ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Modra soba Filozofske fakultete
Datum in čas: 11. 4. 2011, začetek seje ob 12.00
Prisotni svetniki: Urška Honzak, Miha Šoba, Katja Šifkovič, Željka Sokolič, Peter Oletič, Manca
Noč, Vesna Venišnik, Neža Rustja, Zala Mojca Jerman Kuželički (po pooblastilu Gašperja Beguša),
Katarina Kocbek, Aleksandra Starčević (po pooblastilu Črta Zoriča), Katarina Hergouth (po
pooblastilu Žive Kleindienst), Jan Nalesnik, Alenka Lavrin (po pooblastilu Saraje Pertič), Andreja
Vuk, Samo Šmajgl.
Ostali prisotni: Maja Peharc, Aleksandra Surla.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Miha Kragelj, Dragan Vučenović.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje;
2. Seznanitev z odstopom in razpis naknadnih volitev v ŠSFF;

3. Razrešitev koordinatorke tutorjev za študente s posebnimi potrebami in
imenovanje novega koordinatorja tutorjev za študente s posebnimi potrebami;
4. Finance;
5. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
6. Poročilo prodekanje študentke;
7. Volitve za dekana FF;
8. Problematika športa;

9. Pobude ŠSFF (avtonomni prostori, lektorati);
10. Projekti (Študentski dnevi, Literarni natečaj Rdeča nit);
11. Priznanja ŠSFF;
12. Razno.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je predlagala spremembe dnevnega reda, ki je bil soglasno
sprejet.

•

Ad. 1.

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 4. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

•

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je svetnike obvestila o odstopu Saraje Pertič s položaja
predstavnice Oddelka za prevajalstvo. Treba je razpisati nove volitve in imenovati volilno
komisijo.
Sklep: ŠSFF razpisuje dodatne volitve za predstavnika Oddelka za prevajalstvo v ŠSFF. Razpis
traja od 12. do 19. aprila, volitve pa se bodo izvedle 20. aprila. ŠSFF za potrebe volitev imenuje
volilno komisijo v sestavi Urška Honzak, Manca Noč, Katarina Kocbek in Jan Peternelj.
Glasovanje:

•

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Iz osebnih razlogov dosedanja koordinatorka tutorjev za študente s posebnimi potrebami
Adrijana Biba Starman ne želi več opravljati svoje funkcije. ŠSFF mora predlagati Senatu FF
razrešitev.
Sklep: ŠSFF predlaga Senatu FF razrešitev koordinatorke tutorjev za študente s posebnimi
potrebami Adrijane Bibe Starman.
Glasovanje:

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kandidatka za novo koordinatorko tutorjev za študente s posebnimi potrebami Aleksandra Surla
se je predstavila svetnikom, opisala svoje dosedanje izkušnje s tutorstvom in predstavila svoje
načrte in vizijo za izboljšanje dela tutorjev za študente s posebnimi potrebami.
Sklep: ŠSFF predlaga Senatu FF imenovanje Aleksandre Surla za koordinatorko tutorjev za
študente s posebnimi potrrebami.

Glasovanje:

•

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Predsednik FK ŠSFF Miha Šoba je predstavil predloge FK ŠSFF za naslednje razpisno obdobje.
Pojasnil je sofinanciranje projektov in utemeljil določene odločitve FK ŠSFF. Posebej je opozoril
na nepravilno izpolnjene prošnje posameznih oddelkov. Odločitve FK ŠSFF se nahajajo v Prilogi
1.
Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje projektov tako, kot je predlagala Finančna komisija ŠSFF.
Glasovanje:

•

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Urška Honzak je predstavila mnenje študentov Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Marije Zlatnar Moe, ki je v
postopku za izvolitev docentke za prevodoslovje.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je podala mnenje študentov Oddelka za arheologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Matije Črešnarja, ki
je v postopku za izvolitev docenta za arheologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Željka Sokolič je predstavila mnenje študentov Oddelka za etnologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Dana Podjeda, ki je v
postopku za izvolitev v naziv docenta za kulturno in socialno antropologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Katarina Kocbek je predstavila mnenje študentov Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Jane Kodrič, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za razvojno psihologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je predstavila mnenje študentov FF.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Aleša Močnika, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv predavatelja za področje ‘Znanost o športu’.
Glasovanje:

