ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: CŠOD Lipa, Črmošnjice 27, Črmošnjice.
Datum in čas: 11. 1. 2013, začetek seje ob 17.38.
Prisotni svetniki: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furjan, Špela Sanabor, Tina Ivnik, Miha
Kordiš, Jan Peternelj (po pooblastilu Ize Škerlj), Nataša Makovšek, Alenka Lavrin, Nastja
Majerič, Janik Ježovnik (po pooblastilu Marca Manfreda Wolfa), Kaja Hacin, Danko Ostojić,
Janoš Ježovnik, Mladen Zobec, Maja Lukanc.
Ostali prisotni: Miha Šoba, Natan Vitežnik, Katarina Kocbek, Taja Gorjan, Anže Bertoncelj,
Martin Nedoh, Mirt Bezlaj, Božidar Kolar, Luka Tetičkovič, Maša Medved, Boris Cesar, Urška
Honzak.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Sanja Blagojević, Bojan Povh, Ema Nartnik,
Natalija Topolovšek, Anja Mrak, Aljaž Potočnik.
Neopravičeno odsotni svetniki: /

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov;
2. Imenovanje predstavnika ŠSFF v nadzornem odboru za uporabo študentskega
prostora (R1B);
3. Finance;
4. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
5. Poročilo prodekana študenta;
6. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF;
7. Dogajanje na FF in UL;

8. Razno.

Janoš Ježovnik je predstavil dnevni red. Zaradi prisotnosti nesvetnikov se četrta točka (Mnenja
o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev) prestavi na konec. Ostale
točke za njo se premaknejo za mesto nazaj. Spremenjeni dnevni red je sprejet.


Ad 1.

Svetniki so zapisnike 1., 2. in 3. dopisne seje ter 2. redne seje prejeli po elektronski pošti. Na
zapisnike ni pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 2. redne seje ter zapisnike 1., 2. in 3. dopisne seje.
Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 2.

Natančneje je bil predstavljen 3. člen Pravilnika o uporabi študentskega prostora. Pojasnjene so
bile funkcije in dolžnosti nadzornega odbora za uporabo študentskega prostora. Janoš Ježovnik
je predlagal skupen e-mail naslov za člane odbora, opozoril je tudi na potrebo po pravilniku in
obrazcu za rezervacijo. O nadzornem odboru. ŠSFF je za predstavnika v odboru izbral Luko
Furjana.
Sklep: ŠSFF za predstavnika ŠSFF v nadzornem odboru za uporabo študentskega prostora R1B
imenuje Luko Furjana.
Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 3.

Eva Bolha je sporočila, da bo naslednji razpis ŠSFF po naslednji seji. Svetniki redno pošiljajo
poročila, bo pa v kratkem treba spremeniti obdobja in letni načrt, da bosta ustrezala zahtevam
univerze.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.
Za: 14

Proti: 0


Ad 4.

Vzdržani: 0

V tem študijskem letu se bo volilo novega rektorja in novega dekana. Za 2. stopnjo predlogi za
število vpisnih mest še niso bili poslani, zato so bili senatorji opozorjeni, naj pazijo, kaj
sprejemajo, ker se lahko ukinjajo redni študiji na drugostopenjskih programih (po zgledu FDV,
kjer se veliko drugostopenjskih programov izvaja samo izredno).
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 5.

Katarina Kocbek je poročala, da se na Upravnem odboru ni razpravljalo o ničemer relevantnem
za ŠSFF. Miha Šoba je poročal, da so na Senatu FF ponovno razpravljali o statusu umetnika.
Predlagan je bil pravilnik, kjer bodo točno določeni pogoji, pravice in dolžnosti študentov s
takšnim statusom.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Upravnega odbora in Senata FF.
Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 6.

