ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 18. 2. 2013, začetek seje ob 14.50.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Urška Honzak (po pooblastilu Maruše Pangeršič),
Špela Sanabor, Juš Škraban (po pooblastilu Tine Ivnik), Miha Kordiš, Sanja Blagojević, Bojan
Povh, Jan Peternelj (po pooblastilu Ize Škerlj), Nataša Makovšek, Alenka Lavrin, Nastja Majerič,
Kaja Hacin, Natalija Topolovšek, Danko Ostojić, Mladen Zobec, Vanja Jazbec (po pooblastilu
Anje Mrak), prodekan študent Miha Šoba (po pooblastilu Maje Lukanc), Aljaž Potočnik.
Ostali prisotni: Katarina Kocbek, Božidar Kolar.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Luka Furjan, Ema Nartnik, Marco Manfred
Wolf.

Dnevni red:
1. pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
2. volitve v Akademski zbor,
3. Poročilo o kakovosti Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2012,
4. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
5. finance,
6. poročilo predsednika ŠSFF,
7. poročilo prodekana študenta,
8. poročilo z Upravnega odbora in Senata FF,
9. razno.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Svetnike je
še obvestil, da se dekan in prodekani opravičujejo, ker se ne bodo mogli udeležiti seje.



Ad. 1.

Svetniki so zapisnik 4. redne seje prejeli skupaj z vabilom na sejo. S strani svetnikov je bila
podana pripomba, da so imena treh članov ŠSFF zapisana nepravilno.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 4. redne seje s predlaganimi popravki zapisa imen treh svetnikov.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 2.

ŠSFF je 29. januarja 2013 razpisal kandidacijski postopek za volitve predstavnikov študentov v
Akademskem zboru Filozofske fakultete. Razpisanih je bilo 23 mest, rok za oddajo kandidatur
pa je trajal od 30. januarja do vključno 10. februarja 2013. v razpisanem roku je na naslov ŠSFF
prispelo 20 kandidatur. Prisotni kandidati so se na seji tudi na kratko predstavili.
ŠSFF je imenoval volilno komisijo, v katero so bile predlagane Urška Honzak, Kaja Hacin in
Alenka Lavrin.
Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo za volitve v Akademski zbor Filozofske fakultete v sestavi
Urška Honzak, predsednica, Kaja Hacin, članica, in Alenka Lavrin, članica.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kot način izvedbe volitev je bilo predlagano javno glasovanje z dvigom rok. Glasovalo je vseh 18
prisotnih svetnikov (vključno z namestniki). 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 Akademski zbor Filozofske fakultete Mirta Bezlaja, Evo Bolho, Borisa
Cesarja, Tino Ivnik, Janika Ježovnika, Janoša Ježovnika, Božidarja Kolarja, Luko Krošlja, Majo
Lukanc, Natašo Makovšek, Martina Nedoha, Danka Ostojića, Jana Peternelja, Tamaro
Platovšek, Miho Poredoša, Bojana Povha, Izo Škerlj, Miho Šobo, Mirana Šobo in Natalijo
Topolovšek.

Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predlagal, da ŠSFF razpiše naknadni kandidacijski postopek,
ki bo potekal od 19. do 26. februarja 2013. Razpisana so 3 mesta. Nadomestne volitve bodo
izvedene na naslednji redni seji ŠSFF.
Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za naknadne volitve predstavnikov študentov v
Akademskem zboru Filozofske fakultete. Razpisana so 3 mesta. Razpisni postopek traja od 19.
do 26. 2. 2013; volitve bodo potekale na naslednji redni seji ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Janoš Ježovnik je prisotne prosil za komentar oziroma mnenje o Poročilu o kakovosti Filozofske
fakultete za leto 2012; pri tem je posebej opomnil na 8. točko: »Storitve za študente, tutorstvo,
študentski svet in interesna dejavnost«. S strani svetnikov so bila postavljena razna vprašanja.
Podano je bilo mnenje, da elektronske ključavnice niso prinesle nobenega napredka, saj
beležijo zgolj prisotnost profesorjev; postavljeno je bilo tudi vprašanje, kako naj bi ključavnice
omogočale pregled nad izkoriščenostjo predavalnic.
Vprašanje je bilo povezano tudi s testiranjem novih anket, ki naj bi obstajale že eno leto.
Odgovor je bil, da se trenutno izvaja preizkus na Oddelku za slavistiko.
Janoš Ježovnik je predlagal, da ŠSFF sprejme sklep, v katerem bi sprejeli neko rešitev glede
reševanja anket. In sicer, da se zahteva, da so ankete obvezne, poleg tega pa se tudi zahteva že
dolgo časa obljubljeno evalvacijo doktorskega študija.
Izražen je bil tudi dvom oz. nerazumevanje izjave o tem, da učiteljsko tutorstvo deluje. Pri tem
je bilo pojasnjeno, da se lahko koordinator tutorjev študentov na posameznem oddelku
kadarkoli obrne na oddelčnega koordinatorja tutorjev učiteljev; predvsem to pride v poštev pri
urejanju raznih zadev v povezavi s študenti s posebnimi potrebami.
Prav tako se študentski predstavniški organi, kot sta ŠSFF in ŠOFF, predstavljajo na vseh
možnih dogodkih, npr. Študentski dnevi ipd.; promocija je dokaj uspešna. Na to da profesorji ne
poznajo omenjenih študentskih organov, ni težava študentov.

