ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Datum in čas: 21. december 2012 ob 12.00.
Seja je potekala preko elektronske pošte.

Sodelovali so: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furjan, Špela Sanabor, Tina Ivnik, Miha
Kordiš, Sanja Blagojević, Bojan Povh, Iza Škerlj, Ema Nartnik, Nataša Makovšek, Alenka Lavrin,
Marco M. Wolf, Nastja Majerič, Kaja Hacin, Natalija Topolovšek, Danko Ostojić, Janoš Ježovnik,
Mladen Zobec, Anja Mrak, Miha Šoba (nam. Maje Lukanc).

Dnevni red:
1. Glasovanje o odgovoru na sporočilo za javnost MIZKŠ


Ad. 1.

Sklep: ŠSFF potrjuje besedilo odgovora na sporočilo za javnost Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport z naslovom Ministrstvo o pobudi Znanje na cesti, objavljenem na
spletnem mestu MIZKŠ dne 19. 12. 2012 (besedilo odgovora v prilogi 1 zapisnika).

Glasovanje:

Za: 21

Proti: 0

Seja se je zaključila 21. decembra 2012 ob 15.00.
Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

Vzdržani: 0

Priloga 1:

Študentje Filozofske fakultete odločno zavračamo navedbe, zapisane v sporočilu za javnost Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki se nanaša na protestno akcijo Filozofske fakultete Pozor,
znanje na cesti.
Nikakor ne drži, da gre za akcijo samo profesorjev. Pobudo za tovrstni protest je že spomladi tega leta in
znova na začetku študijskega leta podal Študentski svet Filozofske fakultete, udejanjili pa smo jo skupaj z
zaposlenimi na fakulteti. Vladni pritiski vplivajo na visoko šolstvo kot celoto in prizadeti smo vsi
udeleženci izobraževalnega procesa, posledično pa vsa družba. Dopis ministrstva poskuša prikazati
študente, ki smo protest podprli, kot neresne, naivne in vodljive, ter organizatorjem akcije očita oviranje
študijskega procesa. S protestnimi predavanji je Filozofska fakulteta UL začela na nov način uresničevati
del svoje vizije, ki pravi, da bo fakulteta "dejavno [...] sooblikovala okolje enakosti, sožitja in
medsebojnega spoštovanja [in] prispevala [...] k reševanju družbenih vprašanj in k duhovnemu razvoju
slovenske, evropske in svetovne skupnosti”. Ne gre za oviranje, ampak za širjenje študijskega procesa.
Študentje si želimo, da bi se lahko ukvarjali samo s svojim študijem v ustreznem akademskem okolju.
Vendar moramo svoj čas namenjati ukvarjanju z odločitvami aktualne oblasti o štipendiranju, socialnih
pravicah študentov, financiranju visokega šolstva in znanosti … Z odločitvami oblasti, ki bodo imele
ogromen vpliv na našo prihodnost. Ker se bojimo, da v prihodnjih študijskih letih ne bomo več mogli
študirati brezplačno, smo aktivno sodelovali pri organizaciji dotične akcije. Prav s tem dokazujemo svojo
resnost, svojo odgovornost in svoje aktivno državljanostvo – mar niso tudi to vrednote, ki naj bi jih
pridobili na univerzi? Prav tako z veseljem ugotavljamo, da Filozofska fakulteta UL kot največja
humanistična ustanova v Sloveniji očitno uspešno opravlja vlogo prenašanja vednosti in kritične misli na
svoje študente, saj študentje za razliko od ministrstva razumemo simboliko prenosa študijskega procesa,
znanja, javnega dobrega v javni prostor.
Predavanja so potekala na raznovrstnih prepoznavnih lokacijah, kot so na primer Narodna galerija,
Tromostovje, Trubarjeva hiša literature, Moderna galerija, ljubljanski Mestni muzej, AKC Metelkova
mesto, Cafe Open, Trg republike, preddverje Cankarjevega doma, Križanke in mnoge druge. Žalosti in
skrbi nas, da ministrstvo, pristojno za kulturo, institucije takšnega tipa enači z običajnimi pivnicami in
gostilnami.
Z akcijo smo delo na Filozofski fakulteti poskušali približati širši javnosti in hkrati opozoriti na probleme, s
katerimi se soočata fakulteta in univerza in ki jih t. i. varčevalni ukrepi vlade še poglabljajo. Komu bo
namenjenih dodatnih 16 milijonov evrov in na kakšen način se bo denar delil, ni jasno – kaj se bo
spremenilo za asistente in docente, kako bo na univerzah izvajan postdoktorski študij, če še doktorskega

država sploh ne financira in je odvisen od evropskega denarja? Sredstva v višini 16 milijonov, ki jih
proračun dodatno dodeljuje visokemu šolstvu, niti približno ne zadoščajo za zapolnitev luknje, ki jo je
med drugim povzročilo vladno varčevanje na tem področju. Varčevalnim ukrepom iz letošnjega leta se
pridružujejo napovedi rezov v letu 2013, prva izvedba 5. letnika bolonjskega študija ter iztek evropske
sheme financiranja doktorskega študija. Samo Univerza v Ljubljani bi tako za nemoteno sprotno
delovanje potrebovala vsaj petkratnik dodatno dodeljene vsote, ob tem pa imamo v državi še dve javni
univerzi z lastnimi eksistencialnimi problemi ter zasebno univerzo in več zasebnih visokošolskih zavodov,
ki so (kljub pridevniku) v enaki meri financirani iz državnega proračuna.
V zadnjem času smo prav tako priča vzorcu diskreditacije, pravzaprav javnega linča zaposlenih v visokem
šolstvu, ki se mu tudi objava ministrstva ne izneverja, spremljajo pa ga tudi formalni pritiski. Ustrezni
pogoji dela akademskih delavcev so osnovni temelj kvalitetnega izobraževalnega procesa, zato študentje
podpiramo njihova prizadevanja.
Ne želimo se približevati žaljivemu in ciničnemu tonu odziva ministrstva, vendar bomo na koncu pristojne
na MIZKŠ povabili k obisku predavanj na Filozofski fakulteti UL. Menimo namreč, da bi jim koristila
obnovitev določenih humanističnih znanj, da bodo v prihodnje lažje razumeli smisel in namen
akademskih protestov.

Janoš Ježovnik,

Boris Cesar,

predsednik ŠSFF

predsednik ŠOFF

Ljubljana, 21. 12. 2012

