ZAPISNIK 4. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete, Ljubljana.
Datum in čas: 29. 1. 2013, 12.30
Prisotni svetniki: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furlan, Špela Sanabor, Tina Ivnik, Sanja
Blagojević, Bojan Povh, Iza Škerlj, Ema Natrnik, Nataša Makovšek, Alenka Lavrin, Marco Wolf,
Nastja Majerič, Katarina Kocbek (po pooblastilu Kaje Hacin), Natalija Topolovšek, Janoš
Ježovnik, Miladen Zobec, Anja Mrak, Maja Lukanc, Aljaž Potočnik.
Ostali prisotni: Miha Šoba.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Danko Ostojić.
Neopravičeno odsotni svetniki: Miha Kordiš.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov
2. Finance
3. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
4. Poročilo prodekana študenta

5. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF
6. Dogajanje na FF in UL
7. Razno

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer v naslednji
obliki:
1. Pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov;
2. Razpis kandidacijskega postopka za volitve študentskih predstavnikov v

Akademski zbor;
3. Poročilo predsednika ŠSFF;
4. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF;

5. Poročilo prodekana študenta;

6. Poročila oddelkov;
7. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
8. Finance;
9. Razno.

Sklep: ŠSFF potrjuje predlagane spremembe dnevnega reda.

 Ad 1.

Svetniki so zapisnik 3. redne seje prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 3. redne seje.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 2.

ŠSFF je prejel sklep dekana o izvedbi volitev v Akademski zbor Filozofske fakultete. Vseh
razpisanih mest je 136, od tega 23 za predstavnike študentov.
Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za volitve predstavnikov študentov v Akademski
zbor Filozofske fakultete, ki traja od 30. 1. do 11. 2. 2013. Razpisanih je 23 mest, volitve se
izvede na naslednji seji.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 3.

Janoš Ježovnik je ŠSFF seznanil o svoji kandidaturi za predstavnika v Senatu UL in o tem, da je
bil izvoljen. Svetnike je obvestil, da bo sejo zaradi obveznosti predčasno zapustil. Prav tako so
na isti seji ŠSUL potekale volitve predstavnikov študentov v fakultetne komisije in organe. Za
nekatera mesta so kandidirali in bili izvoljeni tudi študentje Filozofske fakultete. Janoš Ježovnik
je svetnike kratko obvestil še o incidentu, ki se je pripetil na seji ŠSUL.

ŠSFF je obvestil tudi o 20 % zmanjšanju vpisnih mest na Filozofski fakulteti, kar je 214 mest. Ni
točno znano, katerim programom so število vpisnih mest zmanjšali. Predlaga, da ŠSFF z
odzivom počaka na razpis in odziv univerze in fakultete.
Na Senatu UL so se osredotočili na 3 pomembnejše točke. Zaradi nizke udeležbe niso bili
sklepčni in tako niso glasovali o prehodnosti z manjkajočimi kreditnimi točkami. Predvsem na
jezikoslovnih oddelkih so ugovarjali zaradi prenašanja obveznosti v višji letnik. Predstavniki
študentov so se temu uprli, saj naj bi bili študentje odgovorne odrasle osebe, ki so sposobne
presoditi, koliko obremenitev si lahko prenesejo in kako si ustrezno razporediti čas. Poleg tega
so se pojavili pomisleki glede napredovanja brez lektoratov ali ostalih izpitov, za katere je
potrebno znanje predmeta iz prejšnjega letnika. Janoš Ježovnik je poudaril, da vpeljevanje t. i.
nespregledljivih pogojev po bolonjskem sistemu ni mogoče. Debata o tej temi se bo najbrž
nadaljevala na naslednjem senatu, glede ostalih zadev pa bodo glasovali na dopisni seji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 4.
Na Upravnem odboru Filozofske fakultete so debatirali o ceniku šolnin za doktorski in izredni
prvostopenjski študij. Predlagano je bilo, da bi bile iste kot lanske. Zataknilo se je, ker imata dva
oddelka (Oddelek za prevajalstvo in Oddelek za psihologijo) različne cene od ostalih. Za 10 % se
poviša cena lektoratov. Janoš Ježovnik predlaga spremembo dnevnega reda.
Sklep: Na dnevni red se doda točka Razprava o višini šolnin za podiplomske in izredne
dodiplomske programe, in sicer za točko 5) Poročilo prodekana študenta. Vse ostale točke se
premaknejo za eno mesto naprej in ustrezno preštevilčijo.Za: 20
Proti: 0
Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata FF.
Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 5.
Miha Šoba je svetnike obvestil o predlogu, da se študentu status študenta izteče ob koncu
študijskega leta in ne v trenutku diplomiranja. Prav tako je obvestil, da so na FF prispele knjige,
namenjene Oddelku za azijske in afriške študije. Te knjige sedaj zasedajo prostor v R1B, ki pa je