Glede strategije za prehodnost med letniki je svetnike zanimalo, kdo vse bo sodeloval pri tej
zadevi. V to naj bi bile vključene oddelčne komisije za kakovost, v kateri je tudi en član študent.
Narejena je bila že maketa za novo enovito knjižnico OHK, ki naj bi bila postavljena za
fakulteto, na lokaciji sedanjega prizidka.
Ključni dosežki v lanskem letu so bili tako izboljšanje sodelovanja med ŠSFF in tutorskim
sistemom. V okviru problematike zaradi nizke udeležbe na volitvah je bila predlagana ideja za
e-volitve.
V zvezi s študentskimi projekti je bilo omenjeno, da kar okoli tretjina prijavljenih projektov iz
letnih načrtih ni bila izvedena. Zato so bili prisotni pozvani k večji odgovornosti pri načrtovanju
projektov. Poleg tega je bilo opaženo, da so nekateri oddelki izvedli projekte na isti lokaciji,
zato je bila tu izražena prošnja, da bi se ob pregledu vseh letnih načrtov pogledalo tudi, če
imajo kateri projekti kaj skupnega, da se ti potem ne bi podvajali, prav tako pa bi lahko potem
tisti oddelki skupaj uveljavljali medoddelčnost, ki bi jim prinesla višje sofinanciranje.
Sklep: ŠSFF potrjuje Poročilo o kakovosti Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2012.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 4.

Janoš Ježovnik je prisotne obvestil, da je od petih mnenj, ki jih je treba nujno sprejeti v čim
krajšem času (do konca tekočega tedna), prejel zgolj tri. Pozval je k večji odgovornosti
svetnikov glede pisanja študentskih mnenj, saj ta pri določenih habilitacijah predstavljajo
obvezni del obravnavnega postopka, kar lahko privede tudi do tega, da bi profesor brez
podanega študentskega mnenja izgubil delovno mesto.

Danko Ostojić je predstavil mnenje Oddelka za slavistiko.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Đurđe Strsoglavec,
ki je v postopku za izvolitev v naziv izredne profesorice za hrvaško, srbsko, bosansko in
črnogorsko književnost.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Janoš Ježovnik je predstavil mnenje Oddelka za filozofijo.
Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti asist. Ane Bajželj, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF podaja pozitivno mnenje o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Boruta Cerkovnika,
ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv docenta za filozofijo.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 5.

Eva Bolha je predstavila poročilo Finančne komisije ŠSFF. Od vseh prispelih prošenj za
sofinanciranje projektov v drugem razpisnem obdobju sta bila zavrnjena dva projekta. Prisotne
je pozvala tudi k točnemu zapisu imena projekta, torej naj napišejo kot vrsto projekta tisto, kar
je že določeno, in naj si ne izmišljujejo novih vrst. Prav tako je ob tem tudi ponudila svojo
pomoč, če nosilci projektov ne bi znali izbrati oz. določiti ustrezne vrste projekta. Poleg tega pa
je še prosila, naj pri izpolnjevanju tabele s finančno konstrukcijo ustrezno označijo, za katere
odhodke predvidevajo financiranje s strani ŠSFF, ker to olajša in pospeši delo FK ŠSFF. Za
projekte, za katere so že bili pridobljeni predračuni, bodo naročilnice izdane in jih bo moč
prevzeti v naslednjem tednu; za druge projekte bo to opravljeno po pridobitvi predračunov.
Eva Bolha je še izrekla pohvalo za dobro izpolnjene prošnje.
Predstavila je tudi sprejeti sklep FK ŠSFF, ki se glasi:
FK ŠSFF sprejema, da se v skladu z letnim finančnim načrtom ŠSFF programu Tutorstvo nameni
sredstva v višini 2.000,00 €.
Sklep: ŠSFF potrjuje sklep FK ŠSFF, da se v skladu z letnim načrtom ŠSFF programu Tutorstvo
nameni sredstva v višini 2.000,00 €.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF potrjuje sofinanciranje vseh projektov tako, kot je predlagala FK ŠSFF.

