifična troplastnost vsebine 
pedagoških ciljev in študijske zasnove, ki jo tvorijo (1) glasbeno-umetniške, (2) ustvarjalne in 
raziskovalne glasbeno teoretične ter (3) glasbeno-pedagoške študijske dejavnosti, kjer 
uresničuje svoje umetniške, (po)/ustvarjalno-raziskovalne in pedagoško-didaktične cilje. V 
skladu s tem naj bi bil zato podiplomski študij – kot na vseh drugih članicah UL ali na 
katerikoli univerzi – tudi na AG okronana glava tega tri-plastnega specifikuma. Že v četrtem 
Poročilu o kakovosti AG – vse od leta 2009 – z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da temu ni tako. 
Preden preidemo k obravnavi problematike, si oglejmo sliko trenutnega stanja. Izhajajoč iz 
dejstev, bo anamneza jasnejša. 
 
Na UL AG trenutno poteka na drugi in tretji stopnji študija:  

(1) prvo leto bolonjski magistrski študijski program (prvo leto vpisa; obravnavano je v 
prejšnjem 2.1.1. poglavju),  

(2) iztekajo se zaključki študija oz. diplome specializacij in starega magistrskega 
programa (v 2012 je zaključilo študij 6 specialistov [4 klavir, 1 flavta in 1 petje] in 1 magister 
znanosti [kompozicija in gl. teorija]); zaradi z zakonom ukinjenega specialističnega študija 
(2004) po letu 2008/09 ni bil več možen vpis v študij specializacije;  

(3) iztekajo se diplome starega doktorskega programa (v 2012 je zaključilo študij 5 
doktorjev znanosti [1 kompozicija in gl. teorija in 4 glasbena pedagogika]) in  

(4) poteka novi tretjestopenjski Doktorski študij Humanistika in družboslovje, smer GP 
(Glasbena pedagogika) in smer TGK (Teorija glasbe in kompozicija); v letu 2011/12 je 
vpisanih 9 kandidatov (7 prvič, 2 podaljšano leto); v letu 2012/13 je vpisanih 12 kandidatov (7 
prvič, 4 podaljšano leto in 1 dodatno leto). 
 
Slika kaže zaskrbljujočo strukturo predvsem v tretjestopenjskem glasbeno-umetniškem 
segmentu, ki tvori zaključni moment tega, kar je specifika in bistvo AG. Kaže se vedno bolj 
jasna slika, da novi bolonjski Doktorski študij Humanistika in družboslovje smer GP 
(Glasbena pedagogika) in smer TGK (Teorija glasbe in kompozicija) ni enakovreden v 
vsebinskem (po)ustvarjalno-umetniškem segmentu izstekajočemu se tipu starih specializacij. 
Umetniška specializacija zahteva glede na sebi lastno vsebino zelo tesno povezavo 
predvsem z raziskovalnim ‘glasbeno-teoretičnim’ in ‘glasbeno-analitičnim’ kompozicijskim 
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segmentom, pa tudi s področji slogovnih specifik izvajalskih praks ipd., precej manj pa – 
morda – s ‘humanistično-družboslovnim’ segmentom tretjestopenjskega študija, ki je sicer za 
specialistične umetniške študije lahko zelo koristen kot obštudijsko dopolnilo, vendar je glede 
na bistvo specializacije ontološko nezadosten. To očitno zaznavajo diplomanti, kot nam 
kažejo številke vpisov, če se ozremo na primerjavo s sedanjim stanjem in poročilom za 2009, 
kjer smo omenjali celo 23 končanih specializacij na umetniški smeri od skupine 28 
zaključenih starih drugostopenjskih diplom, če se omejimo le na številke. Zaznati je tudi 
manjši osip vpisanih na Doktorski študij Humanistika in družboslovje, kar je ob plačljivosti 
programa še bolj očitno, saj ob odstopu od tega študija izgubijo svoj vložek. 
 
Problem je starejšega datuma, ki ga UL AG ni povzročila, marveč jo je brez možnost priziva 
doletela. Umetniška specializacija je bila uzakonjena leta 1993 (glej: Zakon o visokem šolstvu 
– ZviS [Uradni list RS. št. 67/93 z dne 17. 12. 1993], 33. člen, b). V zakonu leta 2004 (glej: 
Zakon o visokem šolstvu – ZviS-UPB2 [Uradni list RS. št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004], 33. 
člen, c) umetniška specializacija izpade, saj zakon na tretji stopnji odslej predvideva v 33. 
členu v alineji »c) tretja stopnja« izključno le še »doktorski študij«, ki ga ta zakon v 
nadaljevanju opredeli brez kakršnega koli ozira na umetniške študijske programe. Ta ukinitev 
je na UL AG dobesedno pohabila umetniški visokošolski študij z “obglavitvijo” njenega 
najdragocenejšega umetniškega tretjestopenjskega izobraževalnega segmenta, ki ima – med 
drugim – v študijski vertikali sebi lastno nalogo, da vrhunsko usposablja tudi svoje bodoče 
visokošolske učitelje za profesorski poklic na akademiji. Si je lahko zamisliti ukinitev 
doktorskega študija npr. na FF, Pravni fakulteti, ekonomiji, FDV-ju, medicini?  
 
Nič boljši odnos do izpostavljenega segmenta nima trenutno še vedno zavezujoča vizija 
Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20, v 
nadaljevanju Resolucija), ki je bila sprejeta v prejšnjem sklicu Parlamenta dne 24. 5. 2011, o 
»Tretji študijski stopnji«, ki je v odnosu do umetnosti še bolj skrb vzbujajoča. V poglavju 2.2 
Resolucije ‘Struktura študija in visokošolskih kvalifikacij’ beremo dobesedno tole: »Tretja 
študijska stopnja bo znanstvena in raziskovalna vključno z umetnostjo…« Zaman bi tu iskali 
omembo potrebne tretjestopenjske umetniške specializacije ali kako drugačno enakovredno 
vsebino.  
 
AG ni stala križem rok, vendar doslej neuspešno. Dvakratni posegi v Državnem zboru RS (13. 
aprila 2011 in 15. oktobra 2012), posegi na senatih UL, v medijih, konkretne in aktivne 
pobude za postavitev nadomestka v Umetniškem doktoratu, kjer se zadnji čas začenjajo na 
ravni UL stvari premikati, doslej ostajajo brez plodnih sogovornikov in konkretnih premikov.  
 
AG si želi ponovno uvesti staro specializacijo ali njej podoben program, ki bi bil vsebinsko 
podoben prejšnji specializaciji in oplemeniten s teoretično-analitičnimi predmeti. S povedanim 
se strinja tudi senat AG. 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 
na področju izobraževanja 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Ustanovitev Katedre za staro glasbo in 
izvedba Monteverdijeve opere Orfej, prvič v 
Sloveniji. Osem predstav v Sloveniji in ena – 
odmevna – v tujini (Benetke, Italija), vse z 
laskavimi kritikami.  
Projekt je vzor dobre prakse. 

Vzor dobrih praks je večplastna medpredmetna 
povezava tako znotraj UL (AGRFT, ALUO in 
Fakulteta za računalništvo in informatiko) kakor 
znotraj AG (pod okriljem Katedre za staro glasbo se 
je povezalo več štud. smeri programov GU in GP ter 
v sodelovanju s tujimi eksperti za staro glasbo, 
scenarij in režijo). Odmeven medijski dogodek je 
zapolnil vrzel tovrstnih slovenskih opernih izvedb, 
študentom pa omogočil osmišljeno praktično 
realizacijo študijsko pridobljenih kompetenc. 
Dogodek za udeležene študente pomeni močno 
študijsko izkušnjo, obogatitev in motivacijo. 

Sodelovanje z okoljem. Opisane umetniške in pedagoške aktivnosti. 
Dejavno iskanje rešitev za hude prostorske, 
finančne zagate ter premoščanje primankljaja 
pedagoških in nepedagoških delavcev za 

Pri iskanju rešitev se je izkazalo zlasti vodstvo AG 
(dekan in tajništvo). Reševanje personalnega 
primankljaja pa vzorno premošča večina osebja AG 
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ohranjanje kvalitete študija. (tudi) z neplačanimi dejavnostmi. 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 
izobraževanja 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Močno in trajajoče pohabljena študijska 
vertikala UL AG na tretji stopnji-področje GU 
zaradi z zakonom (ZviS-UPB2 [Uradni list RS. 
št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004) ukinjenega 
tretjestopenjskega specialističnega 
študijskega programa na področju GU. 

Poiskati način ponovnega formalnega 
tretjestopenjskega specialističnega študijskega 
programa na področju GU ali pa  – kot nezadostni 
nadomestek – vsebine ukinjene specializacije za 
področje GU vsaj smiselno umestiti znotraj na novo 
načrtovanega Umetniškega doktorata. 

Prostorska stiska, drage najemnine, 
prelaganje začetka gradnje akademij zaradi 
nerešenega lastništva zemljišča, posledično 
neustrezni prostorski pogoji za delo na AG. 

Iskati način za čim prejšnji začetek gradnje in s tem 
pridobitev novih prostorov, oz. pridobitev vseh 
prostorov v palačiKazina, Kongresni trg 1. 

Na novo ustanovljena Katedra za staro glasbo 
kaže še nekaj pomankljivosti, ki jih je potrebno 
natančneje identificirati in odpraviti. 

Identificirati in načrtovati odpravo pomanjkljivosti na 
novoustanovljeni Katedri za staro glasbo. 

Katedra za jazz je praktično že aktivna, 
program jazz je pripravljen, uspešno se 
izvajajo habilitacijski postopki, program Jazz 
se delovno že izvaja v obliki izbirnih 
predmetov, manjkajo le še sklepni postopki 
akreditacije.  

Pripraviti vse potrebno za akreditacijo programa Jazz 
ter pridobitev infrastrukure in sredstev za izvedbo. 

Zaradi finančne stiske je onemogočeno 
izvajanje nekaterih izbirnih predmetov, kljub 
pripravljenosti izvajalcev in interesa študentov. 

Zagotoviti zadostna finančna sredstva za izvedbo 
vseh izbirnih predmetov, za katere je izkazan 
zadosten interes ali ob protikriznih rezih poiskati 
možne alternativne rešitve. 

Onemogočeno mentorstvo zaslužnih 
profesorjev (ker ne dosegajo zadostnega št. 
SICRIS točk v zadnjem petletju) študentom na 
3. doktorski stopnji. Gre za sistemsko 
odločitev na ravni UL. 

Predlog UL, da z administrativnimi ukrepi ne 
razvrednoti svojega trajnega naziva zaslužni 
profesor. S tem bi bil zagotovljen medgenaracijski 
prenos bogatih izkušenj upokojenih profesorjev – 
lahko ob somentorstvu mlajših, aktivnih mentorjev. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem 
letu najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Ustanovitev Katedre sa staro glasbo in 
osrednji pobudnik projekta Monteverdijeve 
opere Orfej, kar je sprožilo vse ostale 
dejavnike. 

Vzor dobrih praks: Projekt Orfej je vzor večplastnih 
medpredmetnih in medinstitucionalnih sistemskih 
povezav znotraj UL kakor znotraj AG in s tujimi 
mednarodno uveljavljenimi eksperti za staro glasbo, 
scenarij in režijo. 

Močno in trajajoče pohabljena študijska 
vertikala UL AG na tretji stopnji-področje GU 
zaradi ukinjenega tretjestopenjskega 
specialističnega študijskega programa. 

Specialistični študij v GU ontološko ni identičen 
konceptu prvenstveno znanstveno-teoretično 
zasnovanega »Umetniškega doktorata« ali pa zgolj 
raziskovalno zasnovanega Doktorskega študija 
Humanistika in družboslovje, jima manjka bistveni 
teoretično-praktični umetniški protipol, t. j. prenos 
teoretičnega znanja v umetniško poustvarjanje. 