še vedno namenjen študentom. Nihče v ŠSFF o tem ni bil uradno obveščen. Janoš Ježovnik
ostro nasprotuje proti takemu postavljanju pred dejstva in bo ustrezno ukrepal, da bi se knjige
premaknilo.
Poleg tega so ga ponovno obvestili, da bo nova spletna stran fakulteta kmalu aktivna.
Predogled naj bi bil na voljo že konec februarja. Z dekanom, rektorjem in dekanom Fakultete za
arhitekturo pa so si ogledali tudi načrte za novo stavbo OHK, ki naj bi predvidoma stala na
zadnjem dvorišču fakultete.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 6.
O šolninah so svetniki debatirali so o tem, ali je smiselno nasprotovati, saj smo študentje že
tretje leto proti, cenik pa se je medtem že ustalil. Predlogov in mnenj ni bilo, zato se letos
vseeno spodbija doktorsko šolnino. Predvsem problematično je usklajevanje s FDV.
Glede šolnin na prvi stopnji izrednega študija je bil na UO sprejet sklep, da bo šolnina enotna,
oddelek pa lahko minimalno dvigne ceno, če je to potrebno za izvedbo izrednega programa.
Predvsem so se spraševali o vzroku za višje stroške (predavatelji ali tehnično). Eva Bolha meni,
da minimalen dvig cene ni problematičen, če ga lahko oddelek upraviči s stroški.
 Ad 7.
Po navodilih Janoša Ježovnika so svetniki pripravili poročila o sodelovanju na oddelkih.
Maruša Pangeršič sodelovanje s profesorji na Oddelku za anglistiko ocenjuje kot zgledno, na
prvo redno sejo oddelka je bila vabljena, predstojnica je za vprašanja vedno na voljo tudi po
elektronski pošti. Nekaj težav je bilo s prepozno razpisanimi roki, bojda zaradi prostorskega
usklajevanja z germanisti. Zadeva naj bi bila urejena v roku enega tedna. Študente obvešča
predvsem preko tutorstva, interne skupine na Facebooku in anglistične strani na prej
omenjenem socialnem omrežju. Dostop ima tudi do objave obvestil na uradni strani oddelka.
Vredno bi bilo premisliti edino o izboljšanju dometa komunikacije. Sodelovanje z oddelčnim
društvom poteka brez problemov.
Maja Lukanc, Oddelek za zgodovino, za obveščanje študentov uporablja Googlove skupine, v
katere so študentje povabljeni s strani koordinatorjev tutorjev. Komunikacija z vodstvom
poteka predvsem na sejah in po elektronski pošti. Društvo je aktivno.

