ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, predavalnica 4 v pritličju Filozofske fakultete.
Datum in čas: 16. 1. 2012, začetek seje ob 14.00.
Prisotni svetniki: Urška Honzak, Črt Zorič, Katja Šifkovič, Miha Kordiš, Sanja Blagojević, Peter
Oletič, Manca Noč, Ema Nartnik, Andreja Vuk, Alenka Lavrin, Nina Pfajfar, Katarina Kocbek,
Sabina Dizdarevič, Janoš Ježovnik, Jan Nalesnik, Živa Kleindienst, Maja Lukanc, Petra Jordan.
Ostali prisotni: Miha Šoba, Martin Hergouth, Matej Kolenc.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Luka Pukšič, Metka Planko, Maša Maruška
Bratuša Špendl, Gašper Beguš.

Dnevni red:
1. razprava o »odprtih vprašanjih FF«;
2. avtonomni prostor;
3. razno.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je predstavila dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.

•

Ad. 1.

Prisotni so bili obveščeni o poteku oblikovanja ŠSO na nekaterih oddelkih, prihodnje leto se bo
študentske svete oddelkov obvezno oblikovalo na vseh oddelkih.
Dekanu je bilo poslano protestno pismo s sklepom ŠSFF glede doktorskega študija in zahteve
po natančnem razrezu porabe sredstev iz šolnin za doktorski študij.
V okviru bolonjskega študija se pojavlja problem pri izbirnih predmetih z drugih oddelkov, saj
gre pravzaprav zgolj za nabor nekaterih rednih predmetov z oddelka.

Po srednjih šolah in gimnazijah poteka promocija Filozofske fakultete v obliki prestavitev, ki jih
je vsako leto vedno več. Predstavitvam FF študentje namenjamo svoj čas, za opravljeno delo pa
nismo plačani. Podana je bila pobuda, da se prihodnje leto študentom, ki opravljamo
predstavitve, zagotovi neki plačilo, saj tega ne nameravamo več početi prostovoljno oz.
zastonj.
ŠSFF si še vedno tudi prizadeva, da bi bilo reševanje anket obvezno ob vpisu.

•

Ad 2.

Glede problema študenta, o katerem smo razpravljali na 4. redni seji, bi oblikovali sklep, da
pozivamo vodstvom, da se zadeva čim prej reši in da ima študent letos status. Prav tako je
treba od bivšega dekana dobiti podrobnejše informacije ter zadevo razčistiti.

•

Ad 3.

Svetniki so Osnutek predloga stališč FF (resolucijo) prejeli po elektronski pošti. Ta resolucija je
bila oblikovana kot javna izjava Filozofske fakultete. Svetniki so predhodnem ogledu
komentirali omenjeni dokument. Zanimiva je trditev, da naj bi bil študij na FF nedvomno
kakovosten in privlačen za študente. V dokumentu je tudi omenjen predlog rektorske
konference, ki bi ga radi videli tudi študentje oz. vsaj izvedeli, kje ga je moč dobiti. Pri
omenjanju zaposljivosti diplomantov FF, ki naj nikakor ne bi bila slaba, je bilo podano mnenje,
da fakulteta vendar nima nobene zveze z zaposljivostjo ter gre tako za nekorektno širjenje
zavajajočih informacij. Prav tako FF dolži državo, da se je uvajanja dvostopenjskega modela
lotila nedomišljeno; na tem mestu in tudi če z celotno besedilo je opaziti zgolj pritoževanje nad
delom drugih, medtem ko je vloga FF pri vsem skupaj nepomembna oz. praktično ni omenjena.
Izpostavljen je bil tudi problem enačenja 2. bolonjske (magistrske) stopnje s podiplomskih
študijem, kar ne drži – takšen sistem naj bi prinašal skrajšanje študija, vendar se je v resnici
študij zaradi novega sistema podaljšal. Predlog o uvedbi enotnih petletnih programov je dober,
saj pomeni blokado šolninam na 2. stopnji bolonjskega študija. Skozi besedilo so uporabljene
strukture, kot npr. bi »veljalo razmisliti«, kar je treba popraviti, saj je dejansko treba nekaj
storiti, zahtevati oz. želeti in ne zgolj razmišljati o tem. Vseskozi se tudi opaža določene zadeve,
vendar se potem proti temu nič ne naredi. Zgolj v enem odstavku je izražena zahteva, in sicer
po sistemskem financiranju doktorskega študija. Svetniki se strinjamo z ugotovitvijo, da je
težnja Univerze v Ljubljani (UL), da bi na univerzitetne organe prenesla del »vsebinske« presoje
o uspešnosti na znanstvenih področjih, nesprejemljiva, saj člani teh organov niso »vsebinsko«

kompetentni (primer: da bi fiziki ocenjevali študijski program filozofija). Pomisleki o prihodnosti
FF v okviru UL kažejo na možnost odcepitve fakultete od univerze. Oddelki kritizirajo tudi
kadrovsko situacijo na fakulteti, saj so profesorji preobremenjeni, problem je pri docentih, ki so
na položaju asistenta. Zapisano je, da je financiranje raziskovalnega dela nedorečeno, kar ne
drži, saj je dorečeno oz. določeno. V okviru izpostavljene prostorske stiske FF je izražen poziv
državi, da se predlagajo rešitve. Omenjena je možnost, da bi FF dobila del FKKT (ko se bo ta
preselila), vendar pa naj ti prostori ne bi bili statično varni, kar zopet pomeni nove izgovore.
Glede druge možnosti preselitve FS je prav tako zelo težko verjetno, da se bo zgodilo v bližnji
prihodnosti. Podan je tudi predlog, da UL najame prostore za predavanja FF, kar mora FF storiti
sama. Potrebna je analiza zasedenosti predavalnic, vendar se nekateri bojijo, da bodo potem
izgubili predavalnice; analiza bi bila mogoča tudi z uvedbo elektronskih ključavnic, vendar
trenutni sistem temu ni namenjen oz. tega ne dopušča. Prav tako pa že prej omenjeno
podaljšanje študija za eno leti odpira nove prostorske probleme za prihodnje generacije
študentov. Svetniki so si bili enotni, da je prostorsko stisko treba rešiti. En odstavek dokumenta
se dotika teme, kaj bi lahko FF storila že sama; ugotovljeno je bilo, da bi fakulteta lahko že
marsikaj storila sama. Omenjeno je tudi povečanje vpliva študentov na vsebino, kar je malce
presenetljivo, saj so študentje iz takšnih debat izključeni. Ob predlogu oblikovanja
štipendijskega sklada za podiplomske študente se postavlja vprašanje o dejanskem motivu za
oblikovanje sklada, bo namenjen nadarjenim študentom ali se nam obetajo šolnine. ŠSFF
finančno podporo študentom seveda pozdravlja, a ta ne sme služiti kot izgovor v boju proti
šolninam. Resda ta podpora predstavlja kratkotrajno zdravilo, vendar bo dolgoročno gledano
zgolj v škodo fakultete. Izvorni dokument z dodanimi zgornjimi komentarji bodo svetniki še
danes prejeli po elektronski pošti.

Seja se je zaključila ob 17.00.

v Ljubljani, 16. januarja 2012

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