Prostorska stiska, drage najemnine, 
prelaganje začetka gradnje akademij zaradi 
nerešenega lastništva zemljišča, posledično 
neustrezni prostorski pogoji za delo na AG. 

Visoke najemnine použijejo večino finančnih 
sredstev, ki bi jih AG lahko drugače usmerila v 
podhranjenost osebja (zaposlitve ped. in neped. 
delavcev), v opremo (glasbila, oprema, knjižnica 
ipd.), v prostore ipd. 

 
 

2.2. MEDNARODNA DEJAVNOST 
 
UL AG ima službo za Mednarodno sodelovanje (s pogodbenimi sodelavci), ki prejema 
navodila in delovne zadolžitve od vodstva. Služba je bila ob akreditaciji UL jeseni 2012 
konstruktiven dejavnik priprav.  
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Zaradi velike finančne podhranjenosti pa se za ustrezno uspešno delovanje in uveljavljanje 
UL AG na mednarodni sceni morajo samoniciativno aktivirati učitelji AG. Velika večina pobud 
in mednarodnih izmenjav se zato praktično dogaja še vedno na ravni neposrednega stika 
profesorjev s tujimi kolegi in – deloma – po poteh samoiniciativnosti študentov. Služba v 
nekaterih od teh kontaktov deluje kot opora, zopet drugi pa se dogajajo po neposrednih 
kanalih in stikih, o čemer ta služba za mednarodno dejavnost ni vedno obveščena o 
mednarodnih aktivnostih celotne AG. Na tem področju bo potrebno službi predlagati, da 
pozorneje spremlja tudi “neformalizirane” stike s področja mednarodnih dejavnosti, jih 
registrira, evidentira in ustrezno umešča v letna poročila, zaposlenim pa priporočiti, da vse 
“neformalizirane” stike sporočijo službi. 
 
V letu 2012 se je na področju izmenjave študentov UL AG v tujino njihovo število zgolj 
malenkostno povečalo, saj je bilo v šolskem letu 2011/12 izvedenih 12 izmenjav, v 
prihodnjem študijskem letu pa 13. Vseh 13 je v okviru programa Erasmus, ena študentka pa 
je opravila izmenjavo tudi na podlagi meduniverzitetnega sporazuma z Akademijo za glasbo v 
Zagrebu. V letu 2012 smo torej skupaj zabeležili 26 mobilnosti.  
 
Tudi število tujih študentov, ki prihajajo na Akademijo za glasbo Ljubljana ostaja na isti ravni. 
V študijskem letu 2011/12 jih je bilo 7, v 2012/13 pa 8. Izmenjave potekajo v okviru 
programov Erasmus, Basileus in meduniverzitetnih sporazumov.  
 
Posebej velja poudariti, da je UL AG letos prvič izvedla mobilnost iz ZDA v Slovenijo na 
podlagi sporazuma med UL AG in University of Pennsylvania. Šlo je za izmenjavo na oddelku 
za Glasbeno pedagogiko. V letu 2012 smo torej skupaj sprejeli 15 tujih študentov. 
 
Priznavanje v tujini opravljenih obveznosti poteka brez težav, saj gre večinoma za predmete, 
pri katerih so zahteve enake kot na AG. 
 
Na področju mobilnosti profesorjev UL AG v tujino, smo zaznali bistven porast v šolskem letu 
2011/12, ko je bilo opravljenih 11 mobilnost z namenom poučevanja, medtem ko so v 
šolskem letu 2012/13 opravljene zgolj 3 mobilnosti. Upad gre verjetno pripisati 
spremenjenemu postopku prijave, ki ga je uvedla UL. V letu 2012 je bilo torej skupaj 
izvedenih 14 mobilnosti profesorjev z namenom poučevanja.  
 
Mobilnost tujih profesorjev v Ljubljano pa se je v letu 2012 zmanjšala, saj smo realizirali zgolj 
5 mobilnosti, v letu prej pa jih je bilo 9.  
 
Sodelovanje med AG in univerzitetnimi službami za mednarodno dejavnost poteka zelo dobro, 
odzivnost je izredno dobra, posredovanje informacij poteka prav tako hitro in brez zastojev. 
 
UL AG se je tako v letu 2012 – ravno ob izdatni svetovalni podpori Univerzitetne službe za 
EU projekte na UL – prijavila na razpisa za EU sredstva. S tem v zvezi je potrebno ugotviti, 
da je med pedagoškimi in nepedagoškimi delavci na UL AG opaziti slabo poznavanje 
možnosti pridobivanja sredstev iz EU, kar je razumljivo, saj je strokovnemu profilu zaposlenih 
na UL AG ta segment sistema EU zelo tuj. Tako stanje lahko precej izboljša načrtnejša 
aktivnost ravno službe za mednarodno sodelovanje v predhodnem inforimiranju pedagoških 
in nepedagoških delavcev UL AG o konkretnih priložnostih pridobivanja EU-sredstev, ki je v 
tem oziru med edinimi na AG, ki je sistemsko tovrstni problematiki še najbližja. 
 
UL AG je sodelovala v zanimivih mednarodnih umetniških projektih; prvi med njimi je projekt 
EUphony, kjer je ob madžarskem predsedovanju Evropski uniji nastal mednarodnih orkester, 
ki so ga sestavljali študenti iz štirih akademij (Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Ljubljana). 
Orkester je nastopil na koncertih v Budimpešti, Zagrebu, Ljubljani, Gradcu in na Dunaju. 
Začelo se je naše sodelovanje s Festivalom Young Euro Classic. Gre za festival s sedežem v 
Passau, ki si je za cilj zastavil predstavitve najboljših evropskih mladih glasbenikov. Festival 
Young Euro Classic od leta 2011 prireja tudi koncerte v Ljubljani, na različnih festivalskih 
koncertih sodelujejo tudi študentje AG. Aprila 2012 je Simfonični orkester UL AG gostoval na 
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festivalu v francoskem Le Touquetu. Projekt je finančno podprlo tudi Veleposlaništvo 
Republike Slovenije v Parizu, naš orkester pa je nastopil na seriji koncertov pod vodstvom 
maestra Georgea Pehlivaniana. UL AG že nekaj let sodeluje s festivalom Nei Suoni dei 
Luoghi, ki vsako leto poteka med junijem in septembrom. Gre za koncerte, ki potekajo v 
različnih manjših krajih nam bližnje severovzhodne Italije (v krajih okoli Trsta, Vidma, 
Tržiča/Monfalcona, Gorice, zadnji dve leti pa tudi na slovenski strani,na gradu Kronberg pri 
Novi Gorici.) s ciljem oživiti manjše kraje in spomenike kulturne dediščine. Izredno dobro 
sodelujemo z vodstvom tega Festivala. V letu 2012 smo v Ljubljani prvič izvedli avdicijo: žirijo 
(član vodstva festivala in dva profesorja AG) je med približno 25 prijavljenimi solisti in 
komornimi skupinami izbrala nastopajoče na festivalu v letu 2012.  
 
V letu 2012 je bil najbolj odmeven mednarodni projekt uprizoritev opere Orfej Claudia 
Monteverdija, ki je nastala v okviru projekta Evropska prestolnica kulture in v sodelovanju s 
Festivalom Ljubljana ter SNG Opera in balet Ljubljana. Prva izvedba je bila na Ptuju, nato so 
se zvrstile ponovitve v Mariboru, Ljubljani in – ob iznajdljivosti profesorjev AG, ki so navezali 
neposreden stik z organizatorji – tudi v tujini, v Benetkah. Projekt je bil izredno dobro sprejet 
pri občinstvu ter pri vseh domačih in tujih kritikih. Poleg študentov in mentorjev AG, so 
sodelovali režiser, ter drugi glasbeniki, ki so prihajali iz tujine in so izvajali delavnice, v katerih 
so se osredotočali na histrorično izvajalsko prakso, torej izvajanje t. i. stare glasbe. Projekt 
Orfej je hkrati izjemno dober primer interdisciplinarnosti, saj je nastal v sodelovanju s 
preostalima dvema akademijama, ki sta članici UL, torej AGRFT in ALUO in sta sodelovali sta 
na področju scenografije, kostumografije, režije, promocije, oblikovanja spletne strani ter 
oblikovanja promocijskih materialov. 
 
Prvič je UL AG partner v projektu, ki poteka v okviru Tempusa. Gre za projekt z 
naslovom ’Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans in Line with 
European Perspective’, v katerem sodelujejo Srbija, Kosovo, Bosna in Hercegovina, Avstrija, 
Češka, Litva, Nizozemska, Slovenija in Švedska. Projekt traja tri leta od 2011-2014, v njem 
pa sodelujejo predstavniki godal, pihal in Katedre za jazz AG. 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 
na področju mednarodne dejavnosti 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Povečano zanimanje tujih študentov za 
Akademijo za glasbo. 

Kaže na kvaliteto profesorjev AG in izboljšano 
prepoznavnost UL AG v tujini. 

Povečana mobilnost profesorjev AG v tujino 
z namenom poučevanja. 

Pridobivanje izkušenj v tujini in njihova implementacija 
na študijski proces na AG. 

Ustanovitev in razvoj nove Katedre za staro 
glasbo in aktivnost profesorjev pri iskanju 
kontaktov za koncertiranje doma in v tujni. 

Nova Katedra za staro glasbo zapolnjuje dosedanjo 
vrzel v tem slogovnem segmentu glasbenega 
izobraževanja v Sloveniji. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Nizka ponudba izvajanje pouka v angleščini 
ali kakem drugem evropskem jeziku. 

Spodbujanje visokošolskih učiteljev k pripravi 
predavanj in izvajanju pouka v angleščini ali kakem 
drugem evropskem jeziku. 

Slabo poznavanje možnosti pridobivanja 
sredstev iz EU med pedagoškimi in 
nepedagoškimi delavci na AG. 

Načrtnejša aktivnost Sužbe za mednarodno 
sodelovanje v predhodnem inforimiranju pedagoških in 
nepedagoških delavcev AG o konkretnih priložnostih 
pridobivanja EU-sredstev. 

Zmanjšana mobilnost tujih profesorjev v 
Ljubljano. 

Služba za mednarodno sodelovanje v predhodnem 
sodelovanju z oddelki in katedrami evidentira in 
programira odlične profesorje iz tujine, ki bi bili 
pripravljeni – zaradi trenutnega popolnega 
pomanjkanja finančnih sredstev – sprejeti ponudbo 
AG. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem 
letu najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Ustanovitev in razvoj nove Katedre za staro 
glasbo in aktivnost profesorjev pri realizaciji 
koncertiranja doma in v tujni. 

Nova Katedra za staro glasbo zapolnjuje perečo vrzel 
na področju glasbenega izobraževanja v Sloveniji. 
Izvedba opere Orfej je močno odmevala v medijih, 
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dvignila prepoznavnost UL AG doma in v tujini, vlila 
študentom močan študijski elan. 

Slabo poznavanje možnosti pridobivanja 
sredstev iz EU med pedagoškimi in 
nepedagoškimi delavci na AG. 

Načrtnejša aktivnost Službe za mednarodno 
sodelovanje v predhodnem inforimiranju pedagoških in 
nepedagoških delavcev AG o konkretnih priložnostih 
pridobivanja EU-sredstev je lahko priložnost za 
morebitno delno izboljšavo finančne podhranjenosti. 

 
 

2.3. RAZISKOVANJE, RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST 
 
Dejstvo je, da je UL AG prvenstveno umetniška ustanova, vendar se zaradi svoje tesne 
vraščenosti v izročilo, ki sega v same temelje evropske civilizacije, ko je bila glasba tisočletja 
del sistema znanosti (ars musica ob matematiki in astronomiji) v kvadrivijumu, ne sme 
odtegniti nalogi, da – poleg prevladujočih in za UL AG bistvenih specifično umetniških 
programov – namenja posebno pozornost tudi znanstveno-raziskovalni dejavnosti na 
področjih glasbene umetnosti in področjih, ki so z njo tesno povezana. Umetniška in 
raziskovalna dejavnost sta v viziji in načrtovanju razvoja UL AG med sabo v tesni povezavi. 
 