Glasovanje:



Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je poročal, da je bil na seji Senata FF potrjen sklep, da je treba
za napredovanje v višji letnik doseči vsaj 90 % vseh kreditnih točk. Ta sklep bo žal začel veljati
šele s študijskim letom 2014/2015, saj je bil že izdan razpis za leto 2013/2014.
Na naslednji seji bodo potekale naknadne volitve v Akademski zbor Filozofske fakultete. Pri
zadnji točki se bomo seznanili tudi z dvema odstopoma. Seja ŠS UL je ta teden, seja Senata FF
pa naslednji teden.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Glasovanje:



Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.

Prodekan študent Miha Šoba je prisotne obvestil, da je nova spletna stran FF v fazi testiranja.
Vse oddelčne spletne strani bodo prav tako narejene po istem vzorcu. Vendar pa se z obzirom
na trenutno obdobje, ko se bodoči študentje vpisujejo na fakultete in še obstaja možnost, da
iščejo informacije po spletu, trenutne spletne strani še ne bo zamenjalo; stanje bo tako ostalo
nespremenjeno še vsaj do marca.
Že dolgo pričakovane knjige Oddelka za azijske in afriške študije so končno prispele in so
trenutno shranjene v škatlah v novem avtonomnem študentskem prostoru. Vendar so bile tja
dane brez vednosti dekana, ki je tako zahteval, da omenjeni oddelek z današnjim dnem, 18. 2.
2013, preneha z izvajanjem pedagoškega procesa v tem prostoru, dekan pa bo za knjige poiskal
drug prostor.
Študentje moramo tudi sprazniti prostore Kamre. Prav tako je treba ugotoviti novo
namembnost obstoječe računalniške opreme v tem prostoru (za študentski prostor ali odpis).
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0



Ad 8.

Na seji Upravnega odbora Filozofske fakultete so bile sprejete šolnine za izredni študij za
prihodnje študijsko leto. Šolnina na Oddelku za psihologijo se je tako znižala na prejšnjo
vrednost (to je dosežek, saj se naj še nikoli ni bi zgodilo, da bi cena šla navzdol), na Oddelku za
prevajalstvo pa je ostala predlagana višina (opomba: oddelek za prihodnje študijsko leto ni
razpisal izrednega študija).
Decembra je bil potrjen predlog Razpisa za vpis. Univerze so bile pozvane k 20-odstotnemu
znižanju števila razpisanih mest, s čimer se nista strinjali univerzi v Ljubljani in Mariboru in dali
članicam na voljo, da se same odločijo, ali bodo znižale število mest. 31. januarja 2013 so bile
objavljene nove številke. Akademije so že predhodno znižale število mest; nam jih je odrezalo
Ministrstvo za šolstvo, kar ni zakonito. Na to zdaj nimamo vpliva. Obstajata dva člena, ki si ju
vsaka stran razlaga po svoje. Kljub temu, da je bilo napovedano 20-odstotno znižanje mest, je
na nekaterih oddelkih FF prišlo tudi do znižanja za četrtino oz. kar tretjino mest.
Izdana je bila celotna analiza zaposljivosti diplomantov, iz katere ni dokazljivo, da bi bili
diplomanti družboslovnih smeri slabše zaposljivi. Poleg tega analiza ni bila narejena na podlagi
podatkov s strani Zavoda za zaposlovanje. Analiza tudi vsebuje razne protislovne zadeve in se v
njej skrivajo očitni elementi ideološke retorike. Poleg znižanja mest so ukinjena tudi mesta za
zaporedni in vzporedni študij, kar sili v izredni študij, ki posledično pomeni plačljiv študij
(šolnine). Tudi diplomanti starih študijskih programov, ki so se odločili za vzporedni bolonjski
študij, morajo plačati, če želijo ta študij nadaljevati na 2. bolonjski stopnji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata Filozofske fakultete.
Glasovanje:



Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.

Nekateri smatrajo ankete kot nepomembne, prav tako bi bilo slabo, če bi bile obvezne. Zato bi
nekateri imeli raje, da bi se ankete izvajale pisno na predavanjih. Problem je tudi v tem, da
nekateri vzorci niso reprezentativni, če jih npr. reši majhno število študentov. Zato pa je tudi na
mnenjih napisano, da je mnenje pridobljeno na podlagi različnih virov, torej ne zgolj na podlagi
anket. Že večkrat je bil izražen predlog, da bi bile ankete obvezne. Vendar je to vedno naletelo
na problem pri računalničarjih, da to ni izvedljivo. Obstajajo pa tudi še drugi problemi in
strahovi študentov. Določeni študentje anket preprosto nočejo izpolnjevati oz. niti ne poznajo
namena anket. Zato je bilo predlagano, da bi se študentom že ob začetku leta, ali pa ob koncu,

