ZAPISNIK 12. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 16. 10. 2013, začetek seje ob 13.00.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, (prodekanja študentka) Eva Bolha, Maruša Pangeršič, Martin
Novakovič (po pooblastilu Luke Furjana), Špela Sanabor, Miha Poredoš (po pooblastilu Tine
Ivnik), Sanja Blagojević, Maruša Rodič (po pooblastilu Ize Škerlj), Maja Đević (po pooblastilu
Nataše Makovšek), Alenka Lavrin, Nastja Majerič, Matic Mahnič (po pooblastilu Marca
Manfreda Wolfa), Blažka Plahutnik Baloh (po pooblastilu Kaje Hacin), Natalija Topolovšek,
Danko Ostojić, Marike Grubar (po pooblastilu Mladena Zobca), Anja Mrak.
Ostali prisotni: red.prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja, Gaber Aleš, Kaja Jurgele, Luka
Krošl, Jaša Lategano, Jan Nalesnik, Uroš Ribič, Tina Rožič, Miran Šoba, Jošt Žagar.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Bojan Povh, Ema Nartnik, Maja Lukanc.
Neopravičeno odsotni svetniki: Ruben Franko, Aljaž Potočnik.

Dnevni red:
1. določitev dnevnega reda,
2. pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
3. volitve in imenovanja,
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
5. finance,
6. poročilo predsednika ŠSFF,
7. poročilo prodekanje študentke,
8. poročilo z Upravnega odbora in Senata FF,
9. razno.



Ad. 1.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremenjeni dnevni red.
Glasovanje:



Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 2.

Svetniki so zapisnik 11. redne seje prejeli po elektronski pošti, zapisnik 7. dopisne seje pa je bil
pregledan na seji.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 11. redne seje in 7. dopisne seje.
Glasovanje:



Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

ŠSFF je 30. septembra 2013 razpisal kandidacijski postopek za naknadne volitve študentov
senatorjev v Senat Filozofske fakultete. Razpisanih je bilo 5 mest, rok za oddajo kandidatur pa
je trajal od 1. do vključno 7. oktobra 2013. V razpisnem roku je na naslov ŠSFF prispelo 7
kandidatur. Pred začetkom predstavitve kandidatov je kandidat Miran Šoba odstopil od
kandidature. Preostali kandidati so se na kratko predstavili in pojasnili svojo odločitev, da
kandidirajo za študenta senatorja.
ŠSFF je imenoval volilno komisijo, v katero so bili predlagani in soglasno potrjeni Nastja
Majerič, Špela Sanabor in Danko Ostojić.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo za naknadne volitve v Senat Filozofske fakultete v sestavi
Nastja Majerič, predsednica, Špela Sanabor, članica, in Danko Ostojić, član.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Na tajnih volitvah je glasovalo vseh 16 prisotnih svetnikov (vključno z namestniki), 6 glasovnic
je bilo tako neuporabljenih. Kandidati so morali za izvolitev zbrati večino glasov vseh članov
ŠSFF, kar pomeni vsaj 12 glasov. Volilna komisija je predstavila rezultate volitev.
Sklep: ŠSFF imenuje v Senat Filozofske fakultete Jana Nalesnika, Jašo Lategana Štruklja in
Tino Rožič.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Drugi kandidati niso zbrali večine glasov. Izvoljeni so bili zgolj 3 študentje senatorji, zato je bilo
treba izpeljati 2. krog volitev. Izmed 3 kandidatov, ki niso bili izvoljeni, je 16 prisotnih svetnikov
volilo še 2 študenta senatorja. Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predlagal javno glasovanje, in
sicer tako, da se javno pokliče vsakega svetnika posebej, ki se nato pred vsemi izreče za največ
2 kandidata. Volilna komisija je predstavila rezultate 2. kroga, v katerem je bil z zadostnim
številom glasov izvoljen le en kandidat, in sicer Matic Mahnič.
Sklep: ŠSFF imenuje v Senat Filozofske fakultete Matica Mahniča.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik je predlagal, da se v Senat imenuje še 11. študenta senatorja, in sicer po načelu,
da se izmed preostalih dveh kandidatov v Senat imenuje tistega kandidata, ki je prejel večje
število glasov. Ta predlog je bil podan na podlagi dejstva, da prihodnji teden že poteka prva seja
Senata v novem mandatnem obdobju in bi zato študentje potrebovali vseh 11 glasov. Svetniki
so predlog podprli.
Sklep: ŠSFF v Senat Filozofske fakultete imenuje kandidata z več prejetimi glasovi. ŠSFF
imenuje v Senat Filozofske fakultete Miho Poredoša.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 2

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom volilne komisije o naknadnih volitvah v Senat Filozofske
fakultete.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0



Ad 4.

