ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 11. 10. 2010, začetek seje ob 15.05.
Prisotni svetniki: Urška Honzak, Katja Šifkovič, Metka Planko, Željka Sokolić, Samo Šmajgl, Dragan
Vučenović, Peter Oletič, Manca Noč, Vesna Venišnik, Andreja Vuk, Nejc Ribič (po pooblastilu Saraje
Pertič), Neža Rustja, Zala Mojca Jerman Kuželički (po pooblastilu Gašperja Beguša), Katarina Kocbek,
Črt Zorič, Milan Mandeljc (po pooblastilu Mihe Kraglja), Klemen Godec, Jan Nalesnik, Živa Kleindienst,
Miha Šoba.
Ostali prisotni: Maja Peharc, Patricija Kunštek, Saša Zvonar, Marko Škafar, Nina Savarin, Nika Grželj,
Ana Šturm, Dragan Nikčević, Marko Weilguny.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Luka Pukšič, Luka Ličar.

Dnevni red:
1. glasovanje o tajniku ŠSFF;
2. potrditev zapisnika 10. redne, 9. dopisne in konstitutivne seje;
3. navodila za delo v ŠSFF, seznanitev s pravilniki;
4. letni načrt ŠSFF;
5. finančni plan ŠSFF, sofinanciranje projektov;
6. imenovanja v komisije in odbore:
7. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
8. poročilo prodekanje študentke;
9. razno.

•

Ad 1.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je po hitrem postopku predlagala svetnika Petra Oletiča za novega
tajnika ŠSFF.
Sklep: ŠSFF imenuje Petra Oletiča za tajnika ŠSFF.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnike 9. redne seje, 9. dopisne seje in konstitutivne seje.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Predsedstvo je predstavilo delovanje ŠSFF, pravice in dolžnosti članov ŠSFF, obvestilo svetnike o
pravilnikih.

•

Ad 4.

Predsedstvo je predstavilo letni načrt delovanja ŠSFF. Pregledali smo vse večje skupne projekte.
Svetniki so bili opozorjeni na slavnostno sejo, ki bo pred božičem. Po potrebi bo sklicana tudi druga
slavnostna seja, če se bodo pojavili novi predlogi za priznanja in nagrade.
Prodekanja študentka Maja Peharc je predstavila predlog za vzpostavitev avtonomnega prostora za
študente FF. Kot možni prostori so bili omenjeni prostori pri K16, kjer bi se lahko porušile stene in
tako omogočile študentskim društvom mesto za shranjevanje materiala; prostor na Rimski, toda tam
je potrebna sanacija. Kot problem je bil omenjen denar. Predlagani so bili prostori na Aškerčevi 1,
toda predlog je bil zavrnjen, saj tisti prostori ne bi bili na FF.
Predlog: Minimalna reorganizacija K16, ki bi omogočala tako delovanje kavarne kot tudi prostore za
študente.

Sklep: ŠSFF potrjuje letni načrt za leto 2010/2011
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Vodstvo je predlagalo potrditev projektov zadnjega meseca po starem sistemu ter v vednost podalo
sledeče: bibliotekarska ekskurzija je odpadla, projekta Oddelka za muzikologijo pa se bosta lahko
prijavila že na prvi razpis.
Vodstvo je predlagalo sofinanciranje naslednjih projektov:
•
•
•
•

Strokovna ekskurzija v Piemonte študentov Oddelka za romanistiko v višini 100 €.
Strokovna ekskurzija na Dunaj študentov Oddelka za umetnostno zgodovino v višini 250 €.
Strokovna ekskurzija v Benetke študentov Oddelka za umetnostno zgodovino v višini 150 €.
Projekt Prevajalsko-literarni večer študentov Oddelka za slavistiko v višini 50 €.

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot jih je predlagalo vodstvo ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Bivši podpredsednik ŠSFF Marko Weilguny je opisal spremembe načina financiranja. Predlagano je
bilo takojšnje povezovanje oddelkov za večje, finančno in organizacijsko zahtevne projekte. Nato je
natančneje opisal način in potek razpisov ter razdelitev finančnih sredstev.
•

Trajanje enega obdobja: 2—3 mesece.

•

14.000 € se razdeli na 4 razpise.

•

Opis ločitve razpisov po kategorijah.

•

Delitev prijavnega postopka na razpise (3 projekti enega oddelka na en razpis, do 2 projekta
iz iste kategorije – izjema so večji oddelki).

•

Vsaka kategorija ima svoje zahteve in na podlagi vsebine projektov se razdelijo točke, z
maksimumom 400 točk.

•

Nerazporejena sredstva se uporabljajo za racionalizacijo in zaokrožanje računov (da niso
računi 79,11 €).

•

Pomembno je, da se pri izdaji računov specificira plačnika (ali je ŠSFF, ali ŠOFF, ali oboji).

•

Dva predračuna je potrebno poslati na e-mail finančne komisije po prijavi projekta.

•

Svetniki so obveščeni, da ni sofinanciranja stroškov v tujini (razen prevoza).