predstavilo namen in pomembnost reševanja anket. Predlog je tudi, da je v indeksu vnesena
zgolj začasna ocena izpita, dokler študent ne izpolni ankete. Prav tako se študentje pri
reševanju izognejo možnosti pisanja mnenja o profesorju oz. tega ne izpolnijo, ker se bojijo, da
bi jih profesor lahko prepoznal na podlagi načina pisanja. Podan je bil tudi predlog, da bi se
lahko predstavnik študentov mnenje napisal na podlagi zbranih ustnih mnenj študentov.
Rezultate anket bi bilo treba redno pregledovati in jih lahko tudi redno objavljati. Ocene
profesorjev se do zdaj niso javno objavljale, vendar pa ni nobene ovire, da se to ne bi izvedlo. Ko
so redni profesorji enkrat habilitirani, ankete na njih več ne morejo vplivati. Izražen je bil tudi
pomislek o izvajanju anket med izvajanjem in vpisom ocene izpita.
Sklep: ŠSFF daje pobudo, naj pristojne službe in/ali organi fakultete v sodelovanju s
predstavniki študentov poiščejo način za vpeljavo obveznega izpolnjevanja študentskih anket o
pedagoški usposobljenosti pedagoških delavcev.

Svetniki so bili v doglednem času pred sejo zaprošeni za mnenje o pravilnikih FF, predvsem o
izpitnem redu. Pri zviševanju ocen je bila predlagana ukinitev dvoletne omejitve ter posplošitev
na kadarkoli v času študija. Kolokviji bi lahko bili analogno z izpiti, torej trije roki in četrti
komisijski. Zdaj so razpisani štirje roki, eden zimski in trije poletni do zaključka roka za oddajo
študentskih prošenj; nekateri oddelki to spet tolmačijo po svoje.

Prav tako bo treba spremeniti pravilnik za ŠSFF, v ta namen bo ustanovljena delovna skupina.
Predvsem je treba pogledati del, ki opredeljuje študentske svete oddelkov, ki se niso nikoli v
celoti izvedli, njihova glavna namembnost pa je mreženje.
Sklep: ŠSFF imenuje delovno skupino za prenovo aktov, ki ji predseduje Bojan Povh. Ostale
člane se imenuje naknadno.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF ukinja delovno skupino za študentsko problematiko.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 2

Janoš Ježovnik je prisotne seznanil z odstopom Mihe Kordiša z mesta predstavnika Oddelka za
filozofijo zaradi preobremenjenosti in želje po ustrezni zastopanosti študentov na tem oddelku.
Prav tako je predlagal, da ŠSFF razpiše kandidacijski postopek, ki bo potekal od 19. do 26.
februarja 2013; nadomestne volitve bodo v torek, 5. marca 2013. ŠSFF mora imenovati tudi
volilno komisijo; predlagani so bili Janoš Ježovnik, Luka Furjan in Bojan Povh.
Sklep: ŠSFF se seznanja z odstopom Mihe Kordiša z mesta predstavnika Oddelka za filozofijo.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za nadomestne volitve predstavnika študentov v
ŠSFF na Oddelku za filozofijo. Razpisni postopek traja od 19. do 26. 2. 2013; volitve bodo
potekale 5. 3. 2013.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF imenuje volilno komisijo za nadomestne volitve predstavnika Oddelka za filozofijo
v ŠSFF v sestavi Janoš Ježovnik, predsednik, Luka Furjan, član, in Bojan Povh, član.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Študentka senatorka Zala Mojca Jerman Kuželički je podala odstopno izjavo, v kateri kot razlog
za odstop navaja preobremenjenost. Janoš Ježovnik je zato predlagal, da ŠSFF razpiše
kandidacijski postopek za volitve študentov senatorjev v Senat Filozofske fakultete, ki bo
potekal od 19. do 26. februarja 2013. Razpisano je 1 mesto, volitve bodo potekale na naslednji
redni seji ŠSFF.
Sklep: ŠSFF se seznanja z odstopom Zale Mojce Jerman Kuželički z mesta študentke senatorke
v Senatu Filozofske fakultete.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF razpisuje kandidacijski postopek za nadomestne volitve študentov senatorjev v
Senat Filozofske fakultete. Razpisano je 1 mesto. Razpisni postopek traja od 19. do 26. 2. 2013;
volitve bodo potekale na naslednji redni seji ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Vsi razpisi za volitve bodo objavljeni tudi na spletni strani.
Na naslednji seji bodo predstavljene tudi spremembe Pravilnika o plakaterski službi ŠSFF in
ŠOFF.

Seja se je zaključila ob 17.15.

v Ljubljani, 18. februarja 2013

Alenka Lavrin,
članica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