2.3.1. Raziskovanje in razvojna dejavnost 
 
Raziskovalna skupina Akademije za glasbo združuje znanstvenike in raziskovalce, ki se 
ukvarjajo z raziskovalnimi problemi na področjih specialnih glasbenih didaktik, muzikologije, 
kompozicije, glasbene teorije in izvajalskih praks. Raziskovalna uspešnost visokošolskih 
učiteljev se preverja v sistemu SICRIS, umetniška pa ob habilitacijah in napredovanjih. 
 
Raziskovalno področje kompozicije in glasbene teorije opredeljujejo ključne besede: 
kompozicijske tehnike, glasbeno oblikoslovje, solfeggio, glasbena akustika, analiza glasbenih 
del. 
 
Raziskovalno področje specialnih glasbenih didaktik sega na področje splošnega in 
glasbenega šolstva. Ukvarja se z naslednjimi vprašanji: razvoj kurikula, novi modeli učenja in 
poučevanja glasbe, razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti, dejavniki splošne glasbene 
vzgoje, dejavniki izobraževanja v vertikali glasbenega šolstva, metode učenja in poučevanja 
posameznih glasbil, petja, komornih skupin, zborov in orkestrov, uporaba IKT pri glasbenem 
pouku, poklicni razvoj učiteljev glasbe, vseživljenjsko učenje. 
 
Muzikološko raziskovalno področje opredeljujejo ključne besede: slovenska zgodovina glasbe, 
glasbena društva, orkestri in ansambli, historični instrumentarij, zgodovina slovenske 
glasbene pedagogike, glasbena ikonografija. 
 
Področji kompozicije in izvajalskih praks sta raziskovalno usmerjeni v neposredno izvirno 
glasbeno produkcijo in reprodukcijo. Nekatera druga področja (npr. gregorijanski koral, 
semiologija menzuralne notacije, kompozicijske tehnike, generalni bas ipd. oddelka za 
sakralno glasbo ali npr. nekatera specifična slogovna glasbeno-interpretativna vprašanja 
renesanse in baroka na Katedri za staro glasbo ali na oddelku za dirigiranje) pa imajo z 
raziskovalnim področjem svoja področja študija močno povezana, saj pri njih raziskovalno 
delo tesno sovpada s poustvarjalnim. Kaže se zato vse močnejša potreba po večji 
informiranosti znotraj in zunaj AG o zahtevah posameznih raziskovalnih področij že na prvi in 
drugi stopnji, da se lahko študentje ustrezno pripravijo na tretjestopenjski raziskovalni nivo. 
 
Vsa opredeljena raziskovalna področja vodijo k ustvarjanju novih znanj in umetniških del, ki 
se lahko neposredno prenašajo v šolsko prakso ali pa bogatijo splošno glasbeno-kulturno 
življenje na ravni države oziroma predstavljajo nacionalne glasbeno-pedagoške, muzikološke 
in glasbeno-umetniške prispevke v tujini. Omogočajo in spodbujajo tudi možnosti za številne 
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interdisciplinarne raziskovalne povezave, ki z izsledki dvigajo individualno in splošno 
kakovost življenja ter prispevajo k nacionalni identiteti in konkurenčnosti Slovenije v svetu. 
 
Posebej je na tem mestu potrebno opozoriti na še vedno odprto problematiko vrednotenja 
dosežkov raziskovalcev AG, ki morajo – kljub nekaterim specifikam, ki so omenjene in 
opisane v tem poročilu – svoje delo vrednotiti po enakih kriterijih kot kolegi naravoslovnih 
področij. Kaže se potreba po postavitvi specifičnih kriterijev na glasbeno-umetniškem 
področju. 
 
Raziskovalna skupina UL AG je vpeta v univerzitetne dodiplomske in podiplomske študijske 
programe na področju glasbe. Njeni člani aktivno sodelujejo s člani raziskovalnih skupin 
drugih strok in s priznanimi umetniki ter s tem dopolnjujejo specifično strokovno znanje z 
znanji drugih strok in z neposrednimi umetniškimi izkušnjami. Vključujejo se v slovenske in 
mednarodne projekte, programske skupine in raziskovalne mreže, sodelujejo na 
mednarodnih in domačih znanstvenih konferencah in simpozijih ter v glasbeno-izvajalskih 
projektih. Raziskovalne izsledke objavljajo v znanstvenih in strokovnih monografijah ter v 
drugih publikacijah, umetniške stvaritve pa predstavljajo javnosti v živo ter prek različnih 
nosilcev zvoka in slike.  
 
Raziskovalna dejavnost poteka v okviru doktorskega študija 3. stopnje ter starih programov 
doktorata in znanstvenih magisterijev (ki se trenutno iztekajo). V okviru doktorskega študija je 
v letu 2012 doktorat pridobilo 5 kandidatov (1 smer Kompozicija in glasbena teorija, 4 na 
Glasbeni pedagogiki). Število in tipologija doktoratov opozarja na raziskovalni primankljaj na 
muzikološkem področju pa tudi na področju kompozicije in glasbene teorije. 
 

2.3.2. Umetniška dejavnost 
 
Umetniška dejavnost tvori najpomembnejše bistvo AG. Zato je to področje delovanja znotraj 
AG eno najširših in razvejanih. V preteklem obravnavanem obdobju je UL AG izpeljala – 
gledano skupaj – krepko preko 100 koncertnih dogodkov doma in preko 40 v tujini.  
 
Številni študentje – ustvarjalci kot poustvarjalci – se tako dejavno potrjujejo na solističnih in 
komornih koncertih ter tekmovanjih doma in v tujini. V svoje vrste jih sprejemajo najvidnejši 
svetovni orkestri, bivši študentje UL AG so postali člani najboljših svetovnih orkestrov (npr. 
Berlinski in Dunajski filharmoniki). Dirigenti in skladatelji si z velikimi uspehi utirajo pot na 
domače in svetovne odre. Ravno na poti do bodočih poklicinih uspehov študentom izdatno 
pomaga sodelovanje UL AG v času študija z zavodi na področju umetnosti in kulture kot so 
Orkestri Slovenske filharmonije, RTV Slovenija, Cankarjev dom, SNG Ljubljana, SNG Maribor 
in drugimi, s čimer številni študentje dobijo in tudi izvrstno izrabijo eno izmed prvih možnosti 
dejavne poklicne afirmacije na umetniški poti. 
 
Kljub vsem težavam, ki smo jim priča, se umetniška dejavnost na AG v lanskem letu 
vsekakor lahko primerja s preteklimi. V sodelovanju z drugimi umetniškimi institucijami je UL 
AG izvedla 12 koncertov v ciklu Koncertni abonma, 7 Komornih večerov, 11 Solističnih 
recitalov ter 9 koncertov v ciklu Slovenska komorna glasba in njene Evropske vzporednice. 
Slednji so bili izvedeni tudi v Mariboru. Ob 20. letnici Sakralnega oddelka je bil izveden tudi 
Slavnostni koncert v Uršulinski cerkvi s ponovitvami na Dunaju in v Zagrebški katedrali. V 
Koncertnem abonmaju so se predstavili številni solisti in dirigenti, ki so nastopili z našimi 
priznanimi orkestri: Simfoniki RTV Slovenija, Orkestrom Slovenske filharmonije, Orkestrom 
SNG Opera in balet iz Ljubljane, Orkestrom SNG Opera in balet iz Maribora, Orkestrom 
Slovenske vojske ter tudi s Simfoničnim orkestrom AG, Dekliškim zborom AG, Koralnim 
zborom AG, Pihalnim orkestrom ter Komornim godalnim orkestrom AG.  
 
Ne smemo pozabiti tudi gostovanja naših mladih umetnikov. Simfonični orkester UL AG je z 
uspehom nastopal v Franciji ter ponovil enega od svojih koncertov v Celovcu. V Okviru 
Festivala Young Classic Europe so študentje UL AG uspešno gostovali v Essnu, Nemčija. 
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Študentje oddelka za kompozicijo imajo velike možnosti za izvedbe svojih del v okviru vseh 
koncertnih ciklov AG. Vzpostavljeno pa ima tudi obsežno sodelovanje s sorodnimi oddelki 
tujih akademij v obliki koncertnih in pedagoških izmenjav. Navedeno omogoča kakovostno 
medsebojno primerjavo in zavidljive dosežke.  
 
Vsak glasbenik potrebuje potrditev na odru. Še posebej na začetku glasbene poti, ko 
spoznava uspehe in pasti, s katerimi se bo soočal kasneje na svoji poklicni poti. UL AG 
študentom vsako leto v vedno večjem obsegu omogoča spoznavanje s kariero poklicnega 
instrumentalista, dirigenta ali skladatelja, kar je redkost v Evropi in v svetu. Tudi v bodoče bo 
poskrbela za umetniško izobraževanje vseh, ki so se odločili za ta poklic, bo pa sedanjo z leti 
trdega dela doseženo raven verjetno skoraj nemogoče vzdrževati in še manj krepiti, če se 
financiranje AG ne bo vsaj stabiliziralo. 
 
Mediji so šele v zadnjem času opazili nekatere resnično izstopajoče dosežke študentov AG, 
veliko le-teh pa je bilo in je še vedno prezrtih, čeprav se lahko primerjajo s tistimi iz 
najvidnejših sorodnih ustanov v svetu. Tako je v letu 2012 doživela izjemno soglasno laskave 
kritike izvedba Monteverdijevega Orfeja, ki je kar šestkrat napolnila ljubljansko Opero, hkrati 
pa požela uspeh v Benetkah. V tem oziru je bila zelo pohvalna profesionalna opora vodstva 
in tehničnega osebja ljubljanske Opere. 
 
UL AG je hvaležna vsem omenjenim zavodom s področja kulture, ki študentom z njihovim 
vključevanjem v svoje redne programe brez velikih materialnih stroškov omogočajo pridobitev 
izjemno dragocenih izkušenj. Žal pa moramo tudi na tem področju ugotoviti, da bomo boj za 
umetniško odličnost vseeno izgubili, če ne bomo uspeli zagotavljati sredstev za najeme 
dvoran, pridobitev izvajalskih materialov, vabila najvidnejšim dirigentom ipd. Vodstvo UL AG v 
danem finančnem položaju preprosto ne more storiti več. Da bi lahko tudi v bodoče razvijali 
potencial svojih študentov, izvajali najsodobnejši svetovni repertoar, ki praviloma zahteva tudi 
v finančnem pogledu največja sredstva, bo potrebno zagotoviti tem naporom ustrezno 
financiranje AG. 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 
na področju raziskovanja, razvojne in 
umetniške dejavnosti 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

V umetniškem smislu je velika prednost 
sodelovanje z zavodi s področja umetnosti in 
kulture, ker v skupni organizaciji omogočajo 
študentom solistično koncertiranje na najvišji 
ravni. 

Študentje se kalijo neposredno v praksi in dobijo 
možnost praktičnih izkušenj ter preverbe in potrditve 
svojega znanja na najboljši možen način. 

Izjemni uspehi naših študentov na nacionalni 
in mednarodni ravni kot solisti ali znotraj 
projektov (kot npr. opera Orfej). 

Višajo umetniške standarde in so vsem študentomv 
spodbudo, kar je nujno zlasti ob sedanjem financiranju 
AG , ko je nevarnost, da bi se lahko kakovost pričela 
zniževati. 

