


ALUO informator
Draga brucka, dragi bruc, veseli nas, da ste se odločili za študij na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO)! 
Da bo vstop v študijsko leto lažji, smo pripravili kratek nabor koristnih 
informacij, ki zadevajo študijski proces in obštudijsko dogajanje na UL ALUO.

1. ŠTUDIJ
Na UL ALUO pedagoški proces poteka v obliki predavanj, ateljejskega in 
načrtovalskega dela, seminarjev in vaj. Začetek pouka v študijskem letu 
2022/2023 je v ponedeljek, 3. oktobra 2022, po URNIKIH, dostopnih na http://
wise-tt.com/wtt_aluo/ (povezavo najdete tudi na spletni strani www.aluo.uni-lj.si).

OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
Obveznosti pri predmetih
Z vsebino predmetov, potekom dela in obveznostmi za pristop k izpitu boste 
seznanjeni prek učnih načrtov, dostopnih v E-učilnici UL ALUO (https://arhiv-
ucilnica-aluo.uni-lj.si/2021-22/login/index.php), v študentskem informacijskem 
sistemu VIS ali s strani visokošolskih učiteljev na začetni uri posameznega 
predmeta.

Prijava na izpit
Za opravljanje izpitov je obvezna elektronska prijava prek študentskega 
informacijskega sistema VIS. Roki za prijavo na izpite ter vsa ostala pravila o 
preverjanju in ocenjevanju na UL ALUO so navedeni v dokumentu Študijski red 
UL ALUO, ki ga najdete na https://www.aluo.uni-lj.si/aluo/dokumenti/#pravilniki.

Vpis v višji letnik
Za vpis v višji letnik morate opraviti obveznosti, določene znotraj študijskega 
programa, oziroma zbrati določeno število kreditnih točk (ECTS). V primeru 
manjšega števila zbranih ECTS je vpis mogoč pod določenimi pogoji, ki so 
navedeni v dokumentih Smernice za vpis – ponovni, izredni, podaljšanje 
statusa ter Študijski red UL ALUO na https://www.aluo.uni-lj.si/aluo/
dokumenti/#pravilniki.

PRAVILNIK UL ALUO O UPRAVLJANJU Z AVTORSKIMI PRAVICAMI
Vstopate v okolje, ki se ukvarja z ustvarjanjem avtorskih del, zato je pomembno, 
da se (poleg zgoraj omenjenih dokumentov Smernice za vpis in Študijski red 
Univerze v Ljubljani) čim prej seznanite tudi z dokumentom Pravilnik UL ALUO 
o upravljanju z avtorskimi pravicami. Njegov namen je zaščititi vaše avtorske 
pravice na delih, ki nastanejo na UL ALUO ali v povezavi z UL ALUO. Seznanil vas 
bo s pravicami, ki veljajo za vse študent_ke in tuje študent_ke UL ALUO oziroma 
za vsa dela, ki nastanejo v okviru vašega izobraževanja in raziskovanja na UL 
ALUO. Pravilnik najdete na https://www.aluo.uni-lj.si/aluo/dokumenti/#pravilniki.

ERASMUS+
Program Erasmus+ vam omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri 
koli stopnji študija opravite na študijski izmenjavi v tujini. Izbirate lahko med 
številnimi našimi partnerskimi institucijami. Več informacij najdete na 
www.aluo.uni-lj.si/mednarodno; www.erasmusplus.si.

IZBIRNI PREDMETI
Od 2. letnika dalje si boste lahko v okviru izbirnih predmetov sestavili »študij 
po meri«. Kjer bo v predmetniku predvidena izbira splošnih izbirnih predmetov, 
boste te izbrali iz ponudbe predmetov ostalih študijskih programov UL ALUO 
ali drugih fakultet Univerze v Ljubljani. Z možnostmi izbire in vpisom vas bo 
pravočasno seznanil Referat za dodiplomski študij. Seznam zunanjih izbirnih 
predmetov najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si/studij/zip/.

KNJIŽNICA UL ALUO
Knjižnica UL ALUO ima dve lokaciji: Osrednja knjižnica na Erjavčevi cesti 
23 pokriva področje slikarstva, kiparstva, videa, grafike, restavratorstva in 
konservatorstva ter teorije umetnosti; Knjižnica Oddelkov za oblikovanje 
na Dolenjski cesti 83 pa področja grafičnega, industrijskega in unikatnega 
oblikovanja, ilustracije in fotografije. Več informacij o izposoji, elektronskih virih 
itd. najdete na https://www.aluo.uni-lj.si/knjiznica/.

TUTORSTVO
Na UL ALUO poteka tutorstvo, sistematično vodenje študentk in študentov skozi 
študij, za tuje študent_ke in študent_ke s posebnimi potrebami. Ker študij na UL 
ALUO poteka v manjših skupinah, splošnega študentskega tutorstva ne izvajamo, 
za pomoč pri organizaciji študija pa so vam vedno na voljo predstojnik vašega 
oddelka, visokošolski učitelji in osebje v referatih. Tutor_ka za tuje študent_ke 
lahko postanete tudi vi, razpis se izvaja vsako leto avgusta.