Sklep: Do 15. novembra morajo člani ŠSFF poslati predsednici napoved večjih in finančno
zahtevnejših projektov svojih oddelkov.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Predsedstvo je predstavilo natančen in razdeljen finančni načrt za leto 2010/2011
Sklep: SŠFF potrjuje finančni načrt ŠSFF za leto 2010/2011.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Predsedstvo je predlagalo imenovanje v organe ŠSFF in komisije ter delovne skupine fakultete. Ob
tem sta prodekanja študentka in predsednica ŠSFF sproti razlagali, kakšne so naloge posamezne
funkcije.
Za položaje v organe in delovne skupine:
TAJNIK: Peter Oletič
FINANČNA KOMISIJA: 5 članov: Miha Šoba, Željka Sokolić, Dragan Vučenović, Črt Zorič, Saraja Pertič
PLAKATERSKA SLUŽBA: Vesna Venišnik, Jan Peternelj
ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA: Jan Nalesnik, Katja Šifkovič
ŠSUL: po funkciji PREDSEDNIK in PODPREDSEDNIK ŠSFF + 2 namestnika: Zala Mojca Jerman Kuželički,
Samo Šmajgl

PREDSTAVNIK ŠSFF V ŠOFF: Urška Honzak
Za položaje v fakultetne komisije in odbore:
KOMISIJA ZA DODIPLOMSKI IN MAGISTRSKI ŠTUDIJ (KDMŠ): po funkciji PREDSEDNIK ŠSFF in
PRODEKAN ŠTUDENT
ODBOR ZA ŠTUDENTSKA VPRAŠANJA IN USMERJANJE (OŠVU): po funkciji PREDSEDNIK ŠSFF in
PRODEKAN ŠTUDENT
KOMISIJA ZA TUTORSTVO: po funkciji PRODEKAN ŠTUDENT + 1 predstavnik študentov: Samo Šmajgl
KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ: po funkciji predstavnik doktorskega študija: Luka Ličar
KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE: 2 predstavnika študentov: Miha Šoba, Željka Sokolić
HABILITACIJSKA KOMISIJA (HK): po funkciji PREDSEDNIK ŠSFF in PRODEKAN ŠTUDENT
KOMISIJA ZA PROSTORSKA VPRAŠANJA: 1 predstavnik študentov: Miha Kragelj
KOMISIJA ZA INFORMACIJSKI SISTEM: 1 predstavnik študentov: Klemen Godec
DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE FF: 2 predstavnika študentov in 2 namestnika: Anja
Damjanovič, Željka Sokolić, Katja Šifkovič, Neža Rustja
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 1 predstavnik študentov: Milan Mandeljc
KOMISIJA ZA KAKOVOST: 1 predstavnik študentov: Anja Damjanovič
UPRAVNI ODBOR: 1 predstavnik študentov: Miha Šoba
Za slavnostno podelitev indeksov: po funkciji predsednik ŠSFF in prodekan študent ter 1 predstavnik
študentov: Zala Mojca Jerman Kuželički
Za slavnostno podelitev diplom: po funkciji predsednik ŠSFF in prodekan študent ter 1 predstavnik
študentov: Zala Mojca Jerman Kuželički
Za prenovo spletnih strani: 1 predstavnik študentov: Maja Peharc
Za priznanja FF: 1 predstavnik študentov: Ana Šturm

Sklep: ŠSFF imenuje vse predlagane predstavnike študentov v organe ŠSFF in komisije ter odbore
fakultete.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Predsedstvo je predstavilo pomen študentskega mnenja o pedagoški usposobljenosti in pomen
habilitacije. Ponovno so bila podana navodila za pisanje mnenja, Urška Honzak je naročila svetnikom,
naj ji sporočijo, preden bodo šli prvič pregledovati rezultate anket.
Maja Peharc je svetnikom sporočila, da nam je bilo obljubljeno, da se bodo ankete za študijsko leto
2009/2010 začele izvajati v kratkem.

Katarina Kocbek je predstavila mnenje študentov Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Darje Kobal Grum, ki je v postopku
za izvolitev v naziv redne profesorice za občo psihologijo.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Katja Šifkovič je predstavila mnenje študentov Oddelka za azijske in afriške študije.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Nagise Moritoki Škof, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za področje japonologije.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je predstavila mnenje študentov Oddelka za bibliotekarstvo. S profesorico je bil zaradi
slabih ocen opravljen razgovor, o uspešnosti katerega je poročala predsednica ŠSFF.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Jedrt Vodopivec, ki je v postopku
za ponovno izvolitev v naziv izredne profesorice za knjigarstvo.

Glasovanje:

•

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

AD 8.

Maja Peharc se je predstavila in opisala delovanje in pomen svoje funkcije prodekanje študentke.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:

•

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 2

AD 9.

Samo Šmajgl je svetnike povabil na obisk kakega od predavanj Filozofskega maratona, ki bo potekal
prihodnji teden.
Vodstvo je ob tem svetnike pozvalo, naj informacije o dogajanju na oddelkih, ki bi bilo zanimivo tudi
za druge študente, posredujejo na mailing listo ali povedo na seji pod točko razno.

Seja se je zaključila ob 16.30.

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

Peter Oletič,
tajnik ŠSFF

V Ljubljani, 15. 11. 2010

