ZAPISNIK 3. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete, Ljubljana.
Datum in čas: 10. 6. 2013, 12.00.
Prisotni svetniki: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furjan, Tina Ivnik, Sanja
Blagojević, Bojan Povh, Iza Škerlj, Nataša Makovšek, Alenka Lavrin, Nastja Majerič,
Kaja Hacin, Natalija Topolovšek, Janoš Ježovnik, Anja Mrak, Maja Lukanc, Aljaž
Potočnik.
Ostali prisotni: Miha Šoba, Miran Šoba, Urška Honzak, Gaber Aleš, red. prof. dr.
Branka Kalenič Ramšak.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Špela Sanabor, Ema Nartnik,
Danko Ostojić.
Neopravičeno odsotni svetniki: Ruben Franko, Marco Manfred Wolf, Mladen
Zobec.

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda;
2. Mnenje ŠSFF o kandidatki za dekanjo;
3. Mnenje ŠSFF o kandidatih za rektorja UL;
4. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev;
5. Razno.

Seja se je začela ob 12.12.
•

Ad 1.

Na predlagani dnevni red (s predlaganimi spremembami) ni bilo pripomb.

Sklep: ŠSFF potrjuje predlog dnevnega reda 3. izredne seje.
Za: 12
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Janoš Ježovnik je kratko predstavil kandidatko za mesto dekanje Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Branko Kalenič Ramšak. Svetniki so prejeli kopije
njenega programa dela, prav tako pa se je kratko predstavila tudi na seji.
Aljaž Potočnik je postavil vprašanje v zvezi z izračuni financ, potrebnih za izvajanje
doktorskega študija. Poleg prilagoditve cene (da ne bi bila enaka za vse letnike) se
mu zdi smiselno, da bi spremenili tudi način plačevanja (prvi obrok občutno
prevelik in prekmalu. Zanimajo ga je, ali red. prof. dr. Kalenič Ramšak načrtuje
kakšne spremembe v tej smeri. Povedala je, da tudi sama ne ve, zakaj so cene tako
visoke. Vsekakor se je morala FF uskladiti s FDV. Ko se shema, vezana na evropska
sredstva, izteče, bomo videli, kako naprej.
Janoš Ježovnik je poudaril nujnost in pomembnost sodelovanja ter opomnil na
konzervativna mnenja kandidatov za rektorja. Zanimalo ga je, kaj o habilitacijah
meni red. prof. dr. Kalenič Ramšak. Povedala je, da je študentsko mnenje za
habilitacijo pedagoških delavcev ključnega pomena, poudarila je, da mora biti in
ostati relevantno, prav tako pa se ji zdi nujno, da bi moral kandidat pred
habilitacijo pridobiti pozitivno študentko mnenje. Z javnostjo ocen nima težav,
razume pa zadržke, saj ne ve, če je slovenska javnost zrela za takšno informacijo.
Potrebnih bi bilo več postopkov, sama pa nima zadržkov, če bi se UL odločila za to.
Janoš Ježovnik je tudi vprašal, ker je omenila manjše oddelke, ali ima kakšen
konkreten predlog za reševanje problematike nizkega vpisa na 2. stopnji. Red. prof.
dr. Kalenič Ramšak meni, da mora vsak oddelek oceniti, kaj lahko s kadri, ki jih ima
na voljo, realno izvede, ne da bi zašli v iracionalno širitev programov. Za vsem
mora stati kvaliteta, predlaga pogovore s predstojniki. Oddelkov, ki so majhni že na
prvi stopnji, ne vidi kot problem, saj so soustvarjali fakulteto, univerzo in
intelektualni prostor. Nemogoče bi jih bilo ukiniti.
Janoš Ježovnik je nato podal tudi pobudo o javni dostopnosti učnih načrtov in
programov. Predlagana je digitalizacija in ažurna javna dostopnost, sam se z
bolonjsko reformo stvari hitro spreminjajo, podatke pa je zelo težko pridobiti.
Omenjena je bila tudi problematika neažurne stare fakultetne spletne strani in
neobstoj nove. Red. prof. dr. Kalenič Ramšak je tudi predlagala demistifikacijo