4 raziskovalni doktorati. Za predvsem umetniško ustanovo je to pomenljiv 
dosežek. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Trenuten skoraj izključno prevladujoč 
poudarek na znanstvenem raziskovanju in 
pomanjkanje protiutežnih umetniških 
(po)ustvarjalnih vsebin, ki so bistvo AG-ja. 

Intenzivneje povezovati znanstveno raziskovalna 
področja z vsebinami »Umetniškega doktorata« oz. s 
prizadevanji za ponovno uvedbo umetniške 
specializacije. 

Občasno se koncerti AG pokrivajo z drugimi 
umetniškimi dogodki. 

Kljub dejstvu, da je v Ljubljani kulturnih dogodkov zelo 
veliko in je težko predvideti dejavnosti drugih institucij, 
je treba poskrbeti za boljšo organizacijsko usklajenost. 

Velike finančne težave. Pričujoča finančna situacija na UL AG je kritična, 
rezerve so izčrpane in če se stanje ne bo spremenilo, 
bodo posledice upada kakovosti hitro vidne. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem 
letu najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 
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Sodelovanje z zavodi na umetniškem 
področju. 

Študentje so vključeni v neposredno profesionalno 
umetniško delo na najvišji strokovni ravni. 

Izjemni uspehi naših študentov na nacionalni 
in mednarodni ravni kot solisti ali znotraj 
projektov (kot npr. opera Orfej). 

So plod in izkaz dobrega individualnega in 
meddisciplinskega dela. Če se financiranje UL AG ne 
bo stabiliziralo, se bo kakovost zelo hitro pričela 
zniževati. 

Velike finančne težave. Zaznavajo se prvi znaki nevarnosti možnega trenda v 
upadu kakovosti so hitro vidne. 

 
 

2.4. KNJIŽNIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 
Iz preglednice s knjižničnimi kazalniki je razvidno, da je knjižnica UL AG v letu 2012 beležila 
806 enot prirasta knjižničnega gradiva. Večina vnosov se nanaša na orkestrske in komorne 
izvedbene materiale (partiture in parte), zato ta številka ne sme zavajati v vtis živahne 
knjižnične dejavnosti. Vnos že obstoječega starega knjižničnega fonda v COBISS je (še 
vedno) močno upočasnjen zaradi pomanjkanja kadra, kar je obči problem celotne AG tudi na 
ostalih področjih (AG ima vseskozi le 11 nepedagoških delavcev). 
 
Sistem nabav novega gradiva na UL AG naj bi sicer bil zastavljen tako, da je vsak mesec na 
vrsti po en oddelek oziroma katedra, vendar pa zaradi finančne stiske sistem ne funkcionira. 
UL AG tako ne more slediti potrebam po novostih in ustrezno izpopolnjevati svojega 
knjižničnega fonda. 
 
Anket o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami knjižnice v letu 2012 ni bilo. 
Knjižnica UL AG še vedno nima posebnih prilagoditev za študente s posebnimi potrebami, po 
potrebi pa se jim pomoč nudi na individualni ravni. 
 
Osnutek Knjižničnega reda je bil pripravljen že v letu 2010 in se je pričakovalo, da bo 
pregledan, popravljen in dopolnjen v letu 2011 in 2012, vendar se to ni zgodilo. 
 
Glede na univerzitetno oceno o potrebnih kadrovskih kapacitetah in dejstvo, da bibliotekarka 
ne zmore vsega dela, je bil za polovičen delovni čas v knjižnico dodeljen strokovni sodelavec 
za polovični delovni čas, vendar pa zaradi obilice dela v Študentskem referatu, kjer je 
dodeljen za preostalo polovico delovnega časa, ne more izpolnjevati delovne obveznosti. V 
knjižnici zato 12 ur na mesec pomaga študentka, kar pa je odločno premalo. 
 
UL AG je v letu 2012 po več kot desetletju (v nakladi 1000 izvodov) izdala zbornik Akademija 
za glasbo Univerze v Ljubljani: 2000-2011. V njem je na 215 straneh predstavila svoje 
delovanje in vizijo nadaljnjega razvoja. 
 
Komisija za založništvo in tisk Akademije za glasbo v Ljubljani je objavila dva razpisa za natis 
/izdajo del v letu 2012. Prvi se je nanašal na Glasbeno-pedagoški zbornik Akademije za 
glasbo v Ljubljani, drugi pa je bil odprt za druga dela. Na osnovi razpisa in v povezavi z 
muzikološkim simpozijem, ki ga organizira Katedra za zgodovino AG, sta bila v letu 2012 
urejena in izdana dva zvezka Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v 
Ljubljani. Oba zvezka sta bila izdana v nakladi 150 izvodov, njuna vsebina pa je v elektronski 
obliki dostopna v mednarodni bazi ProQuest Education Journals (ProQuest, Cambridge, VB). 
Oba zvezka sta indeksirana v mednarodni bibliografski bazi RILM. 
 
V okviru drugega razpisa je bila objavljena znanstvena monografija Tamare Goličnik: 
Beethoven – večni izziv za pianiste, o izvajalni praksi Beethovnovih klavirskih del. 
Monografija Goličnikove je bila izdana s pomočjo donatorskih sredstev v nakladi 200 izvodov. 
 
Za večji obseg založniške dejavnosti bi bila potrebna ustrezna finančna sredstva in možnost 
konkuriranja na razpisih, ki pa je UL AG zaradi objektivnih razlogov nima. Drugi problem je v 
človeških virih. Med zaposlenimi na UL AG bi bilo potrebno razširiti krog zaposlenih, ki bi bili 
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pripravljeni aktivno sodelovati pri pripravi in izdaji del v okviru založniške dejavnosti AG. 
Preobremenjenost aktivnih članov ter neustrezni finančni in tehnični pogoji za delo vsako leto 
bolj otežujejo izdajo del v okviru založniške dejavnosti AG. 
 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse 
na področju knjižnične in založniške 
dejavnosti 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Dodelitev študentke za pomoč v knjižnici. Zapolnitev zevajoče kadrovske vrzeli. 
Izdaja zbornika Akademija za glasbo Univerze 
v Ljubljani 2000-2012 in drugi natisi. 

Delovanje založniške dejavnosti UL AG kljub do 
skrajnosti zaostreni finančni situaciji. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje sredstev za nabave in 
nezadostna podpora založniški dejavnosti. 

Ne dovoljuje napredovanja in onemogoča sledenje 
dosežkom in novostim v svetu. Založništvu je 
potrebno nameniti večjo finančno podporo. Potrebno 
je preseči podfinanciranost. 

Nezadostna kadrovska zasedba.  Povečanje kadrovske zasedbe v skladu z normativi. 
Prenehanje obstoja knjižničnega odbora in 
nesprejetje Knjižničnega reda. 

Imenovanje knjižničnega odbora in sprejetje 
Knjižničnega reda na senatu AG. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem 
letu najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Pomanjkanje sredstev za nabave. Je ob nezadostni kadrovski zasedbi največji 
problem, ki izjemno negativno vpliva na kakovost. 

Nezadostna kadrovska zasedba in bistveno 
prepočasen vnos starega fonda v COBISS. 

En sam zaposleni nikakor ne zmore opraviti vsega 
potrebnega dela.  

Prenehanje obstoja knjižničnega odbora in 
nesprejetje Knjižničnega reda. 

Bibliotekarka nima strokovne zaslombe in podlage 
za ureditev knjižničnega dela, zamudnin itn. 

 
 

2.5. INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE, PROSTORI IN OPREMA 
 
UL AG se že vrsto let sooča z veliko prostorsko stisko ter neustreznimi lokacijami, vendar pa 
se stanje v zadnjih letih postopama izboljšuje. Predavanja so v študijskem letu 2011/12 
potekala na 5 lokacijah: (1) na sedežu na Starem trgu 34 (najemna pogodba je bila v lanskem 
letu sicer podaljšana, vendar le do 30.9.2014, kar pomeni grožnjo izguge že ob koncu 
naslednjega študijskega leta), (2) v prostorih nekdanje SGBŠ na Gosposki 8 oz. Vegovi ulici 
5 (časovno ugodnejša najemna pogodba za nedoločen čas od 1.10.2010 s Kulturnim 
društvom Glasbena matica; v nadaljevanju G/V), (3) v predavalnici upravnega poslopja UL, 
pridobitev od lanskega šolskega leta pa je (4) v palači Kazina na Kongresnem trgu 1, s katero 
smo se rešili stroška dragega gostovanja v prostorih Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana, ki smo jih potrebovali za potrebe rednega vadenja naših orkestrov in zborov, kar 
zahteva ustrezno velikost in primerno akustičnost prostora. Poleg tega že vrsto let potekajo 
predavanja predmeta orgle (5) še v Cerkvi Sv. Janeza Krstnika na Trnovem (Ljubljana), 
občasno tudi na orglah v Slovenski Filharmoniji in po nekaterih cerkvah v Ljubljani in po 
Sloveniji z ustreznimi glasbili.  
 
Predavanja (še vedno) potekajo v neustreznih prostorih, prostorov za vadbo je le-teh premalo, 
finančnih sredstev za kakršnokoli vlaganje v študentske prostore ni na vidiku. Prav tako 
pereče je pomanjkanje lastne koncertne dvorane, laboratorijev, studia in finančnih virov za 
nove instrumente, saj je UL AG je svojo koncertno dejavnost (čez 100 realiziranih koncertov), 
ki je ena primarnih (ob)študijskih dejavnosti AG, prisiljena izvajati v dvoranah izven stavb AG, 
kar potegne za seboj dodatne finančne izdatke za najemnine.  
 
Delno rešitev predstavlja uporaba velike dvorane v palači Kazina za nekatere solistične in 
komorne koncerte, med tem ko je za koncerte z orkestrom odločno neustrezna. Najemi 
Filharmonije so zato še vedno nujni in jemljejo vitalen del že itak nezadostnega finančnega 
proračuna AG. Ker gre za bistveno pedagoško dejavnost (usposabljanje študentov za 
koncertiranje v komornih zasedbah ali solistično in v orkestru in/ali zboru), je ta strošek nujen. 
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Financiranje je potekalo v skladu s Programom dela za leto 2012. Koncertna dejavnost je 
potekala po finančnem planu Programa dela za leto 2012. Stroški so bili pokriti z lastno 
dejavnostjo, drugi s sponzorskimi prispevki in z donacijami (npr. opera Orfej, koncerti v tujini 
ipd.). Investicij, ki bi jih pokrili z lastnimi sredstvi, zaradi slabe finančne zmogljivosti, ni bilo. 
Na lokaciji Stari trg so bila v letu 2012 menjana razpadajoča okna v 1. nadstropju, v isti stavbi 
je lastnik – na urgiranje AG – uredil oz. saniral ogrevalni sistem; oboje je financiral lastnik oz. 
najemodajalec stavbe Metropolitana. UL AG pa je s tem pridobila manjši prihranek v kurjavi, 
ki je – kljub majhnosti – zelo dobrodošel za pokrivanje ostalih dejavnosti AG. 
 
Stanje nevzdržne prostorske stiske v knjižnici UL AG (ki dobesedno poka po šivih) naj bi se 
popravilo z izgradnjo nove akademije, kjer je zanjo predviden poseben prostor, ki predvideva 
moderno knjižnico s čitalnico. Komisija za kakovost ugotavlja, da bi bila nekoč že obstoječa 
čitalnica nujna pridobitev za študente UL AG še pred izgradnjo novih prostorov. Prostor, ki je 
trenutno namenjen čitalnici, je popolnoma neustrezen, predvsem pa dislociran od knjižnice, 
zato praktično ni v uporabi. 
 