•

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Prodekanja študentka Maja Peharc je predstavila spremembo cenika skupnega doktorskega
študijskega programa Humanistika in družboslovje, ki se bo podražil z 2700 na 3500 € za letnik
za vpisane v letu 2011/2012. Ta sklep je bil sprejet na Upravnem odboru FF z enim glasom proti
(to je bil glas predstavnika študentov Mihe Šobe). Ta dvig je bil utemeljen na podlagi izračuna
stroškov, ki naj bi jih naredil študent. Maja Peharc in svetniki so izrazili ogorčenje nad takim
povišanjem cene doktorskega študija.
Nato je prodekanja študentka predstavila pobudo Oddelka za prevajalstvo, ki bi zaradi
nadstandardnega študija rad uvedel šolnino na drugi bolonjski stopnji (magistrski študij).
Njihova utemeljitev je bila, da je to specializiran študij, navkljub dejstvu, da bolonjski sistem ne
predvideva specializacije. Oddelek je zagrozil, da bo prenehal z izvajanjem tega programa, saj so
oprema in drugi stroški predragi, da bi to lahko krili iz sredstev, ki jih dobijo od drugod. Za
ugotovitev, kaj sploh je 'nadstandardni študij', se bo organizirala komisija oziroma odbor, ki bo
poskušal sestaviti pravilnik za nadstandardni študij. Maja Peharc je potem še povedala, da bo
moral ŠSFF imenovati nekoga v to komisijo. Postavilo se je vprašanje, ali je mogoče, da bi bila to
Maja Peharc sama ali pa mora biti obvezno član ŠSFF. ŠSFF se je strinjal, da če se ta zadeva ne
zatre v kali, bo imela lahko še zelo slabe, dolgoročne posledice na kvaliteto študija na FF. Ta
primer bo precedenčni, zato bi morebitna odobritev uvedbe šolnine lahko s seboj prinesla plaz
podobnih zahtev z drugih oddelkov.
Maja Peharc je nato še povedala, da so na dvorišču fakultete na Rimski cesti postavili količke.
Dvorišče je v lasti FF, a se je uporabljalo kot plačljivo parkirišče s strani določenih ljudi, ki so tako
služili denar na črno. Za prostor, ki se je sedaj sprostil, namen še ni točno določen, verjetno
bodo zaenkrat tam parkirna mesta za kolesa.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.

Glasovanje:

•

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je povedala, da Valentinu Buciku s koncem študijskega leta
poteče mandat dekana in da se je odločil, da ne bo vložil ponovne kandidature. Nato je
povedala, da če do konca dekanovega mandata na FF ne bo novega dekana, lahko rektor UL
izmed rednih profesorjev na fakulteti imenuje dekana.
Rok za vročitev kandidatur za dekana je 20. april. Kandidati se bodo nato predstavili na seji
Akademskega zbora FF, kjer bo tudi potekalo glasovanje, volitve dekana pa bodo izvedene na
seji Senata FF. Petina članov Akademskega zbora so študentje, ki sicer nimajo glasovalne
pravice, vseeno pa lahko sodelujejo na sejah. To pomeni, da je treba imenovati od 20 do 40
študentov v Akademski zbor. ŠSFF mora razpisati in izvesti volitve.
Sklep: ŠSFF odpira razpis za predstavnike študentov v Akademskem zboru FF. Rok za oddajo
kandidatur je 6. maj 2011. Volitve bodo izvedene na naslednji redni seji ŠSFF predvidoma okoli
10. maja.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je svetnikom povedala tudi, da mora ŠSFF pred volitvami dekana na Akademskem
zboru in Senatu FF pripraviti mnenje o kandidatih za dekana, ki ga predstavi tudi AZ in Senatu.
Predvidoma okoli 17. maja bo zato organizirana razširjena izredna seja ŠSFF, kjer se bodo
kandidati za dekana predstavili, študentje pa jih bodo lahko spraševali o njihovih načrtih. Po tej
seji, na katero bodo povabljeni vsi zainteresirani študentje, bo ŠSFF sprejel mnenje o kandidatih
za dekana.
Urška Honzak je nato izpostavila še eno pomembno stvar v zvezi z volitvami dekana: s kandidati
za dekana naj se svetniki v času pred volitvami ne družijo na prijateljski ravni, naj ne hodijo z
njimi na kavice ipd., da ne bo prišlo do kakšnih problemov in obtožb.

•

Ad 8.

Predstavnik Pedagoške enote za šport Gregor Hribar je predstavil problematiko športa na FF in
UL:
-

Šport in humanistika – izbirni predmet za bolonjske študente.

-

Vključevanje tako teorije kot tudi prakse v predmet.

-

Prilagojeni programi za posameznike.

-

Problematika manjšega vpisa glede na število predavateljev, saj šport v novih programih
na FF ni več obvezen.

-

Potrebno bi bilo najti način, da se čim več študentov vključi v športne programe (1.
letniki).