študentskih anket in trud, da bi jih študentje izpolnjevali bolj množično. Janoš
Ježovnik ji je povedal, da se ŠSFF že trudi, da bi bile ankete obvezne, predvsem pa
bolje zastavljene.
Miha Šoba je izpostavil tudi problematiko Študentskega prostora R1B. Red. prof. dr.
Kalenič Ramšak je predlagala, da se knjige premakne drugam in poskuša nadaljevati
z Oddelkom za azijske in afriške študije. Ljubo bi ji bilo, ako bi se to rešilo do
začetka oktobra.
Nadaljnjih vprašanj ni bilo, zato se je kandidatki Janoš Ježovnik zahvalil za obisk,
sejo je zapustila.
Janoš Ježovnik je izpostavil splošnost programa in se opredelil kot previdno
optimističen. ŠSFF je do nje pozitivno naravnan, bo pa spremljal njeno delovanje z
zdravo mero previdnosti. Všeč nam je, da je proti družbi znanja in ŠSFF ji želi vso
srečo ter dobro prodekansko ekipo.
Sklep: ŠSFF izraža podporo kandidatki za dekanjo in za formulacijo mnenja
pooblašča delovno skupino za volitve dekana in rektorja.
Za: 15
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Udeleženci soočenja kandidatov za rektorja UL, ki je 6. 6. 2013 potekalo na FF, so
poročali o soočenju. Predsednik ŠSFF je znova kratko predstavil mnenje ŠS UL, ki
odreka podporo obema kandidatoma. V debati, ki je sledila, so bile izpostavljene
tako pozitivne kot negativne plati programov obeh kandidatov, po mnenju velike
večine prisotnih svetnikov pa so pretehtale slednje. ŠSFF tako ne podpira nobenega
od kandidatov.
Sklep: ŠSFF meni, da nobeden od kandidatov ni primeren za opravljanje funkcije,
in za formulacijo mnenja pooblašča delovno skupino za volitve dekana in rektorja.
Za: 15
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

ŠSFF je obravnaval mnenja o pedagoški usposobljenosti:
-

lekt. Mojce Medvedšek, ki se na Oddelku za romanske jezike in književnosti
ponovno habilitira v naziv lektorice za portugalski jezik;

-

asist. dr. Boštjana Bajca, ki se na Oddelku za psihologijo ponovno habilitira v
naziv asistenta za psihologijo;

-

asist. dr. Renate Marčič, ki se na Oddelku za psihologijo ponovno habilitira v
naziv asistentke za psihologijo;

-

doc. dr. Nikolaja Ježa, ki se na Oddelku za slavistiko prvič habilitira v naziv
izrednega profesorja za poljsko književnost;

-

asist. dr. Gašperja Cerkovnika, ki se na Oddelku za umetnostno zgodovino
ponovno habilitira v naziv asistenta za umetnostno zgodovino.

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti lekt. Mojce Medvedšek, ki
se na Oddelku za romanske jezike in književnosti ponovno habilitira v naziv
lektorice za portugalski jezik, asist. dr. Boštjana Bajca, ki se na Oddelku za
psihologijo ponovno habilitira v naziv asistenta za psihologijo in doc. dr. Nikolaja
Ježa, ki se na Oddelku za slavistiko prvič habilitira v naziv izrednega profesorja za
poljsko književnost.
Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Renate Marčič, ki
se na Oddelku za psihologijo ponovno habilitira v naziv asistentke za psihologijo.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Gašperja
Cerkovnika, ki se na Oddelku za umetnostno zgodovino ponovno habilitira v naziv
asistenta za umetnostno zgodovino.
Za: 11
•

Proti: 0

Vzdržani: 2

Ad 4.

/

Seja se je zaključila ob 14.36.
v Ljubljani, 10. 6. 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