Pereč problem predstavljata – poleg prostorov – še nabava in vzdrževanje opreme. Tako je 
že desetletja je velik problem pomanjkanje ustreznih – in z drugimi evropskimi ustanovami 
primerljivih – lastnih študijskih orgel za izvajanje v programu zahtevanih slogovnih zvrsti 
glasbene literature na orglah, kar tvori permanenten očitek AG, da ne poučuje na ustreznih 
glasbilih. Predmet orgle A na oddelku za sakralno glasbo je večinoma (v hladnih mesecih) 
predavan na neustreznih elektronskih glasbilih, predmet orgle (glavni predmet) na oddelku za 
instrumente s tipkami pa – trenutno – na elektropneumatskih orglah (z elektromagnetno 
trakturo) v cerkvi v Trnovem (Ljubljana), kar prav tako ne ustreza večini didaktičnih zahtev 
predmeta. Ker gre za cerkve, ki niso ogrevane, posledično nastane ovira tudi prenizka 
temperatura ambienta od poznih jesenskih do zgodnjih pomladanskih mesecev. Zaradi 
pomanjkanja stalnih prostorov (najemi z grožnjo prekinitve pogodb, stalne selitve ipd.) je bila 
nabava orgel doslej nesmiselna, ker zahteva táko glasbilo stalno lokacijo in ne trpi pogostih 
premeščanj. S pridobitvijo dalnoročnejše lokacije na Vegovi in v palači Kazina se prvič kažejo 
možnosti tudi za tovrstno rešitev. Hud problem pa je sedaj finančna stiska AG. Podobno velja 
za glasbila, ki bi jih potrebovali na Katedri za staro glasbo in sakralnem oddelku pri izvajanju 
večjih vokalno-instrumentalnih renesančno-baročnih glasbenih stvaritev (npr. org. pozitiv, 
regal, teorbe, baročni loki, zinki, baročna harfa ipd.). Vsa ta glasbila si mora UL AG sposojati 
in takoj vrniti lastnikom, kar – posledično – ne dovoljujej permanentnega muziciranja na teh 
glasbilih. 
 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse na 
področju investicij, vzdrževanja, prostorov in 
opreme 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Najem dvorane v palači Kazina, Kongresni trg 1, 
Ljubljana. 

Pridobitev dvorane v palači Kazina rešuje 
dosedanjo prostorsko stisko UL AG za 
vadenje orkestra in večjih vokalno-
instrumentalnih skupin. Ker je lokacija v 
centru, olajša sestavo urnikov in skrajša 
študentom premikanje iz ene lokacije na 
drugo, UL AG pa je zmanjšala izdatek najema 
z odpovedjo najema prostorov KGBja. 

Pridobitev sredstev na razpisu EPKja Maribor-2012, 
ob povabilu iz tujine (plačani stroški prevoza in 
bivanja) in pokritje preostalih stroškov z izkupičkom 
devetkratnih predstav opere Orfej, ki si je le tako 
lahko pokrila čiste stroške sama sebi. 

Zaradi močne finančne stiske je takšen način 
dela edini možen. Pohvalno sodelovanje 
vodstva (dekan), profesorjev pri projektu in 
sodelujočih študentov. 

Nabava s sredstvi profesorjev klavijature in CD-
predvajalnika za potrebe izvajanja pouka na 
sakralnem oddelku. 

Oddelek je ves čas od ustanovitve brez 
klavirja (v uporabo ga brezplačno daje na voljo 
predstojnik oddelka) in ustreznih orgel (pouk 
poteka na elektronskih orglah). Zato je taka 
nabava nujna in edini način reševanja 
pomanjkanja opreme v permanentni finančni 
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stiski AG. 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 
in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje in neustreznost prostorov, trenutno 
predvsem dvorane za koncertno dejavnost večjih 
izvajalskih korpusov. Dvorana v palači Kazina sicer 
rešuje problem vadenja orkestra ipd. večjih sestavov, 
vendar je pri tovrstnem koncertiranju odločno 
premajhna za prisotnost publike. 

Pridobitev dvorane za koncertno dejavnost 
večjih izvajalskih korpusov (simfonični ali 
pihalni orkester, koncerti za zbor in orkester 
idp.). Dolgoročna rešitev sicer ni na vidiku, se 
pa priporočajo vspodbude za novogradnjo. 

Pomanjkanje lastnih instrumentov (urgentno 
manjkajo mehanske orgle na sakralnem oddelku in 
na oddelku za instrumente s tipkami, glasbila za 
potrebe Katedre za staro glasbo, mnogi ostali 
instrumenti so dotrajani). Dvorana v palači Kazina ob 
najemu za nedoločen čas dopušča razmislek o 
nabavi lastnih orgel.  

Načrtovanje nabave orgel za potrebe oddelka 
za sakralno glasbo in odddelka za instrumente 
s tipkami ter drugih glasbil za potrebe 
izvajalske prakse na Katedri za staro glasbo. 

Prostorska stiska in razdrobljenost lokacij povzročata 
velike izgube v času pri profesorjih in še večje pri 
študentih ob premikanjih iz lokacije na lokacijo, 
posledično pa večkrat nepremostljive težave pri 
usklajevanju urnikov zlasti skupinskega pouka večjih 
in manjših skupin ob izvajanju več kot trideseterih 
študijskih programov na obeh stopnjah. 

Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev ostalih 
prostorov v palači Kazina, Kongresni trg 1, 
Ljubljana v smislu bolj urejenjega in 
plodovitejšega poteka študijskih aktivnosti. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Najem dvorane v palači Kazina, Kongresni trg 1, 
Ljubljana. 

Pridobitev dvorane v palači Kazina rešuje 
dosedanjo prostorsko stisko UL AG za 
vadenje orkestra in večjih vokalno-
instrumentalnih skupin ter izboljšuje kakovost 
izrabe časa, ker občutno olajša sestavo 
urnikov. 

Pomanjkanje lastnih instrumentov (urgentno 
manjkajo mehanske orgle na sakralnem oddelku in 
na oddelku za instrumente s tipkami, glasbila za 
potrebe Katedre za staro glasbo, mnogi ostali 
instrumenti so dotrajani). 

Hud permanenten očitek strokovne javnosti na 
račun AG, češ da ne poučuje na popolnoma 
neustreznih glasbilih. 

Nabava s sredstvi profesorjev klavijature in CD-
predvajalnika za potrebe izvajanja pouka na 
sakralnem oddelku. 

Omogoča doseganje minimalnih standardov 
opreme in povečuje racionalnejšo izrabo 
prostorov in časa. 

 
 

2.6. INFORMACIJSKI SISTEM 
 
V lanskem koledarskem oz.  študijskem letu 2011/12 je UL AG – kljub kriznemu stanju – 
ustvarila nekaj pomebnih pridobitev na področju informancijskega sistema AG. Te so:  

- nov program za študijsko informatiko VIS; postavitev in prenos podatkov iz starega 
Eštudenta sredi izpitov poletnega semestra sta povzročila nemalo težav, vendar jih je 
prožna prizadevnost vseh na AG uspešno premagala; 

- nov požarni zid, za katerega smo si zelo zavzemali v preteklosti (štejemo kot 
najpomembnejšo pridobitev); strojno opremo so nam prijazno odstopile druge članice 
namestitev nam je uredila UL, RCU; 

- vzpostavitev You Tube kanala, ki omogoča spremljanje lastnih posnetkov koncertov na 
najbolj razširjenem videoportalu; pridobitev na področju medijske in mednarodne 
razpoznavnosti AG; 

- izpopolnjena dejavnost prenosov oz. arhiviriranja koncertov iz lastne produkcije (doslej 
že okrog 60 koncertov), med drugim interakitvni koncert, ki se je sinhrono dogajal na 
dveh lokacijah; 

- na novo vpeljani elektronski dokumentni sistem UL omogoča tudi možnost sledenja in 
arhiviranja uradnih dokumentov; 
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- začetek uporabe Turntin programa za preverjanje originalnosti študentskih del; 
- nabava računalnika, dodeljen knjižnici kot računalnik za izposojo;  
- nadgradnja poštnega strežnika na verzijo 2010 s strani UL; 
- nadgradnja spletne strani AG; spremembe so narejene predvsem v smeri večje 

preglednosti in informiranosti.  
 
Z ozirom na dobesedno porazno finačno stanje UL AG je to pohvalna bera iznajdljivosti 
delujočih na področju za informacijskega sistema.  
 
Poseben komentar – z ozirom na študijsko kakovost na področju informacijskega sistema – 
zasluži nov program za študijsko informatiko VIS. Že v letu 2011 smo se zaradi težav z 
obstoječim programom za študijsko informatiko odločili za zamenjavo le tega. Izbirali smo 
med dvema produktoma (EŠ3G in VIS) in se, zaradi boljše fleksibilniost glede na naše 
razmere, na koncu odločili za program VIS. Prehod na aplikcijo se je začel junija 2012. 
Program je za AG izredna pridobitev, z njim se je možno namreč pod 'isto streho' ukvarjati s 
študentskimi zadevami, računi za šolnine, povezavo z računovodskim programom IRC, 
kadrovskimi zadevami, elektronskimi prošnjami, itd. 
 
Seveda pa ni vse rožnato. Zaradi zagotavljanja nemotenega in nadzorovanega omrežja bi 
nujno potrebovali stikalo za omrežje, 48 portov, 1 GB. Večkrat pride do izpada storitev, saj 
sistemski prostor ni ohlajen, strežniki pa so občutljivi na povišano temperaturo. Računalniki v 
računalniških učilnicah so zastareli (stari tudi nad 8 let) in so neuporabni za poučevanje na 
(naj)novejših programih. Prav tako bi bilo potrebno zamenjati računalniška programa Coda 
Finale in Sibelius, saj nista bila posodobljena že dve leti. Zastareli in skoraj neuporabni so 
tudi računalniki za študente, računalnik namenjen za iskanje gradiva v knjižnici ter prenosnika 
vodstva UL AG. Za zagotavljanje novih tehnologij študentom bi potrebovali tudi interaktivno 
tablo za multimedijo ter projektorja za na strop v dvorani UL. Skratka, UL AG na področju 
informatike v tem trenutku nujno potrebuje ureditev/sanacijo naslednjih postavk: 

- WLAN: 48 portov, 1GB, managable – zaradi zagotavljanja nemotenega in 
nadzorovanega omrežja; 

- klima za sistemski prostor. Obrazložitev: strežniki so občutljivi na povišano temperaturo 
in je potrebno prostor prisilno hladiti; v nasprotnem primeru prihaja do izpada storitev, 
kar se znotraj informacijskega sistema AG in UL pogosto dogaja; 

- strežnik za shranjevanje ‘back up’ podatkov, ki se ustvarijo na AG; gre za zagotavljanje 
osnovnih standardov kvalitete in varnosti storitev; 

- posodobitev/zamenjava vseh računalnikov v obeh računalniških učilnicah (18 kosov). 
Ocena stanja računalnikov: niso več primerni za poučevanje na najnovejših programih 
(povprečna starost preko cca. 8 let); 

- nakup računalniških programov za notografijo Sibelius in Coda finale. Obrazložitev:  
nimamo posodobljenih že dve leti tudi zato, ker jih stari računalniki niso več zmožni 
podpirati in ni sredstev za nakup;  

- zamenjati dve od treh postaj – kioskov za študente v preddverju: starost 10 let; 
- zamenjava računalnika namenjenega za iskanja gradiva v knjižnici; starost cca 10 let; 
- zamenjava dveh prenosnikov vodstva UL AG: starost več kot 5 let (nakup 30.07.2007); 
- zamenjava 3 kosov CRT monitorjev za LCD, posodobitev; 
- nadgradnja mreže iz 100 MB na 1GB, kar vključuje zamenjavo vseh ostalih stikal v 

omrežju, ki ne podpirajo 1 GB; gre za urgentno uskladitev omrežja AG z omrežjem UL; 
- nakup interaktivne table za multimedijo: zagotavljanje novih tehnologij v študijskem 

procesu;  
- nakup in montaža projektorja za na strop v dvorani UL. Obrazložitev: manj zapleteno in 

uporabniku bolj prijazno izvajanje pouka. 
 