Na Oddelku za arheologijo predstavnico študentov Evo Bolha tajnica in predstojnik zaenkrat po
elektronski pošti še ignorirata, vendar pa je vseeno obveščena, saj ji sporočila posreduje eden
izmed mladih raziskovalcev. Delovanje oddelka se ji zdi v redu, predstojnik in vsi profesorji so
dodali še en dodatni rok v februarju. Za kontakt s študenti ji koordinator tutorjev posreduje vse
elektronske naslove brucev. Koordinatorki tutorjev Alenki Lavrin se takšno početje zdi sporno.
Na oddelku za slovenistiko študentskega društva še ni, obstaja pa nova internetna stran, ki jo
bodo po besedah Janoša Ježovnika kmalu spravili v pogon. Komunikacija z vodstvom se je
izboljšala z novo predstojnico, s komisijo za kakovost je nekaj težav zaradi neobveščenosti
profesorjev. Komunikacija s študenti je neformalni svet oddelka s predstavniki po letnikih.
Zanimanja ni, oddelek je precej pasiven. Skrbi ga za dogajanje po odhodu študentov višjih
letnikov, ki se sedaj edini aktivno udejstvujejo.
Na Oddelku za azijske in afriške študije komunikacija ni popolna, imajo pa neformalne oddelčne
sestanke, na katere so se predvsem prvi letniki zelo dobro odzvali. Skupaj s profesorji bodo
spremenili predmetnik, društvo pa je precej pasivno. Komuniciranje z vodstvom zaradi
odsotnosti namestnice poteka s tajnico. Večje težave so edino s študentskim prostorom R1B –
na to temo bo imel Luka Furjan s profesorji sestanek, ker ga zanima mnenje oddelka. Izpitnih
rokov nikoli nimajo v VIS-u, profesorji jih samo povejo v začetku leta, potem pa jih dodajajo
sproti. Študentje so s tem zadovoljni.
Janoš Ježovnik je zapustil sejo, vodenje je prevzela podpredsednica Eva Bolha.
Špela Sanabor oddelek glede na velikost ocenjuje kot solidno aktiven, izdali so novo št. revije,
organizirali so dogodke. Predstavnica študentov je bila na seje oddelka povabljena, komunicira
pa večinoma s tajnikom. Komunikacija s študenti je dobra, usklajuje se s tutorkami, obveščanje
poteka preko plakatov in skupnih elektronskih naslovov.
Tina Ivnik je imela na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo več neformalnih
oddelčnih sestankov, največ komunicira s predstojnikom. Edina težava je v tem, da je nočejo
vabiti na seje. Vsak letnik ima svojo Googlovo skupino, imajo tud skupine na Facebooku. Izpitni
roki so vneseni, razen za predavateljico, ki gre na porodniški dopust, saj bodo roki prilagojeni
temu.
Miha Kordiš je odsoten in bo izčrpno poročilo o dogajanju na Oddelku za filozofijo posredoval
Janošu Ježovniku po elektronski pošti najkasneje do naslednje seje.
Na Oddelku za geografijo so zamenjali vodstvo društva in se še malo lovijo, vseeno pa so aktivni
in organizirajo dogodke. S študenti Sanja Blagojević sodeluje prek predstavnikov letnikov in
letnikom dodeljenih profesorjev. Študentje imajo tudi skupine na Googlu in Facebooku.

Sodelovanje s profesorji je dobro, težave pa so z vnašanjem izpitnih rokov. Imeli so tudi težave s
prekrivanjem rokov. Le-te so že odpravili.
Bojan Povh je imel z izpitnimi roki na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in
skandinavistiko enake težave kot predstavnica na anglistiki. Obljubljeno je bilo, da bodo roki
vneseni v roku enega tedna. Udeležil se je prve seje oddelka, v prihodnjih dneh je napovedana
že druga. Sodelovanje s profesorji je dobro, komunikacija s študenti poteka prek liste
predstavnikov letnikov. Germanisti se v tem študijskem letu tudi trudijo biti bolj aktivni v
medoddelčnem društvu KŠAG.
Iza Škerlj je poročala, da na Oddelku za klasično filologijo nimajo društva, imajo pa spletno
stran, ki je objavljena tudi na uradni spletni strani oddelka. Imajo skupino na Facebooku, ona pa
ima kot predstavnica študentov tudi elektronske naslove vseh študentov. Roki v VIS-u
večinoma niso problematični, za težje lektorate bodo zaprosili za dodatne roke.
Oddelek za muzikologijo letos praznuje 50-letnico in Ema Nartnik se je v svojem poročilu
posvetila predvsem dejavnostim, povezanim s tem dogodkom. Komunikacija s študenti
večinoma poteka prek predstavnikov letnikov, včasih sama direktno kontaktira z vsemi
študenti. Največji problem na oddelku predstavlja prostorska stiska, predvsem na račun tega
trpita fakultetna orkester in zbor. Ob opombi na težave z roki je povedala, da so bili vsa leta v
redu. Letos pač niso. Poudarila je tudi, da se študentje ne strinjajo s tem, da je večina
predmetov celoletnih.
Na Oddelku za pedagogiko in andragogiko sodelovanje s profesorji poteka brez večjih težav, v
letošnjem študijskem letu so imeli že štiri oddelčne seje. Predstavnica Nataša Makovšek je
vedno pravočasno obveščena, včasih celo po telefonu. Z roki so imeli težave zaradi bolniškega
dopusta tajnice. Sodelovanje s študenti in z društvom je dobro, obveščanje poteka prek tutork,
Googlove skupine in liste društva.
Alenka Lavrin je s sodelovanjem s profesorji na Oddelku za prevajalstvo zadovoljna, vabijo jo na
redne seje, nujne stvari urejajo na dopisnih. Izpitne roke bodo uredili kmalu, težave so imeli z
menjavo tajnice. Obveščanje študentov poteka po elektronski pošti in Facebooku, dostop pa
ima tudi do spletne strani.
Marco Wolf na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje s predstojnico nima težav,
oddelek je majhen, zato je komunikacija (tudi s študenti) manj težavna, s profesorji imajo
individualne konzultacije, nekateri izpitni roki so bolj po dogovoru in z individualnimi prijavami.

