ZAPISNIK 7. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Študentski prostor R1B, Ljubljana.
Datum in čas: 24. 4. 2013, 15.00
Prisotni svetniki: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furjan, Domen Škrlj (po pooblastilu Špele
Sanabor), Tina Ivnik, Sanja Blagojević, Bojan Povh, Iza Škerlj, Mirjam Jelnikar (po pooblastilu
Eme Nartnik), Nataša Makovšek, Alenka Lavrin, Nastja Majerič, Kaja Hacin, Natalija
Topolovšek, Danko Ostojić, Janoš Ježovnik, Amadeja Iskra (po pooblastilu Anje Mrak), Maja
Lukanc.
Ostali prisotni: Miha Šoba, Katarina Kocbek, Mirt Bezlaj, Martin Nedoh, Božidar Kolar, Vito
Poredoš, Ajda Plauštajner, Domen Orosel, Borut Stojilković, Martina Ješovnik, Mojca Svetek.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Aljaž Potočnik.
Neopravičeno odsotni svetniki: Ruben Franko, Marco Wolf, Mladen Zobec.

Predlog dnevnega reda:
1. Določitev dnevnega reda,
2. Pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
3. Volitve elektorjev študentov za volitve rektorja UL,
4. Finance,
5. Poročilo predsednika ŠSFF,
6. Poročilo prodekana študenta,
7. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF,
8. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
9. Razno.

Seja se je začela ob 15.07.


Ad 1.

Janoš Ježovnik je predlagal, da se za drugo točko doda točko o Merilih za vrednotenje dela
visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Ostale točke se ustrezno pretočkujejo.
Predlog spremenjenega dnevnega reda:
1. Določitev dnevnega reda,
2. Pripombe na zapisnik prejšnje seje in realizacija sklepov,
3. Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
4. Volitve elektorjev študentov za volitve rektorja UL,
5. Finance,
6. Poročilo predsednika ŠSFF,
7. Poročilo prodekana študenta,
8. Poročilo z Upravnega odbora in Senata FF,
9. Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
10. Razno.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlog dnevnega reda s predlagano dopolnitvijo.
Za: 18

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 2.

Zapisnika 6. redne seje in 2. izredne seje so svetniki predhodno prejeli po elektronski pošti. Na
zapisnika ni pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 6. redne in 2. izredne seje.
Za: 18

Proti: 0


Ad 3.

Vzdržani: 0

Predlog meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev so svetniki predhodno
prejeli po elektronski pošti. Predlog je na seji predstavil prodekan izr. prof. dr. Vojko Gorjanc.
Osredotočili so se na merjenje dela (pedagoškega in raziskovalnega segmenta) in zavzemanje
za večjo aktivnost rednih profesorjev.
Janoš Ježovnik je na to temo odprl razpravo. Sodelovali so izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, Iza
Škerlj, Natalija Topolovšek, Danko Ostojić, Janoš Ježovnik, Domen Škrlj in Nataša Makovšek.
Svetniki so izrazili pomisleke glede majhnih oddelkov. Gre za večjo diskrepanco med
opravljenimi in priznanimi urami zaradi majhnega števila študentov. Vprašanje, ali bi to
utegnilo privesti do ukinjanja programov. Dr. Gorjanc je pojasnil, da gre trenutno stanje v škodo
velikih oddelkov. Poleg tega je svetnike še zanimalo, ali bi predavanja v obliki konzultacij lahko
povzročila nižanje kvalitete zaradi višanja prehodnosti. Potrebno je najti kompromis med
velikimi in majhnimi oddelki. Kot nesmiselno je bilo izpostavljeno točkovanje vodenja
znanstvenega sestanka glede na število udeležencev. Konkretna pripomba je bila podana tudi
glede velikosti skupin za vaje, ki je omejena na 15–44. Vzrok tega je, da je potrebno za skupine,
kjer je število udeležencev manjše od 30, potrebno zagotoviti dodaten vir sredstev.
Ob normalizaciji lahko pričakujemo spremembe meril v bolj ugodna.


Ad 4.

Volilna komisija je s pomočjo strokovnih služb FF ugotovila, da je v razpisanem roku prispelo 67
kandidatur za 67 razpisanih mest. Vse kandidature so veljavne. Zaradi spremembe Statuta UL
bo razpisan še drugi krog, saj se število elektorjev študentov FF poveča. Prisotni kandidati so se
predstavili.
Volilna komisija v sestavi Janoš Ježovnik, Eva Bolha, Kaja Hacin, Bojan Povh (Urška Honzak je
bila odsotna) je izvedla volitve elektorjev za volitve rektorja UL.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo oddanih 18 glasovnic, 4 odvečne so bile uničene. Dve
glasovnici sta bili neveljavni. Vsi kandidati so prejeli 16 glasov za in 0 proti, razen kandidatke Ize
Škerlj, ki je prejela 15 glasov za in 1 proti.
Sklep: ŠSFF potrjuje poročilo volilne komisije za volitve elektorjev za volitve rektorja UL.
Za: 15

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 5.