-

Povedal je, da se je dobil z dekanom in sta se pogovarjala o možnosti uvedbe športa kot
obveznega predmeta za 1. letnike.

-

Predlagal je večjo povezanost s ŠSFF glede promocije in obveščanja, da se študente
pravočasno in primerno obvesti o dogodkih in dogajanjih.

Predstavil je še lastno željo, da bi bil šport obvezen v prvem letniku. V te namene je bila tudi
pripravljena anketa in na podlagi rezultatov le-te bi se določili nadaljnji koraki glede sprememb
športnega pouka na FF.
Miha Šoba je komentiral, da je obveznost v 1. letniku na dolgi rok lahko le nekaj dobrega, a da je
problem v bolonjskem sistemu samem. Vprašal je, ali bi bilo športno udejstvovanje obvezno ali
bi bilo možno uveljaviti tudi zunanja potrdila. Profesor Hribar mu je zagotovil, da bi se potrdila
klubov upoštevala.
Samo Šmajgl je nato vprašal, zakaj bi bil šport obvezen v prvem letniku, in izpostavil zmedenost
ter ostale probleme brucev ob prehodu iz srednje šole na fakulteto. Profesor Hribar mu je
odgovoril, da razume, zakaj je lahko to zapleteno, a je hkrati izpostavil, da so v 1. letniku še
navajeni na redno športno aktivnost še iz srednje šole in da bi prekinitev za eno leto lahko
rezultirala v tem, da se študentje potem ne bi vrnili nazaj k športu. Tako pa bi zagotovili neko
kontinuiteto in morda privabili študente, da se udeležujejo športnih aktivnosti tudi v višjih
letnikih. S strokovnega vidika je najbolje, da se obveznost uvede za prve letnike.
Urška Honzak je zagotovila, da bo anketa po kanalih ŠSFF razposlana študentom. Miha Šoba pa
je zatrdil, da ima Pedagoška enota za šport popolno podporo ŠSFF glede obveščanja.
Sklep: ŠSFF je seznanjen s problematiko športa na FF in ponuja svojo pomoč in podporo
Pedagoški enoti za šport.
Glasovanje:

•

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.

Urška Honzak je povedala, da so bili na zadnjem srečanju Odbora za avtonomni študentski
prostor člani društev prijazni, da je prišlo do konsenza in da je bil logistični načrt uporabe
prostora podan dekanu.

Izpostavila je problem s pobudo glede lektoratov, saj se na Oddelku za romanistiko ne strinjajo z
delom pisma ŠSFF. Upa pa, da bo zadeva šla še letos naprej.

•

Ad 10.

Urška Honzak je svetnike ponovno opozorila na Študentske dneve, ki se bodo odvijali od torka
do četrtka. Pohvalila je njihovo odzivnost glede sodelovanja na stojnici. Poudarila je promocijo
vseh dogodkov, ki se ne odvijajo v avli – torej jezikovnih degustacij, delavnic v Modri sobi ter
odprtih vrat Študentske pisarne. Člane ŠSFF je pozvala, naj gredo po seji ŠSFF v avlo pomagat pri
postavitvi miz.
Na plan je prišlo vprašanje o tutorstvu na študentskih dnevih, zato je Urška Honzak povedala, da
se je za taka vprašanja najbolje obrniti na Nino Savarin, glavno koordinatorko tutorjev, saj še
vedno ni vseh informacij. Samo Šmajgl je predlagal, da se naj na ŠD vsi zainteresirani za
tutorstvo napišejo na seznam, ki mu bodo potem poslane informacije o tutorstvu in o novem
razpisu za tutorje.
Predsednica ŠSFF je povedala tudi, da je bil literarni natečaj Rdeča nit podaljšan in da so
organizatorji zaenkrat zadovoljni z odzivom. Poudarila je, naj člani ŠSFF še naprej promovirajo
natečaj.
•

Ad 11.

ŠSFF bo še enkrat letos podelil priznanja. Ker bosta verjetno v maju že dve seji, ne bi imeli še
tretje. Zato je Urška Honzak predlagali, da bi združili redno junijsko sejo in slavnostno sejo v eno
samo sejo, kjer bi najprej obdelali tekoče stvari, potem pa podelili priznanja.
Urška Honzak je pozvala svetnike, naj ji do 15. maja pošljejo svoje predloge za priznanja ŠSFF.
Komisija za priznanja bo imenovana po tistem, ko bo bolj jasno, kdo bo podal kak predlog in kdo
ne.
•

Ad 12.

Seja se je zaključila ob 14.00.

v Ljubljani, 12. aprila 2011

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF
Peter Oletič,
tajnik ŠSFF