Na Oddelku za primerjalno književnost imajo že nekaj časa vnesene vse roke. S študenti
komunicirajo po treh listah za spletno pošto, skupin na Facebooku, pa tudi prek tutorjev. Seje
oddelka še niso imeli, počasi pa se formalizira tudi društvo.
Društvo na Oddelku za psihologijo je aktivno, Katarina Kocbek poroča, da komunikacija s
profesorji poteka, predstavnica Kaja Hacin je vabljena na seje oddelka, imajo tudi evalvacijske
seje, ki običajno ne obrodijo sadov. Izpitni roki so vneseni, vendar so v VIS-u ostali tudi še pod
starimi imeni, ti pa seveda nimajo rokov. Pri nekaterih predmetih so razpisani samo trije roki,
vendar to že urejajo.
Natalija Topolovšek na seji Oddelka za romanske jezike in književnost v tem študijskem letu še
ni bila (je ni bilo ali pa ni bila vabljena). Oddelek se je pozitivno odzval na podpisovanje peticije
za prehodnost z manjkajočimi KT, predsednica društva pa je pri iskanju novih članov naletela na
slabši odziv. Študente obveščajo tutorji, društvo pa le za zunanje dogodke. Z izpitnimi roki ni
težav.
Danko Ostojić je odsoten in bo izčrpno poročilo o dogajanju na Oddelku za slavistiko
posredoval Janošu Ježovniku po elektronski pošti najkasneje do naslednje seje.
Mladen Zobec študente na Oddelku za sociologijo obvešča preko društva, katerega predsednik
je sam, tako je tudi sodelovanje z društvom odlično. Na oddelčno sejo so ga pozabili povabiti,
opravičili so se mu, na naslednjo je povabljen. Gre za bolj neforrmalne sestanke, na katere so
vabljeni tudi koordinator tutorjev, predstavnik oddelka v UO ŠOFF, predsednik društva in
študentje senatorji. S profesorji komunicira po elektronski pošti, tako je poskušal obveščati tudi
študente, vendar ne more dostopati do njihovih naslovov. Preko društva so pokriti vsi letniki,
izpitni roki so vneseni.
Na Oddelku za umetnostno zgodovino je Anja Mrak doživela zelo slab odziv s strani študentov,
obveščajo jih s pomočjo društva in društvene spletne strani (spletna stran oddelka ne obstaja).
Kadar ona ali tutorji kaj razpošljejo ali objavijo v Facebook skupini, je težko dobiti odziv.
Komunikacija oddelka je z novo predstojnico boljša, vabljena je bila tudi na oddelčno sejo.
Eva Bolha je svetnike pozvala, naj se s kakršnimi koli težavami obrnejo na Janoša Ježovnika,
»ker ma bolj mrki izraz na obrazu.«
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili predstavnikov oddelkov.
Za: 19

Proti: 0
 Ad 8.

Vzdržani: 0

Na Oddelku za romanske jezike in književnost se dr. Jacqueline Oven ponovno habilitira v naziv
lektorice za področje francoskega jezika. Natalija Topolovšek je kratko predstavila mnenje
Oddelka za romanske jezike in književnost.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Jacqueline Oven, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za področje francoskega jezika.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za romanske jezike in književnost se doc. dr. Meta Lah ponovno habilitira v naziv
docentke za področje didaktike francoščine. Natalija Topolovšek je kratko predstavila mnenje
Oddelka za romanske jezike in književnost.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Mete Lah, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv docentke za področje didaktike francoščine.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za arheologijo se izr. prof. dr. Predrag Novaković habilitira v naziv rednega
profesorja za področje arheologije. Eva Bolha je kratko predstavila mnenje Oddelka za
arheologijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Predraga
Novakovića, ki je v postopku za izvolitev v naziv rednega profesorja za področje arheologije.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za arheologijo se pred. Darja Grosman ponovno habilitira v naziv predavateljice za
področje arheologije. Eva Bolha je kratko predstavila mnenje Oddelka za arheologijo in potek
pogovora na govorilnih urah, ki je bil izveden na podlagi nekaterih negativnih mnenj s strani
študentov.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti pred. Darje Grosman, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv predavateljice za področje arheologije.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko se mag. Mateja Gaber
ponovno habilitira v naziv lektorice za področje nemškega jezika. Bojan Povh je kratko
predstavil mnenje Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti mag. Mateje Gaber, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv predavateljice lektorice za področje nemškega jezika.