Nastja Majerič je predstavila mnenje Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Toneta Smoleja, ki je v postopku za
izvolitev v naziv rednega profesorja za primerjalno književnost in literarno teorijo.
Glasovanje:



Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 5.

Eva Bolha je predstavila poročilo Finančne komisije ŠSFF. Prisotne je pozvala, naj poskrbijo, da
bodo poravnane oddelčne obveznosti.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom FK ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je poročal, da se ponekod dogaja, da ob prenizkem vpisu na
izbirne module študente premestijo na druge module, da zapolnijo vsaj kvoto 10 študentov.
Dekanja je prisotnim pojasnila, da ta številka (10) ni nikjer zapisana ter da veljajo obstoječa
univerzitetna merila, specifike pa potem določa vsaka članica posebej. Je pa bilo študentom
podano priporočilo, naj se vpišejo na module, na katerih je več študentov. Kljub temu pa morajo
kompetence in vsebine študijskih programov ostati enake; veljajo namreč določene usmeritve
razpisanih programov, ki se jih ne sme kršiti. Zatorej študentom ne smejo biti kršene vsebinske
pravice študijskega programa. Janoš Ježovnik je za razjasnitev situacije predlagal sklic kolegija
predstojnikov v čim krajšem času. Ob vsem tem je pomembno sodelovanje predstojnikov in
predstavnikov študentov.
Sledila je razprava o izbirnih predmetih in modulih, v kateri so sodelovali Janoš Ježovnik, Anja
Mrak, Jan Nalesnik, Danko Ostojić, Maruša Pangeršič in red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak,
dekanja.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.

Glasovanje:



Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Prodekanja študentka Eva Bolha je z začetkom študijskega leta uradno prevzela omenjeno
funkcijo. Prodekanja študentka je poročala o sanacijskem načrtu in zbrane obvestila, da je bila
na seji KDMŠ prestavljena točka o izpitnem redu.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:



Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.

Seje Senata v času od zadnje redne seje ni bilo.
Na Upravnem odboru je bil podan predlog, da se ceno jezikovnih tečajev za zaposlene izenači s
ceno tečajev za študente, prav tako bi se na slednjo znižala tudi cena za doktorske študente.
Cena za vse tri skupine, torej študente, doktorske študente in zaposlene, bi tako za 60 ur
znašala 220 evrov. Prijave na jezikovne tečaje so še možne do konca tedna. Poleg tega bi bil
honorar za vse tečajnike enak, seznanjeni pa so bili tudi s pregledom finančnega načrta.
Predlagano je bilo torej poenotenje tečajev in racionalizacija v smislu znižanja.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata Filozofske fakultete.
Glasovanje:



Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 9.

Svetniki so bili obveščeni, naj pregledajo izpitne roke, saj bi ti zdaj že morali biti razpisani. Če to
ne bo urejeno pravočasno, bo po 20. oktobru 2013 predstojnikom in tajništvom oddelkov
poslan opomnik.
Dekanja je zbranim predstavila Start-up, tj. nekakšen interaktivni vikend za možnosti odpiranja
novih delovnih mest.

Svetniki so bili obveščeni, da je reševanje študentskih anket podaljšano do konca novembra.
Fakulteta za računalništvo in informatiko medtem pripravlja svoj sistem. Podan je bil predlog,
da bi se šlo na skupni sistem, ki bi bil verjetno tudi cenovno ugodnejši. ŠSFF podpira kampanjo,
da se študente informira o tem, da so študentske ankete anonimne; poleg tega pa naj tudi
profesorji sami opozorijo študente o tem. Ena od možnosti, kako pripraviti študente do tega, da
bojo dejansko reševali ankete, je, da bi se ob vpisu v VIS pojavilo opozorilo, da ankete niso
rešene, dokler le-te ne bi bile izpolnjene.
Dekanja je še omenila prednosti predmetnega tutorstva na Oddelku za romanske jezike in
književnost in pozvala zbrane, da kaj podobnega poskusijo oblikovati tudi na svojih oddelkih.
Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je prisotnim naznanil, da je to bila zadnja seja ŠSFF v tem
mandatnem obdobju. Volitve za naslednje mandatno obdobje bodo potekale že prihodnji
torek, 22. oktobra 2013, od 9. do 16. ure v avli fakultete na Aškerčevi in na dislocirani enoti na
Zavetiški. Svetnike, ki se poslavljajo s funkcije in ne bodo ponovno kandidirali, je še prosil, da
svojim naslednikom pomagajo pri uvajanju.

Seja se je zaključila ob 15.15.

v Ljubljani, 16. oktobra 2013

Alenka Lavrin,
članica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