Ključni dosežki, prednosti in dobre prakse 
na področju informancijskega sistema UL 
AG  

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Vzpostavitev novega zelo prožnega in 
večfunkcijskega programa za študijsko 
informatiko VIS. 

Program je za AG izredna pridobitev, znotraj enega 
sistema podpira več funkcij kot npr. urejanje 
študentskih zadev, računov za šolnine, povezavo z 
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računovodskim programom IRC, kadrovskimi 
zadevami, elektronskimi prošnjami, ipd. 

Vzpostavitev You Tube kanala na UL AG. Ažurirno in transparentno delo na umetniškem 
področju ter pridobitev na področju za arihiviranja 
koncertov in objav na svetovnem spletu. 

Kupljen nov računalnik za izposojo v knjižnici. Dostop do računalnikov na potrebnih lokacijah. 
Posodobitev spletne strani. Boljša preglednost podatkov, s tem pa uporabnikova 

večja in hitrejša dostopnost do podatkov. 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Strežniki so občutljivi na povišano temperaturo 
in je potrebno prostor prisilno hladiti, saj 
pogostoma prihaja do izpada storitev. 

Nakup klime za sistemski prostor. 

Arhiviranje podatkov. Nakup strežnika za arhiviranje (backup) podatkov. 
Že dve leti nimamo posodobljenih učnih 
programov, ker jih računalniki niso več uspeli 
podpirati in ni bilo sredstev za nakup. 

Nakup računalnikov, ki bodo omogočili 
posodobitev/nadgradnjo računalniških programov 
Sibelius in Coda finale. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem 
letu najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Vzpostavitev novega zelo prožnega in 
večfunkcijskega programa za študijsko 
informatiko VIS. 

Prehod na nov informacijski sistem  je bil že nujno 
potreben, saj stari Eštudent ni uspel podpirati 
novosti, ki so se zgodile ob prehodu iz starih 
univerzitetnih na nove bolonjske študijske programe. 

Nameščen je bil požarni zid. Ker vemo, da je veliko vdorov v računalniške 
sisteme, je nabava požarnega zidu nujna, saj 
omogoča bolj varno in nemoteno delovanje. 

Vpeljava Dokumentarnega sistema UL. Sledenje in arhiviranje uradnih dokumentov: varnejša 
arhiviranost, ažurnost ipd.  

 
 

2.7. ČLOVEŠKI VIRI, OSEBJE 
 
Na dan 1.10.2012 je bilo na UL AG zaposlenih 76 ljudi, od tega  

- 49 visokošolskih učiteljev (od teh sta 2 z manjšim obsegom dela: 20%- in 50%-tno),  
- 16 visokošolskih sodelavcev (od teh ima 1 manjši obseg dela: 50%-tno) in le  
- 11 vseh nepedagoških delavcev (kar je med članicami UL najnižja številka).  

 
Zaradi težke finančne situacije na novo nastavljenih kadrov ni, število zaposlenih pa se je 
tekom leta – v primerjavi iz lanskim letom – zmanjšalo za 10%! Glede na minimalne 
standarde še vzdržnega razmerja med številom študentov in redno zaposlenimi pedagoškimi 
delavci je bilo stanje že v lanskem letu pod mejo sprejemljivega, po oktobru 2012 pa postaja 
to stanje – brez leporečja – porazno. Navedene številke govorijo same zase. 
 
Primanjkljaj pedagoškega osebja UL AG že dalj časa rešuje s honorarnimi učitelji in sodelavci 
(v letu 2012 je imela AG 40 honorarnih učiteljev in 29 honorarnih sodelavcev). Dodatna 
težava in – ocenjujemo – tudi krivica je dejstvo, da so ti za AG prepotrebni honorarni 
sodelavci za svoje delo izredno slabo plačani, kar je predvsem problem za mlade, ki si šele 
ustvarjajo eksistenco. Pa tudi privlačnost učenja na univerzitetni ravni je za mlade kadre tako 
skrajno nizka, saj že na nižjih glasbenih šolah lahko zaslužijo veliko več. Kratkoročno in 
dolgoročno je to stanje – ocenjujemo – skrajno nevarno in škodljivo za razvoj kakovosti AG. 
Na to opozarja podatek, da zadnja štiri leta ni bil na UL AG redno zaposlen niti eden nov 
sodelavec! 
 
Vodstvo UL AG (zlasti dekan in senat) že ves čas s skrajno zaskrbljenostjo opozarja na 
kadrovske težave, ki bodo skoraj nastopile že jeseni ob novem študijskem letu 2013/14, ko 
bo UL AG imela tudi peti (oz. drugi magistrski) letnik bolonjskega študijskega programa. Ob 
tem se je pokazal hud problem podfinanciranosti, ki ga UL AG čuti že več let, ob akreditaciji 
UL decembra 2012 pa se je pokazal še v jasnejši luči ne le v – trenutnem – perečem krnjenju 
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finančnih sredstev s strani ministrstva do UL, marveč tudi glede na razporeditev finančnih 
sredstev znotraj članic UL, kar kažejo javno dostopna poročila akreditatorjev in NAKVISa. Če 
se stanje ne bo uredilo, lahko pričakujemo velik porast nezadovoljstva med zaposlenimi in 
upad občutka pripadnosti do UL oz. zaradi pomanjkljivih znakov solidarnosti med članicami 
UL tudi porast negativnih silnic med zaposlenimi AG do vodstva in ostalih sočlanic UL. 
 
UL AG še vedno pogreša možnost nastavitve profila mladega raziskovalca. 
 
Po sprejetju novih habilitacijskih pravil na UL pričakuje AG lažje in hitrejše reševanje 
habilitacijskih postopkov, kar naj bi pomagalo pri nastavljanju novih prepotrebnih kadrov. 
 
Ob prehodu na nov informacijski sistem VIS so bile osebju omogočene brezplačne delavnice, 
kjer se je vse osebje UL AG lahko poučilo o njegovi uporabi. Žal so le redki – zlasti med 
pedagoškimi učitelji – izrabili to priložnost, na kar bo potrebno posebej opozoriti vse 
zaposlene na AG. Zagate mnogih učiteljev bi se zmanjšale, kakovst baze podatkov VISa pa 
občutno povečala. 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju človeški viri in osebje 

Obrazložitev vpliva na kakovost 

Mednarodno sodelovanje v obliki gostovanja 
naših profesorjev v okviru programa Erasmus se 
je še povečalo. 

Boljši pretok znanja in dvig kvalitete. 

Nagrajevanje – častna priznanja dolgoletnim 
uspešnim upokojenim profesorjem in honorarnim 
sodelavcem. 

Dodatna spodbuda za uspešno delo. 

Uspešna uvedba sistema VIS. Modernizacija informacijskega sistema. 
Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zmanjšanje redno zaposlenih in povečanje števila 
honorarnih sodelavcev postaja vedno večji 
problem. 

Nujnost vzpostavitve ustreznega financiranja AG. 

Premajhno število nepedagoških strokovnih 
delavcev postaja vedno večji problem. 

Možnost odpiranja novih delovnih mest. 

Močno okrnjene oziroma nične možnosti za 
individualno raziskovalno in umetniško delo, saj 
sredstev za to področje nismo dobili. 

Vzpostavitev ustreznega in pravične(jše)ga 
modela financiranja. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Večletna huda podfinanciranost zaradi 
prerazporeditve financiranja znotraj UL. 

AG čuti dolgoletno frustriranost (cca. 17% 
zaostanka za povprečjem članic UL) zaradi 
sistema financiranja znotraj UL in vidi urgentnost 
pravične(jše)ga sistema tudi znotraj UL. Trenutno 
zniževanje sredstev s strani ministrstva v odnosu 
do UL je ta dolgoletni problem AG znotraj UL 
samo še močneje izpostavilo. 

Stalno zmanjševanje redno zaposlenih in 
povečanje števila honorarnih sodelavcev postaja 
vedno večji problem. 

V bližnji prihodnosti (ob jesenskem vpisu in 
aktiviranju 2. letnika bolonjskega mag. programa) 
se že kaže nevzdržno stanje. 

Premajhno število nepedagoških strokovnih 
delavcev. 

Preobremenjenost zaposlenih, ki krni kvalitetno 
delo zadolžitev znotraj AG. 

 
 

2.8. STORITVE ZA ŠTUDENTE, TUTORSTVO, ŠTUDENTSKI SVET IN 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
 
UL AG tudi v letu 2012, tako kot vsa minula leta, ni imela problemov s promoviranjem študija. 
Dijaki srednjih glasbenih šol so seznanjeni s pogoji vpisa in potekom študija na AG. Za vse, ki 
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so želeli izvedeti še kakšno podrobnost, pa je bil tudi tokrat uspešno pripravljen in izveden 
informativni dan. 
 
Nekaj težav se je pojavilo pri vpisu v magistrski program, saj je bil v letu 2012 izveden prvič. 
Vpis se je razvlekel, saj nekatere stvari niso bile logistično dobro predvidene. Največ težav je 
bilo pri študentih, ki so 1. stopenjski študijski program zaključili v tujini in 2. stopnjo nadaljujejo 
na AG; tovrstne težave so bile pri potrjevanju papirjev in priznavanju opravljenih pogojev na 
tujih univerzah. Zato je prihajalo do neprijetnega čakanja in zagatnih stanj, če/ali se bodo ti 
študentje sploh lahko vpisali na AG. 
 
Študentski referat in tajništvo sta še naprej neprestano na voljo študentom, ne glede na 
uradne ure. Poleg prodekana za študijske zadeve (in v odsotnosti le tega tudi dekan) sta 
edina organa na AG, ki podajata študentom pravilne informacije o prenovljenem študijskem 
programu, o postopkih vpisa ipd. Podhranjenost nepedagoškega osebja se tudi na tem 
področju kaže, zato so vodstvo UL AG (dekan, prodekana, tajništvo) in referat močno 
preobremenjeni. Študentje pa pogrešajo ustrezno komunikacijo med študentskim referatom, 
prodekanoma (tako za študijsko kot umetniško dejavnost) in dekanom: velikokrat se namreč 
dogaja, da so študentje v iskanju odgovorov primorani na – včasih tudi brezuspešno – hojo 
od vrat do vrat. 
 
Za karierno svetovanje na AG ostaja pristojen Karierni center UL, ki se je v lanskem letu 
tesneje povezal s Študentskim svetom AG. Glede na to, da so študentje dobro informirani, kje 
lahko delujejo po končanem študiju, menijo da delavnic kariernega centra pravzaprav ne 
potrebujejo. Sami se soočajo s problemom upadanja prostih delovnih mest, karierni center pa 
jim s svojim svetovanjem pri tem ne more bistveno pomagati, saj samo “svetuje” in ne išče 
službe. 
 
Tutorstvo se na UL AG še vedno ne izvaja. Čeprav so se v preteklosti pojavili predlogi, da bi 
uvedli tutorstvo za tuje študente, se slednje najbrž nikoli ne bo zgodilo, saj je AG sorazmerno 
majhna članica. Poleg tega, da se na AG vsi med seboj poznajo in si med seboj tudi 
pomagajo, imajo poleg tega tudi v tej ali oni obliki več priložnosti za individualni pouk, pri 
čemer je profesor glavnega (pa tudi stranskih predmetov) dejansko hkrati že tudi tutor svojih 
študentov. Potreba po statusni figuri tutorstva je zato na UL AG morda nepotrebna, saj na tej 
ustanovi na določen način že ves čas poteka. 
 