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Na Oddelku za prevajalstvo se dr. Tamara Mikolič Južnič habilitira v naziv docentke za področje
prevodoslovja. Alenka Lavrin je kratko predstavila mnenje Oddelka za prevajalstvo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti dr. Tamare Mikolič Južnič, ki
je v postopku za izvolitev v naziv docentke za področje prevodoslovja.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

 Ad 9.
Eva Bolha je izrazila nejevoljo nad številom prijavljenih projektov, ki niso bili izvedeni. Takšnih
je bila skoraj polovica in upa, da se to v prihodnje ne bo dogajalo. Svetnike je nadalje obvestila o
spremembi razpisnih obdobij: 2. bo tako marca in aprila, 3. pa maja, junija, julija in avgusta, kar
bo omogočilo bolj ekonomično razporejanje sredstev. Pri pošiljanju prijav prosi, da datoteke
označijo z imenom oddelka in projekta, predračuni pa naj bodo primerljivi (enaka količina, jasno
označeno, kateri je cenejši).
Razpis se začne še isti dan, zaključi pa se 15. 2. 2013 ob polnoči. Prijavljeni projekti naj bodo
izvedeni do 30. 4. 2013. Prijav, oddanih po roku, finančna komisija ne bo sprejemala.
Ema Nartnik je vprašala o projektih, ki jih v prejšnjem obdobju niso prijavili, čeprav so jih
vključili v letni načrt.
Eva Bolha je svetnike obvestila o spremembi: odbitki se ne bodo več odštevali od točk, marveč
jih bodo odšteli od končnega zneska, saj bo tako razlika večja. Dodatek za medoddelčne
projekte se poveča na 50 %, kazen se spremeni na 20 %. Predračune za prevoznika Nered naj
svetniki oddajajo na obrazcu, ki so ga po elektronski pošti prejeli ob začetku mandata.
Predsednica finančne komisije je poleg tega še opozorila, da nekateri svetniki niso seznanjeni s
projekti na svojem oddelku in tako prihaja do prekrivanj. Prosi, da se o tem v prihodnje
seznanijo.
Kot stransko opombo smo ugotovili, da za dobrine, ki imajo določeno ceno na državni ravni
(npr. plin), ni potrebno predložiti dveh predračunov.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom finančne komisije.
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

 Ad 10.
Za spremembe aktov je predlagana ustanovitev delovne skupine, ki jo bo vodil Bojan Povh.
Skupina se bo zaradi pomanjkanja prostovoljcev formirala po seji.

V prihodnjih mesecih bodo svetniki pregledovali učne načrte in programe ter preverjali, če so v
njih ali pri izvajanju kakšne nedoslednosti.
Informativni dnevi na fakultetah bodo letos potekali 15. in 16. 2. 2013, svetniki naj bodo med
predstavitvami prisotni na oddelku. Alenko Lavrin zanima, če bo stojnica. Eva Bolha se bo o
tem pozanimala in ji sporočila.
ŠSFF še vedno išče način, kako bi reševanje anket o pedagoški usposobljenosti naredili
obvezno. Predlagano je bilo reševanje ob objavi začasne ocene (pred zaključitvijo roka), saj so
nekatere ostale možnosti neizvedljive ali pa študentu otežujejo študij ali kratijo pravice.
Maruša Pangeršič je svetnike seznanila s strožjim režimom sankcioniranja nenajavljene ali
napačno najavljene odsotnosti ter podala natančnejša navodila za oddajanje mnenj o
pedagoški usposobljenosti.
Miha Šoba je na koncu še pozval vse, naj pripravijo kakšen dogodek za sejem Liber.ac, povedal
je tudi, da bo letošnji literarni natečaj Rdeča nit na temo germanskih jezikov.

Seja se je zaključila ob 14.40.

v Ljubljani, 29. 1. 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