REFERAT ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ UL ALUO
Barbara Kalan
Erjavčeva 23
T: +386 1 421 25 01 / +386 30 451 620
E: barbara.kalan@aluo.uni-lj.si

ZDRAVSTVO
Kot študent_ka Univerze v Ljubljani imate na voljo celostno zdravstveno oskrbo 
v Zdravstvenem domu za študentke in študente UL. Več na www.zdstudenti.si. 
Vsi prvič vpisani študentke in študenti lahko opravite sistematski pregled, ki pa ni 
obvezen. O terminih pregledov boste obveščeni s strani Referata za dodiplomski 
študij.

2. POMEMBNE POVEZAVE
ŠTUDENTSKI INFORMACIJSKI SISTEM VIS
VIS je program, ki se uporablja za vodenje pedagoških procesov. Prek njega se 
vpišete v višji letnik, prijavljate in odjavljate od izpitov, preverjate rezultate izpitov, 
prejemate obvestila referatov, oddajate prošnje itd. Dostop do VIS-a ste pridobili 
z vpisom na UL ALUO. Uporabniško ime in geslo shranite, saj ju boste potrebovali 
do konca študija. VIS je dostopen na https://visaluo.uni-lj.si, povezavo najdete 
tudi na vrhu spletne strani www.aluo.uni-lj.si.

DIGITALNA IDENTITETA
Vsaka študentka in vsak študent UL ima svojo digitalno identiteto. Aktivirate 
jo z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob vpisu (za prijavo v VIS), 
upravljate pa na https://id.uni-lj.si/.

Omogoča dostop do:
-  Eduroama, brezplačnega brezžičnega internetnega omrežja vseh članic UL ter 

drugih univerz doma in po svetu;
-  portala Kariernih centrov UL, ki ponuja informacije o povezovanju s trgom dela 

in pridobivanju dodatnih spretnosti za boljšo zaposljivost po končanem študiju;
-  portala Digitalne knjižnice UL, enotne vstopne točke do informacijskih virov 

vseh knjižnic UL;
- brezplačnih storitev programa Microsoft Office 365.

Dodatne informacije s področja informatike najdete na https://www.aluo.uni-lj.si/
aluo/it-koticek/, v primeru težav pa se obrnite na helpdesk@aluo.uni-lj.si.

SPLETNA STRAN UL ALUO
Vse lokacije, kontaktne podatke ter uradne ure oddelkov, podpornih služb in 
knjižnice UL ALUO, podatke o študiju, obrazce in pravilnike, aktualna obvestila, 
novice in dogodke najdete na že večkrat omenjeni uradni spletni strani UL ALUO 
www.aluo.uni-lj.si.

SOCIALNA OMREŽJA UL ALUO
Aktualne informacije o dogajanju na UL ALUO, priložnostih za sodelovanja na 
tekmovanjih ali pri projektih, dosežkih naših študentk, študentov in zaposlenih 
ter druge zanimivosti, povezane z umetnostjo in oblikovanjem, najdete tudi na 
uradnih profilih UL ALUO na družbenih omrežjih:
FACEBOOK @ALUOacademy
INSTAGRAM @academy_aluo
TWITTER @aluoacademy

3. OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
PROJEKTI UL ALUO
Na UL ALUO redno potekajo različne aktivnosti, v katere se kot študentke in 
študenti lahko vključite in tako sooblikujete dogajanje na svoji akademiji. Med 
te aktivnosti sodi promocija UL ALUO, sodelovanje pri izvedbi razstav in drugih 
dogodkov UL ALUO ter sodelovanje pri domačih in mednarodnih projektih, ki jih 
izvaja UL ALUO. Za več informacij pišite na pr@aluo.uni-lj.si.

ŠTUDENTSKI SVET UL ALUO
Člani študentskega sveta so izvoljeni predstavniki študentk_ov UL ALUO. 
Obravnavajo vse zadeve, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Volitve 
v študentski svet so razpisane vsako leto ob začetku študijskega leta, vabljeni k 
sodelovanju! Za več informacij pišite na: ssvetaluo@gmail.com.

KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI
Karierni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) vas preko različnih brezplačnih 
dejavnosti spodbujajo, da ste že v času študija čim bolj aktivni. Organizirajo 
različne delavnice (PR za ustvarjalce s področja kulture, Kulturni management, 
Adobe Indesign, Kako pridobiti status samozaposlenega v kulturi ipd.), povezane 
v t. i. KUD Kulturno umetniško potko.

Individualna svetovanja pri svetovalki Andreji Jurček (andreja.jurcek@uni-lj) v 
rednih terminih potekajo skozi vse študijsko leto. 
Več informacij: https://www.aluo.uni-lj.si/alumni-in-kariera/karierni-centri/.
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