Člani ŠS AG aktivno sodelujejo v vseh organih AG, kjer imajo svoje predstavnike: v senatu, 
komisiji za študijske zadeve, komisiji za kakovost, akademskem zboru in od letošnjega leta 
dalje tudi v upravnem odboru. Redno pišejo mnenja o pedagoškem delu profesorjev, ki so v 
postopku habilitacije oz. postopku izvolitve v naziv. Z vodstvom UL AG dobro sodelujejo in jih 
sproti opozarjajo na nepravilnosti ter skupaj rešujejo aktualno problematiko.  
 
ŠS AG se v preteklem letu ni posvečal interesni oziroma ob-študijski dejavnosti študentov. 
Svoje skromne prispevke so raje porabili za študijske namene. Tako so: 

- izpeljali nabavo dveh skladb za večje zasedbe (A. Caplet: Legende, nonet in J. Ibert: 
Concertino da Camera, priredba za ansambel saksofonov),  

- sofinancirali obisk študentk glasbene pedagogike na mednarodnem študentskem 
forumu, 

- financirali eno nočitev tolkalcev v Novem Sadu, ki so tam koncertirali, 
- naročili nekaj nujno potrebnih artiklov, ki so sicer del obvezne opreme AG, vendar si jih 

AG zaradi nezadostnih sredstev ne more privoščiti, in sicer: 30 notnih stojal, dva 
bongota, sopranino kljunasto flavtico, kovček za tenor saksofon in strune za harfo. 

 
Povezava s ŠO AG na žalost ni bila vzpostavljena – tedanji predsednik ŠO AG Matej Grm je 
bil za študente nedosegljiv. 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre 
prakse na področju storitev za 

Obrazložitev vpliva na kakovost 
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študente, tutorstvo, študentski svet 
in interesne dejavnosti 
Nabava nujno potrebnih pripomočkov 
za študij. 

Lažji (manj moten) potek študija. 

Zbor vseh študentov in dekana. Dekan je vsem navzočim predstavil aktualno perečo 
problematiko. Študentje smo »iz prve roke« izvedeli, v 
kakšnem položaju je UL AG in se tako zavedli resnosti 
situacije. S tem zborom se je povzdignil tudi ugled ŠS 
AG – ozaveščenost in prepoznavnost delovanja ŠS 
AG med ostalimi študenti se je neznatno povečala. 

Prvič je bil (s strani ŠS AG) sklican 
skupni sestanek z dekanom, obema 
prodekanoma, tajnikom in študentskim 
referatom. 

Navzoče smo opozorili na nepravilnosti, ki se dogajajo 
na UL AG – upamo, da je bil sestanek konstruktiven in 
da se bodo nepravilnosti kmalu začele odpravljati. 
Podan je bil predlog, da bi se podobni sestanki 
ponavljali večkrat letno (lahko kar v sklopu komisije za 
kakovost), saj bi tako izboljšali komunikacijo med 
uslužbenci in s tem delovanje AG. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti 
za izboljšave in izzivi na področju  

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Ni sodelovanja s ŠO AG. Z novim vodstvom ŠO AG stvari premakniti na bolje v 
smislu tesnega sodelovanja. 

Velikokrat prepočasna reakcija 
vodstva na aktualno problematiko 
oziroma prepočasno reševanje 
problemov. 

Vstrajno omenjanje iste problematike in teženje k 
reševanju zadev; v skrajnem primeru poiskati pomoč 
na UL. 

Priložnost za uspešnejšo komunikacijo 
in delovanja UL AG so lahko sestanki 
o tekočih problemih med študenti, 
študentskim referatom, tajnikom, 
obema prodekanoma in dekanom. 

Skupni sestanki z dekanom, obema prodekanoma, 
tajnikom in študentskim referatom, ki bi se dogodili 
občasno oz. nekajkrat letno (lahko tudi v sklopu 
komisije za kakovost). 

Najpomembnejše točke, ki so v 
preteklem letu najbolj vplivale na 
kakovost področja  

Obrazložitev za izbor točke 

Zbor vseh študentov in dekana. (glej zgoraj) 
Skupni sestanek z dekanom, obema 
prodekanoma, tajnikom, študentskim 
referatom in ŠS AG. 

(glej zgoraj) 

Velikokrat prepočasna reakcija 
vodstva na aktualno problematiko 
oziroma prepočasno reševanje 
problemov. 

Veliko problemov se enostavno ne uspe rešiti in se 
(ista problematika) ponavlja iz leta v leto – zadeve se 
bodo morale spremeniti. 

 
 
 

III. AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SPREMLJANJA IN 
ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI 
 
 

3.1. DELOVANJE SISTEMA KAKOVOSTI, PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA 
SISTEM KAKOVOSTI, INSTRUMENTOV IN KAZALNIKOV KAKOVOSTI 
 
 
Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti so opredeljena v Pravilih UL AG (čl. 
58) se ukvarja s pedagoškim, umetniškim in raziskovalnim delom, odnos je opredeljen v 
strategiji razvoja (dekan). Umetniško oziroma raziskovalno udejstvovanje pedagogov se 
preverja pri habilitaciji, stalno umetniško preverjanje pa pred javnostjo, predvsem na 
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koncertih, ki so javno predstavljeni in napovedani v medijih. Rezultati, na katerih temelji 
težišče uspešnosti in kakovosti AG, so tako redno javno preverljivi. 
 
Stalna mednarodna primerjava kakovosti študentov se vrši z gostovanji orkestrov, zborov, 
komornih skupin in solistov ter na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Letna 
samoevalvacija poteka v skladu z navodili UL in v Poročilu o kakovosti na letni ravni. 
 
Potrebno bi bilo uvesti službo za kakovost in s tem pridobiti tehnično podporo pri 
nadzorovanju kakovosti in izdelavi poročila. To bi seveda zahtevalo dodatno kadrovsko 
podporo, ki pa je AG – v pričujoči finančni situaciji in perečem pomanjkanju že samega 
učiteljskega kadra – preprosto ne more zagotoviti, saj se zaradi posledic trenutnega 
finančnega stanja pojavlja utemeljena in resna skrb, kako zagotoviti izvajanje 5. letnika 
bolonjskih programov ob enaki količini novih vpisov. 
 
Pregled izpolnjevanja standardov ENQA kaže UL AG visoko pokritost omenjenih kriterijev, 
nedoseganje meril pa se izkazuje predvsem kar zadeva izjemno slabo prostorsko in deloma 
tudi finančno situacijo. 
 
 

3.2. SESTAVA IN DELOVANJE KOMISIJE OZ. ORGANA ZADOLŽENEGA 
ZA KAKOVOST 
 
Komisijo za kakovost od leta 2013 naprej vodi izr. prof. Ivan Florjanc, saj je bil Dušan Bavdek 
na lastno prošnjo po štirih letih dela razrešen iz komisije. Da bi prenos med njim in novim 
predsednikom potekal tekoče in nemoteno, sicer pri tem poročilu še sodeluje, potem pa se iz 
komisije dokončno umika.  
 
Komisija dobro sodeluje z vodstvom UL AG in od zadolženih za posamezna področja 
pridobiva ustrezne informacije za sestavo poročila o kakovosti. 
 
V Komisiji za kakovost so zastopani tudi: predstavnik študentov, en predstavnik zaposlenih in 
predstavnik vodstva članice (doslej je manjkal, saj v pravilniku UL AG čl. 58 zastopanost ni 
izrecno določena), je pa vodstvo v vseh dosedanjih poročilih dejavno in konstruktivno 
sodelovalo (dekan, prodekana in tajništvo). Štiriletno delovanje komisije je dozorelo do 
zavesti o določeni koristnosti komisije za kakovost, kar se je pokazalo zlasti ob pripravah na 
zunanjo akreditacijo UL. Kaže se potreba, da bo potrebno delovanje komisije v smislu 
dosedanjih izkušenj treba še izpopolniti. 
 
 

3.3. IZVAJANJE ŠTUDENTSKIH ANKET 
 
V lanskem letu je UL AG prvič izvedla e-ankete o pedagoškem delu. Ankete so morali 
izpolniti vsi študentje prvostopenjskega bolonjskega programa ob vpisu. Ti rezultati niso 
verodostojni. Da bi odpravili hibo, bi – za verodostojnejše rezultate – morala biti anketa 
narejena ne ob vpisu marveč ob prijavi na izpit, kar ima ŠS AG v načrtu dela za študijsko leto 
2012/13. 
 
Ankete so – po mnenju študentov – v primerjavi z ostalimi fakultetami, za dokaj specifično AG, 
preveč splošne. V planu dela ŠS AG za študijsko leto 2012/13 je zato prenova obstoječih 
anket. 
 
ŠS AG so dostopni samo rezultati anket tistih profesorjev, ki vlagajo prošnjo za napredovanje 
(torej dobijo rezultate profesorjev za katere morajo napisati mnenje o njegovem pedagoškem 
delu). 
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3.4. IZVAJANJE DRUGIH ANKET, ANALIZ IN METOD ZA PRIDOBIVANJE 
POVRATNIH INFORMACIJ RAZLIČNIH SKUPIN IN NJIHOV VPLIV NA 
KAKOVOST 
 
V letu 2011 na UL AG ni bila izvedena nobena druga anketa. ŠS AG je podal predlog, da se 
izvede anketa o delu nepedagoških delavcev na AG. Študentje menijo, da bi bili dobljeni 
rezultati irelevantni vse dotlej, dokler se finančno stanje za možnost novih zaposlitev na AG 
ne izboljša. In še takrat bo – zelo verjetno – potrebno temeljito pretehtati na katerem sektorju 
prej zaposliti, ali na pedagoškem ali na nepedagoškem. 
 
V letu 2013 načrtujemo anketi o delovanju knjižnice in referata AG. 
 
 

3.5. MOREBITNE ZUNANJE EVALVACIJE IN AKREDITACIJE 
 
V letu 2012 so bili na NAKVIS-u uspešno akreditirani drugostopenjski magistrski programi, ki 
so se začeli izvajati v letošnjem študijskem letu 2012/13. 
 
UL AG je v letu 2012 v okviru postopka podaljšanja akreditacije UL bila med članicami, ki jih 
je obiskala skupina strokovnjakov o presoji UL. Na obisk je bila AG dobro pripravljena in ga je 
uspešno – pohvalno – zaključila, kot izhaja iz Poročila skupine strokovnjakov o presoji UL 
(NAKVIS, 4.1.2013). 
 
V strogem pomenu besede pa v letu 2012 ni bilo posebnih zunanjih evalvacij članice AG, kot 
so jo vajene druge članice na Univerzi v Ljubljani, ker AEC (Association des Conservatories, 
Académies Musique et Musikhochschulen) nima lastnega organa za evalvacijo. Za 
ocenjevanje in za ugled AG znotraj univerze in zunaj nje tudi v mednarodnem prostoru so 
glede na omenjeno troplastno specifiko UL AG (prim. 2.1.2.) pomembnejši in vidnejši rezultati 
študentov na mednarodnih tekmovanjih, ob nagradah, pri avdicijah zlasti diplomantov UL AG 
v prestižne mednarodne orkestre, koncertna dejavnost solistov, komornih skupin in orkestra 
UL AG v domačem in mednarodnem prostoru. Samo v Ljubljani je AG znotraj svojih 
koncertnih ciklov oskrbela lani – poleg svojega dela – krepko preko 100 vrhunskih zborovskih, 
solističnih, komornih, simfoničnih koncertov in izvedbo izjemno odmevne opere v SNG Operi 
in baletu Ljubljana. Poleg naših ciklov je bilo še nekaj komornih festivalov (M. Horak), vrsta 
javnih nastopov trobilcev in orglavcev, solističnih recitalov, gostovanj iz Zagreba in drugih 
koncertov, kar je vse bilo objavljeno na spletni strani AG. Podobno uspešna in živahna je 
mednarodna koncertna dejavnost v vseh segmentih, okoli 30 manjših komornih nastopov v 
Franciji, prisostvovanje in prejete nagrade na tekmovanjih ipd. Vse te dejavnosti so na 
umetniškem področju enakovredne zunanjim evalvacijskim dejavnostim in študijam. V tem 
smislu bi bilo smiselno to specifiko upoštevati pri postavljanju kriterijev in kazalnikov 
uspešnosti tudi znotraj zasnove – tako poročil o kakovosti UL, kakor tudi na vseh ostalih 
področjih – kjer se ocenjuje delovanje AG. Primerjati in ocenjevati jo z istimi merili kot npr. 
Ekonomsko, Pravno, Filozofsko fakulteto ali FDV bi izdajalo popolno nerazumevanje notranje 
narave in vsebinskega ustroja AG. 
 
