ZAPISNIK 1. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 17. 11. 2011, začetek seje ob 12.10.
Prisotni svetniki: Urška Honzak, Črt Zorič, Luka Pukšič, Katja Šifkovič, Maša Maruška Bratuša
Špendl, Miha Kordiš, Sanja Blagojević, Peter Oletič, Manca Noč, Ema Nartnik, Maja Pavšič (po
pooblastilu Andreje Vuk), Alenka Lavrin, Nina Pfajfar, Gašper Beguš, Katarina Kocbek, Sabina
Dizdarevič, Janoš Ježovnik, Jan Nalesnik, Luka Ručigaj (po pooblastilu Žive Kleindienst), Maja
Lukanc, Petra Jordan.
Ostali prisotni: Miha Šoba, Nejc Ribič, Jan Peternelj.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Metka Planko.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov;
2. navodila za delo v ŠSFF, seznanitev s pravilniki;
3. letni načrt ŠSFF;
4. finančni načrt ŠSFF, sofinanciranje projektov;
5. imenovanja v komisije in odbore;
6. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
7. poročilo prodekana študenta;
8. aktualno dogajanje na FF in UL;
9. osvoboditev FF;
10. razno.

Predsedstvo je imenovalo Alenko Lavrin za tajnico ŠSFF.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je predstavila dnevni red, pri katerem je naknadno prišlo do
sprememb. Pod 9. točko je bila uvrščena ''osvoboditev FF'', pod 10. točko je bilo prestavljena
točka ''razno''. Dnevni red je bil soglasno sprejet.
•

Ad 1.

Svetniki so zapisnik pregledali na seji. Podana je bila opomba, da v zapisniku konstitutivne seje
med prisotnimi ni navedena Ema Nartnik, predstavnica Oddelka za muzikologijo, čeprav je bila
na seji prisotna.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik konstitutivne seje s popravkom.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Predsedstvo ŠSFF je svetnikom predstavilo delovanje ŠSFF, pravice in dolžnosti članov ŠSFF in
obvestilo svetnike o pravilnikih. Svetniki so bili obveščeni, da bo v novembru organizirana še ena
seja ŠSFF.
Posebej so bili opozorjeni na seje oddelkov, ki se jih imajo kot predstavniki študentov
posameznega oddelka pravico in dolžnost udeležiti. Predsednica ŠSFF Urška Honzak je
poudarila, da bo vsem oddelkom posredovala imena predstavnikov študentov; prav tako naj se
svetniki tudi sami predstavijo vodstvu oddelka (predstojništvu, tajništvu).
ŠSFF prav tako podaja mnenje študentov o pedagoški usposobljenosti, ki jih pišejo svetniki na
podlagi rezultatov študentskih anket.
V okviru financ morajo svetniki poslati napovedi projektov za svoj oddelek predsednici ŠSFF
predvidoma do naslednje seje. Projekti morajo biti napovedani za celo leto, da lahko Finančna
komisija ŠSFF razporedi denar med vse projekte. Črt Zorič je ob tem prisotne opozoril, da lahko
prijavijo 3 projekte na en razpisni rok, medtem ko lahko za promocijo pridobijo sredstva le
enkrat v študijskem letu.
Člani ŠSFF imajo dostop do Študentske pisarne. Upoštevati je treba pravila za uporabo pisarne;
uporabniki morajo za seboj tudi pospraviti. V primeru, da se kaj pokvari itn., naj svetniki o tem
obvestijo Črta Zoriča.

•

Ad 3.