Eva Bolha je predstavila finančno poročilo za 3. razpisno obdobje.

Sklep: ŠSFF potrjuje sklep finančne komisije o odobritvi sredstev za 3. razpisno obdobje.
Za: 14

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 6.

V ponedeljek je bilo načrtovano odpiranje kandidatur za mesto dekana FF. Prejeta ni bila
nobena kandidatura.
Dopoldne je bila konstitutivna seja Akademskega zbora FF. Ta se ni konstituiral, saj se od 108
članov AZ iz vrst učiteljev nihče ni javil h kandidaturi za predsednika AZ FF. Zaradi tega niso bile
izvedene volitve članov Senata FF iz vrst učiteljev.
V Študentskem prostoru R1B so knjige še vedno navzoče. Poleg tega postaja vedno bolj
moteče neupoštevanje urnika uporabe prostora s strani Oddelka za azijske in afriške študije.
Na Senatu UL je bila sprejeta sprememba Statuta UL, s katero se je ta uskladil z Zakonom o
visokem šolstvu, kar se tiče števila volilnih upravičencev za volitve rektorja UL. Ker se je število
teh povečalo, se pričakuje tudi povečanje kvote študentov elektorjev.
Senat UL je odobril predlog več članic, med drugim tudi FF, ki so predlagale povečanje števila
mest na prvotno razpisano na tistih programih, ki jim je bilo število mest zmanjšano.
Spreminja se Pravilnik o izpitnem redu. Med pomembnejšimi spremembami v predlogu je
Janoš Ježovnik izpostavil, da bodo imeli tudi kolokviji obveznih več izpitnih rokov, poveča pa se
tudi število rednih izpitnih rokov. Predlog mora sprejeti še KDMŠ na izredni seji, da gre na
Senat FF že maja. V tem primeru bi nov pravilnik lahko začel veljati že junija.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Za: 12

Proti: 0


Vzdržani: 1

Ad 7.

Miha Šoba je večino stvari že povedal pod tretjo točko in med poročilom predsednika ŠSFF.
Izpostavil je samo zunanjo evalvacijo programov bibliotekarstva in prevajalstva, kjer je bil
odnos evalvatorjev do študentov, programov in fakultete pokroviteljski. Med evalvacijo so med
drugim polemizirali o potrebnosti študijskih programov. Predlaga, da se vloži protest.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0



Ad 8.

Na Upravnem odboru FF so predstavili razpredelnico, kjer so po oddelkih predstavljena števila
predavateljev in študentov, finančna sredstva in ceno študija na študenta. Razpredelnico so
svetniki med sejo prejeli po elektronski pošti.
Na Senatu FF ni bilo posebnosti.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata FF.
Za: 13

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 9.

ŠSFF je obravnaval mnenja o pedagoški usposobljenosti:
-

Nine Golob, ki se na Oddelku za azijske in afriške študije habilitira v naziv lektorice za
japonologijo,

-

lekt. Tatjane Komarove, ki se na Oddelku za slavistiko ponovno habilitira v naziv
lektorice za ruski jezik,

-

asist. dr. Luke Komidarja, ki se na Oddelku za psihologijo ponovno habilitira v naziv
asistenta za psihološko metodologijo in

-

asist. Danijele Makovec, ki se na Oddelku za pedagogiko in andragogiko ponovno
habilitira v naziv asistentke za didaktiko in kurikularne teorije.

Sklep: ŠSFF sprejema mnenja o pedagoški usposobljenosti Nine Golob, lekt. Tatjane
Komarove, asist. dr. Luke Komidarja in asist. Danijele Makovec.
Za: 13

Proti: 0


Vzdržani: 0

Ad 10.

ŠSFF vsako leto podeljuje priznanja ŠSFF. Tako bo tudi letos, zato se razpiše postopek.
Potrebno je ustanoviti komisijo. Janoš Ježovnik predlaga komisijo v sestavi: Janoš Ježovnik,
Luka Furjan in Kaja Hacin.
Sklep: ŠSFF v komisijo za podeljevanje priznanj ŠSFF imenuje Janoša Ježovnika (predsednik),
Kajo Hacin (članica) in Luko Furjana (član).
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF začenja zbiranje predlogov za priznanja ŠSFF, ki traja od 25. 4. 2013 do 6. 5. 2013.

Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Svetniki so predhodno po elektronski pošti prejeli Pravilnik o uporabi študentskega prostora s
spremembami. Povod za spremembo je incident, ki bi ga lahko rešili s kontrolirano uporabo
prostora (vsi dogodki morajo biti najavljeni, prevzemanje ključev nadzorovano).
Sklep: ŠSFF sprejema predlagane spremembe Pravilnika o uporabi Študentskega prostora.
Za: 12

Proti: 0

Vzdržani: 0

Seja se je zaključila ob 17.48.

v Ljubljani, 24. 4. 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

