ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 26. 3. 2012, začetek seje ob 13.00.
Prisotni svetniki: Urška Honzak, Natalija Topolovšek (po pooblastilu Črta Zoriča), Eva Bolha
(po pooblastilu Luke Pukšiča), Metka Planko, Maša Maruška Bratuša Špendl, Sanja Blagojević,
Peter Oletič, Manca Noč, Ema Nartnik, Andreja Vuk, Alenka Lavrin, Nastja Majerič (po
pooblastilu Nine Pfajfar), Katarina Kocbek, Danko Ostojić, Janoš Ježovnik, Jan Nalesnik, Luka
Ručigaj (po pooblastilu Žive Kleindienst), Maja Lukanc, Petra Jordan.
Ostali prisotni: Nataša Makovšek, prodekan študent Miha Šoba.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Katja Šifkovič, Gašper Beguš, Miha Kordiš.

Dnevni red:
1. potrditev zapisnikov;
2. finance;
3. višina prispevka za šport;
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
5. poročilo prodekana študenta;
6. poročilo z Upravnega odbora FF;
7. dogajanje na FF in UL;
8. razno.

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

•

Ad. 1.

Svetniki so zapisnik 5. redne seje prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 5. redne seje.
Glasovanje:

•

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Urška Honzak je namesto Črta Zoriča predstavila poročilo Finančne komisije ŠSFF. Dosedanje
delo tako poteka brez večjih težav.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.
Glasovanje:

•

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Predsednica ŠSFF Urška Honzak je odprla razpravo glede višine prispevka za šport. Svetniki so
sprejeli sklep, ki se tiče samega prispevka za šport in neplačljivih programov.
Sklep: ŠSFF potrjuje sklep, da poenotena cena športnih programov znaša največ 55 € na leto.
Če se ob tem ustvari presežek, naj se nameni za druge dejavnosti PE za šport, ki so namenjene
študentom. ŠSFF se zavzema za to, da se števila neplačljivih športnih programov ne niža, in
poziva k razmisleku o razširitvi ponudbe neplačljivih programov v okviru finančnih zmožnosti
fakultete.
Glasovanje:

•

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Eva Bolha je predstavila mnenje Oddelka za arheologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Katarine Katje Predovnik, ki
je v postopku za izvolitev v naziv izredne profesorice za arheologijo.

Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Tine Milavec, ki je v
postopku za izvolitev v naziv docentke za arheologijo.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Katja Šifkovič je predstavila mnenje Oddelka za azijske in afriške študije.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Luka Culiberga, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistenta za japonologijo.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Luka Ručigaj je predstavil mnenje Oddelka za umetnostno zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Martina Germa, ki je v
postopku za izvolitev v naziv izrednega profesorja za občo umetnostno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je predstavil mnenje Oddelka za slovenistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Mateje Pezdirc Bartol, ki je v
postopku za izvolitev v naziv izredne profesorice za slovensko književnost.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Natalija Topolovšek je predstavila mnenje Oddelka za romanske jezike in književnosti.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Florence Gaicon Marks, ki je
v postopku za ponovno izvolitev v naziv docentke za francosko in frankofonske književnosti.

Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Marjane Šifrar Kalan, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za španski jezik.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Peter Oletič je predstavil mnenje Oddelka za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Marije Mojce Peternel, ki je
v postopku za izvolitev v naziv docentke za slovensko in občo novejšo zgodovino.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je predstavila mnenje Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Cvetke Sokolov, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za angleški jezik.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Monike Kavalir, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za angleški jezik.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Urška Honzak je predstavila mnenje študentov FF.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti Gregorja Hribarja, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv predavatelja za Znanost o športu - kineziologija.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

•

Ad 5.

Prodekan študent Miha Šoba je prisotne obvestil, da se različnim izdelkom, ki so namenjeni
študentom in promociji oddelka oz. fakultete, ni potrebno barvno skladati s celostno podobo
Filozofske fakultete; torej se lahko vključi tudi druge barve. Prav tako smo dobili dovoljenje, da
lahko v okviru Študentskih dni na FF nalepimo markacije, ki bodo študente usmerjale iz avle v
prizidek do Študentske pisarne. O samem študentskem prostoru se je razpravljalo tudi na
Senatu FF, odgovornost za iskanje ustreznega prostora je bila prenesena na dekana FF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:

•

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Janoš Ježovnik je poročal o seji Upravnega odbora FF. V okviru izrednega študija na 2. stopnji za
študijsko leto 2012/2013 so bili oddelki pozvani oblikovati mnenje, na glasovanju je bila sprejeta
šolnina 2.800 €. Po glasovanju je bilo izraženo presenečenje, ker se o tem ni nič razpravljalo.
Pojavila so se vprašanja glede šolnine za redne študente, ki že imajo ustrezno izobrazbo; kako
je s tistimi, ki študirajo vzporedno; kako je s tistimi, ki pridejo iz starega programa na
drugostopenjski bolonjski program. Naslednji teden bo tudi konstitutivna seja novega
Upravnega odbora FF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z UO FF.
Glasovanje:

•

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Predsednica in podpredsednik ŠSFF sta se udeležila skupnega delovno-motivacijskega vikenda
Študentskega sveta UL, kjer so ugotovili, da dokler študentje ne potrebujejo pomoči, jih
študentsko delovanje ne zanima. Na ŠSUL delujejo tudi razne delovne skupine. Ena od njih se
ukvarja z novim študijskim redom. Prav tako se v okviru Delovne skupne za habilitacije
pripravlja enoten vzorec za študentska mnenja, za katera upamo, da bodo nekoč postala
obvezujoča v habilitacijskih postopkih pedagoških delavcev.

•

Ad 8.

V tekočem tednu bo na FF potekal projekt »Študentski dnevi 2012«. Ponovno so vsi prisotni
pozvani k sodelovanju (dežuranje na stojnici in v študentski pisarni). Študentski dnevi se bodo
začeli z že tradicionalnim tekom po stopnicah, kjer bo ekipa študentov tekmovala proti ekipi
zaposlenih.

Seja se je zaključila ob 14.10.

v Ljubljani, 26. marca 2012

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Urška Honzak,
predsednica ŠSFF