Predsedstvo je predstavilo letni načrt ŠSFF. Za promocijo ŠSFF se bo oblikovala nova zgibanka.
Prodekan študent Miha Šoba je prisotne povabil k sodelovanju pri predstavitvah FF po srednjih
šolah.
Delovno-motivacijski vikend bo potekal med 9. in 11. decembrom 2011, najverjetneje v Postojni.
Vikend je namenjen članom ŠSFF, ŠOFF in študentom senatorjem; namenjen je spoznavanju in
pregledu zadev, pomembnih za delovanje vseh organov. Maša Maruška Bratuša Špendl je ob
tem izrazila željo, da bi ji odobrili dodatno mesto za kolegico z oddelka.
Literarni natečaj Rdeča nit bo letos potekal tretjič in tako postaja tradicionalna prireditev.
Na slavnostni seji ŠSFF podeljuje priznanja, ki se lahko podelijo tudi študentom.
Urška Honzak je predstavila projekt Odprta vrata študentske pisarne, ki bo potekal enkrat
mesečno ali vsake dva meseca.
Pri anketah se še vedno pojavlja isti problem. Oblikovale naj bi se drugačne ankete, ki bodo bolj
uporabne (brez ponavljanja istih vprašanj).
Sklep: ŠSFF potrjuje letni načrt za leto 2011/2012.
Glasovanje:

•

Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Urška Honzak je prisotnim predstavila finančni načrt ŠSFF. Avgusta je ŠSFF dobil od ministrstva
prihodke šele za lansko leto; prihodek je manjši v primerjavi z lanskim letom – ŠSFF je tako prejel
3.600 € namesto pričakovanih 6.000 €. ŠSFF poleg tega dobi 2 € od vsakega vpisanega študenta.
Iz proračuna je 16.000 € namenjenih sofinanciranju projektov na vseh 21 oddelkih, ki pa jih
sofinancirajo tudi ŠOFF in oddelki.
Razpisana bodo tri do štiri obdobja za financiranje. Svetniki so bili obveščeni, da bo Finančna
komisija ŠSFF v kratkem objavila prvi razpis v tekočem mandatu za razpisno obdobje, ki bo
trajalo od decembra do februarja; vse informacije bodo objavljene na spletni strani ŠSFF.
Maša Maruška Bratuša Špendl je ob tem izrazila željo, da bi imeli delavnice za izpolnjevanje teh
obrazcev. Predsedstvo ŠSFF je pojasnilo, da je izpolnjevanje enostavno, s tem se bodo svetniki
spoznali tudi na delovno-motivacijskem vikendu, poleg tega pa so Urška Honzak, Črt Zorič in
Miha Šoba (lanskoletni predsednik FK ŠSFF) ponudili svojo pomoč.
Emo Nartnik je zanimalo, kaj vse vključuje promocija posameznega oddelka. Predsedstvo ji je
pojasnilo, da se v promocijo štejejo razne majice, značke, letaki, urejanje spletne strani ipd.
Svetniki so bili še enkrat opozorjeni, da lahko sredstva za promocijo pridobijo le enkrat v
študijskem letu.

Sklep: ŠSFF potrjuje finančni načrt za leto 2011/2012.
Glasovanje:

•

Za: 21

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

Predsedstvo je predlagalo imenovanje v organe ŠSFF in komisije ter delovne skupine fakultete.
Ob tem so predsedstvo in prodekan študent sproti razlagali naloge posamezne funkcije.
Za položaje v organe in delovne skupine:
TAJNICA: Alenka Lavrin
FINANČNA KOMISIJA: 5 članov: Črt Zorič, Manca Noč, Maša Maruška Bratuša Špendl, Jan
Nalesnik, Peter Oletič
PLAKATERSKA SLUŽBA: Jan Peternelj, Miha Kordiš
ŠTUDENTSKA SVETOVALNICA: Miha Šoba, Urška Honzak, Maja Peharc, Katja Šifkovič, Jan
Nalesnik, Boris Cesar, Ksenija Vozelj
ŠSUL: po funkciji PREDSEDNIK in PODPREDSEDNIK ŠSFF + 2 namestnika: Maša Maruška Bratuša
Špendl, Miha Kordiš
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: Petra Jordan
KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE: 2 predstavnika študentov: Boris Cesar, Maja
Lukanc
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: Nejc Ribič
DISCIPLINSKA KOMISIJA ZA ŠTUDENTE FF: 2 predstavnika študentov in 2 namestnika: Željka
Sokolić, Anja Damjanovič + Jan Peternelj, Nastja Majerič
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 1 predstavnik študentov: Katarina Kocbek
KOMISIJA ZA KAKOVOST: 1 predstavnik študentov: Anja Damjanovič
Za slavnostno podelitev diplom: po funkciji predsednik ŠSFF in prodekan študent ter 1
predstavnik študentov: Maja Lukanc
Sklep: ŠSFF imenuje vse predlagane predstavnike študentov v organe ŠSFF in komisije ter
odbore fakultete.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Za predstavnika v Upravnem odboru so se javili trije kandidati: Janoš Ježovnik, Miha Kordiš in
Alenka Lavrin, ki so bili pozvani h kratki predstavitvi. Janoš Ježovnik je odstopil od kandidature.
Svetniki so se strinjali, da glasovanje poteka javno z dvigom rok. Kandidat Miha Kordiš je prejel 4
glasove, Alenka Lavrin 12, vzdržani so bili 4. Z večino glasov je bila v Upravni odbor izvoljena
Alenka Lavrin.
UPRAVNI ODBOR: 1 predstavnik študentov: Alenka Lavrin

•

Ad 6.

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.

Maša Maruška Bratuša Špendl je predstavila mnenje Oddelka za etnologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Urše Valič, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za kulturno in socialno antropologijo.
Glasovanje:

•

Ad 7.

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Miha Šoba se je predstavil in opisal delovanje in pomen svoje funkcije prodekana študenta.
Prisotne je obvestil, da naj bi do konca leta na FF izvedeli požarno vajo. Prav tako je predstavil
trenutno stanje v zvezi s skupnim študentskim prostorom. Prisotne je še enkrat povabil k
sodelovanju pri predstavitvah FF po srednjih šolah
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:

•

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je prisotne seznanila, da so prejšnji dan na Senatu FF izvolili
novo prodekanjo za dodiplomski študij (I. in II. stopnja) in mednarodno sodelovanje, izr. prof. dr.
Danijelo Trškan z Oddelka za zgodovino.
Svetnike je obvestila, da bo na nadaljnjih sejah dodana točka, kjer bodo svetniki poročali o
stanju na oddelkih. S tem bo dosežena boljša povezanost in obveščenost med oddelki.
Delovna skupina ŠSUL in ŠOU se ukvarja z novim predlogom o študijskem redu (zmanjšanje
števila izpitnih rokov itn.), s katerim se ne strinjajo tudi na drugih fakultetah.
Janoš Ježovnik je predstavil prošnjo študentov splošnega jezikoslovja za ustanovitev svojega
društva, ki bi izvajalo projekte v povezavi s slovenskim jezikom (učenje slovenščine za tujce in
lektoriranje). Oddelek za slovenistiko je predstavnika študentov Janoša Ježovnika prosil za
mnenje o tej prošnji. Podpira se ideja o oblikovanju društva, vendar je vprašljivo izvajanje
projektov, za katere niso dovolj strokovno kompetentni. Poleg tega se takšni projekti že dolgo
vrsto let izvajajo v pristojnosti drugih usposobljenih služb.

•

Ad 9.

Miha Kordiš je prisotnim predstavil ''osvoboditev FF''. Zbrane je obvestil, da bodo v sredo, 23.
novembra 2011, zasedli Filozofsko fakulteto. Šlo naj bi za dejanje protesta proti komercializaciji
in elitizaciji visokega šolstva ter represiji. Želijo kvalitetno javno izobraževanje.
V razpravi so aktivno sodelovali Janoš Ježovnik, Peter Oletič, Maša Maruška Bratuša Špendl,
Petra Jordan, Katarina Kocbek, Maja Pavšič, Črt Zorič, Urška Honzak in Miha Šoba.

•

Ad 10.

Seja se je zaključila ob 14.50.

v Ljubljani, 17. novembra 2011

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