Kompetenten evalvacijski organ, ki bi znal videti specifiko ustanove pa bi bil vsekakor v 
bodočnosti zaželen. Morda v okrilju AEC. 
 
Povzetek v obliki tabele za celotno poglavje 3 (za sistem kakovosti, mehanizme kakovosti, 
povratne zanke, ankete, analize, uporabo ugotovitev, uresničevanje izboljšav….) 
 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju aktivnosti za razvoj spremljanjna in 
zagotavljanja kakovosti 

Obrazložitev vpliva na kakovost 
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Na NAKVIS-u uspešno akreditirani 
drugostopenjski magistrski programi. 

Postavljena celotna programska vertikala UL AG 
znotraj bolonjskega višokošolskega sistema, prvi 
bolonjski diplomanti in začetek študija na 2. 
bolonjski stopnji. 

Posodobitev študentske ankete in uvedba 
računalniškega anketiranja študentov. 

Anketa je bila privič izvedena ob vpisu v študijsko 
leto 2012/13 septembra 2012 in je tako zajela 
zelo veliko število študentov in je verodostojnejša. 

Uspešno opravljen obisk skupine strokovnjakov o 
presoji UL v okviru postopka podaljšanja 
akreditacije UL. 

Priprave na obisk so služile predvsem večji 
urejenosti in uspešnejši komunikaciji med 
različnimi deležniki na UL AG (vodstvo, učitelji, 
študentje, nepedagoški delavci). 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Pomanjkanje službe za kakovost. Vzpostaviti Službo za kakovost UL AG takoj, ko 
bodo to dovoljevala finančna sredstva. 

Priložnost za povečanje sistema povratnih zank z 
uporabo novega sistema VIS. 

Izvedba več anket v okviru novega sistema VIS in 
s tem premostiti pomanjkanje povratnih 
informacij. 

Pomanjkljivost anket z ozirom na specifiko AG v 
primerjavi z ostalimi članicami UL. 

Prenova obstoječih anket v planu dela ŠS AG za 
študijsko leto 2012/13. 

Najpomembnejše točke, ki so v preteklem letu 
najbolj vplivale na kakovost področja 

Obrazložitev za izbor točke 

Na NAKVIS-u uspešno akreditirani 
drugostopenjski magistrski programi. 

(glej zgoraj). 

Uspešno opravljen obisk skupine strokovnjakov o 
presoji UL v okviru postopka podaljšanja 
akreditacije UL. 

(glej zgoraj). 

Posodobitev študentske ankete in uvedba 
računalniškega anketiranja študentov. 

Sedaj lahko zajema zelo veliko število študentov 
in je zato verodostojnejša. 

 
 
 

IV.  POVZETEK 
 
 
Tudi letos je odlika UL AG visoka prehodnost, javno in mednarodno preverjena uspešnost 
doseženih umetniških rezultatov na koncertih (krepko preko 100 doma in preko 40 v tujini), 
tesna povezanost z okoljem in fleksibilnost pri študijskem delu. Iz povedanega izhaja, da bo 
nujno ponovno uvesti tretjestopenjski umetniški specialistični oz. – kot nadomestek – 
umetniški doktorski program kot vzporednico znanstveno-raziskovalnemu doktorskemu 
študiju, saj bo sicer umetniška vertikala prikrajšana v najkvalitetnejšem zaključnem segmentu 
akademskega študija. Različne oblike tovrstnega specialističnega izpopolnjevanja imajo 
poleg umetniškega doktorata vse sorodne institucije v Evropi. Postopek akreditacije so 
prestali vsi programi za 2. stopnjo. 
 
Mednarodno uveljavljeno, izjemno bogato in široko razvejano dejavnost UL AG dokazuje 
veliko število koncertnih gostovanj naših študentov v tujini (preko 40), množičen obisk 
študentov AG specifičnih mednarodnih mojstrskih šol, tečajev in taborov pa tudi dejstvo, da 
ima UL AG enega od najvišjih odstotkov redno vpisanih tujih študentov od vseh članic UL. 
Lani smo zaznali še povečano zanimanje tujih študentov za študij na AG. Nova Katedra za 
staro glasbo pa je še dodatno zapolnila perečo vrzel na področju glasbenega izobraževanja v 
Sloveniji. Z naštetimi dejavnostmi se UL AG povsem enakovredno primerja ali celo presega 
tudi nekatere najbolj uveljavljene sorodne ustanove v soseski in v Evropi. Tudi področje 
Erasmus izmenjav se kljub nekaterim težavam zaradi specifik glasbenega študija pričenja 
krepiti. Zaradi nezadostnega financiranja si AG ne more privoščiti obiska najuglednejših 
umetnikov. 
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Sodelovanje z vodilnimi slovenskimi zavodi na področju glasbene kulture se je v zadnjem letu 
še okrepilo in še naprej omogoča visoko raven dela in preizkušanje pridobljenega znanja v 
praksi na najvišji ravni. Naši študentje v umetniškem pogledu dosegajo pomembne uspehe, ki 
ostajajo javnosti še vedno dokaj neznani. Tudi raziskovalna dejavnost je dobro utečena in 
povezana z relevantnimi domačimi in tujimi subjekti. Ob poročanju o resnično kakovostnih, 
marsikdaj izjemnih dosežkih naših študentov pa se pojavlja močna skrb, ki jo vzbuja med 
vsemi članicami UL najbolj kritično stanje financiranja AG, kar lahko povzroči zelo hiter upad 
dosedanje kakovostne ravni. 
 
Knjižnico UL AG še vedno pestijo kadrovski primanjkljaj, popolnoma usahla sredstva za 
nabave, nezadostna podpora založniški dejavnosti in prostorska stiska, vse težave pa imajo 
skupni imenovalec v finančni stiski. Posledično ne deluje več knjižnični odbor. 
 
Služba za informatiko deluje zelo dobro in iznajdljivo. Snemanje in arhiviranje koncertnih 
dogodkov študentov AG (krepko preko 100 doma in preko 40 v tujini) ter možnost 
neposrednega ogleda nekaterih od le-teh na spleti strani UL AG je pomembna pridobitev – 
tudi v mednarodnem pogledu. Nova pridobitev je težko pričakovani požarni zid. 
 
Velik udarec je bila preteklo leto upokojitev oz. odhod sedmih učiteljev iz AG. Tako UL AG še 
močneje pesti kronični primanjkljaj tako pedagoških kot nepedagoških sodelavcev, pa tudi 
tehničnega in administrativnega osebja. 
 
V letu 2012 je bila zelo razveseljiva ojačana aktivnost novega Študentskega sveta AG, ki 
deluje na vseh področjih in je bistveno bolj aktiven kot prejšnji, dejavno sodeluje tudi z 
vodstvom UL AG, na sestankih Senata AG ipd. Študentje so v lanskem letu predlagali in 
dejavno sprožili nekaj dobrih izboljšav v sistemu delovanja AG. Študentske ankete so bile 
izvedene računalniško ob vpisu in obvezne za vse študente.  
 
Komisija za kakovost je kot ena od komisij Senata UL AG uvrščena med zadnje spremembe 
Pravil AG. Kaže se nujna potreba po osebi, ki bi stalno nudila tehnično pomoč za področje 
kakovosti na AG, kar pa v zdajšnji finančni situaciji ni uresničljivo. 
 
Prizadevanja dekana in vodstva za pridobitev celotnih prostorov palače Kazina po netržnih 
cenah najemnine so ne le zelo smiselna ampak vitalnega pomena za bodoče delovanje UL 
AG v finančno težkih časih, saj bi tako vsaj deloma rešili zagato s predragimi najemninami in 
prostorskimi stiskami, ki permanentno pestijo AG. 
 
UL AG že lep čas finančno zaostaja cca. 17% za povprečjem vseh članic UL. Prav tako je z 
enajstimi zaposlenimi nepedagoškimi delavci na samem repu med članicami UL. Ob velikem 
številu individualnega načina pouka jo še dodatno pesti lanski izpad upokojenih pedagogov, 
ki jih ni nihče nadomestil. Ob dodatnem petem letniku bolonjskih programov se obeta UL AG 
izjemno črn scenarij. Če ne bo znakov solidarnosti s strani vodstva in vseh članic UL, je pri 
večini zaposlenih na AG pričakovati močan upad občutka pripadnosti do UL. Prvi znaki v tako 
smer se že oglašajo znotraj senata in akademskega zbora AG, saj omenjene javne številke 
mnogi na AG občutijo kot krivico, ki se jim – poleg varčevalnih ukrepov s strani države – 
dogaja tudi znotraj UL v primerjavi z doslej nadpovprečno dobro stoječimi sočlanicami, kar 
mnogim ni ostalo neopaženo. Svarilo je resno ob podatkih, ki so jih razkrile številke ob 
pripravah na postopek podaljšanja akreditacije UL.  
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V. ZAKLJUČEK 
 
 
Na UL AG je preverjanje kakovosti dela obeh – tako profesorja kot študenta – normalen del 
ne le samega študijskega procesa, pač pa narave umetniškega dela sploh. Vrši se sproti in 
ves čas. Vsaka ura je dejansko imanenten izpit. Umetnik se pokaže in dokazuje na odru, kot 
skladatelj, dirigent, solist ali ob boku kolegov v manjših ali večjih instrumentalnih zasedbah, 
bodisi na koncertih različnih ravni ali tekmovanjih. Že glasbeni nepoznavalec a toliko bolj pa 
poznavalec z lahkoto prepozna tako individualne slabosti študenta kot tudi slabosti v 
pedagoškem delu oz. njegovem usmerjanju. Izjemen uspeh lanskoletne uprizoritve 
Monteverdijeve opere Orfej, vrhunski uspehi Simfoničnega orkestra (uvrščajo ga v peščico 
najkakovostnejših mladih orkestrov v Evropi) in drugih sestavov in solistov – študentov in 
profesorjev UL AG na evropski in svetovni ravni in odlične kritike doma in v tujini – so tako 
najboljša potrditev in kazalec kakovosti našega dela. Merilec kakovosti UL AG so njeni javno 
merljivi in preverljivi umetniški rezultati. 
 
Vsa poglavja Poročila o kakovosti AG za leto 2012 in posledično večina odstavkov v tabelah 
ugotavljajo hud primankljaj finančnih sredstev. Rezerv varčevanja UL AG nima na razpolago, 
saj že celo preteklo leto posluje v rdečih številkah in ob posojilih UL. Najbolj prizadeta pa so 
predvsem področja človeških virov, knjižnice, prostorov in opreme, investicij in vzdrževanja. 
Pedagoški proces lahko poteka kolikor toliko nemoteno še vedno le zato, ker velika večina 
profesorjev in nepedagoškega osebja deluje izjemno požrtvovalno preko svojih predpisanih in 
ovrednotenih obveznosti. Primanjkljaj pedagoškega osebja nadomestijo številni honorarni 
sodelavci, katerih delo pa je v pričujočih pogojih na UL AG izjemno slabo vrednoteno. Če se 
finančno stanje ne bo kmalu izboljšalo, nam grozi, da bo pomanjkanje sredstev bistveno 
načelo tudi kakovost našega dela in se odrazilo na dosežkih naših študentov. 
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