17. 12. se je konstituiral ŠSUL, za predsednika je bil izvoljen Gašper Skalar Rogič s Fakultete za
arhitekturo. Na prvi redni seji 8. 1. sta bila izmed treh kandidatov za podpredsednika izvoljena
Luka Kosec s Fakultete za farmacijo Vida Špindler s Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo.
ŠSUL je razpisal kandidacijski postopek za predstavnike senata in komisij. Janoš Ježovnik je
pozval navzoče, naj se kdo javi za Senat, saj je FF velika fakulteta, pa je že vrsto let brez
predstavnika. Janoš Ježovnik je kratko predstavil razpis in funkcije predstavnikov v komisijah.
V sredo je zasedala KDMŠ. Pred koncem seje so obravnavali tudi predlog ŠSFF o spremembi
prehodnih pogojev. Po enourni debati je bil predlog sprejet. Senatorji so bili opozorjeni, naj se
pripravijo na razpravo o tem predlogu na seji Senata FF.
Janoš Ježovnik je povedal še o načrtih za stavbo OHK na zadnjem dvorišču FF. V zvezi z
volitvami rektorja je poudaril, da mora FF kot največja članica UL precejšnje število elektorjev,
ki pa jih ponavadi težko zapolni.
Miha Šoba je naznanil, da išče nekoga, ki ga bo nasledil na funkciji prodekana študenta.
Sklep: ŠSFF se seznanja z dogajanjem na FF in UL.

Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 7.

Naslednji dve seji bomo izvedli konec januarja in konec februarja. Janoš Ježovnik je svetnike
opozoril, naj se pozanimajo o dogajanju na oddelku, da bodo na naslednji seji tudi poročali.
Pozorni pa naj bodo tudi na izpitne roke, saj se pojavljajo nepravilnosti.
Boris Cesar in Miha Kordiš sta podala še poročilo o dogajanju na ŠOU LJ in v ŠZ ŠOU LJ.


Ad 8.

Nečlani ŠSFF so zapustili prostor pred sprejemom habilitacijskih mnenj.
Na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo se doc. dr. Marija Petek
ponovno habilitira v naziv docentke za področje bibliotekarstva, informacijske znanosti in
knjigarstva. Špela Sanabor je kratko predstavila mnenje Oddelka za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Marije Petek, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv docentke za področje bibliotekarstva, informacijske
znanosti in knjigarstva.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Oddelku za klasično filologijo se lekt. Martin Benedik ponovno habilitira v naziv lektorja za
področje latinskega jezika. Maja Lukanc je kratko predstavila mnenje Oddelka za zgodovino, na
katerem predava.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Martina Benedika, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorja za področje latinskega jezika.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Pravni fakulteti UL se dr. Matej Accetto prvič habilitira v naziv izrednega profesorja za
področje evropskega prava. Alenka Lavrin je kratko predstavila mnenje Oddelka za
prevajalstvo, na katerem predava.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Mateja Accetta, ki je v
postopku za prvo izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje evropskega prava.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Oddelku za prevajalstvo se izr. prof. dr. Vojko Gorjanc habilitira v naziv rednega profesorja
za področje slovenskega jezika. Alenka Lavrin je kratko predstavila mnenje Oddelka za
prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Vojka Gorjanca,
ki je v postopku za izvolitev v naziv rednega profesorja za področje slovenskega jezika.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko se dr. Irena Samide ponovno
habilitira v naziv asistentke za področje književnosti v nemškem jeziku. Janoš Ježovnik je kratko
predstavil mnenje Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Irene Samide, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za področje književnosti v nemškem jeziku.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Na Oddelku za geografijo se doc. dr. Katja Vintar Mally prvič habilitira v naziv izredne
profesorice za področje geografije. Janoš Ježovnik je kratko predstavil mnenje Oddelka za
geografijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Katje Vintar Mally,
ki je v postopku za prvo izvolitev v naziv izredne profesorice za področje geografije.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 2

Seja se je zaključila ob 18.43.

v Črmošnjicah, 11. 1. 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

