ZAPISNIK 8. REDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Študentski prostor R1B, Ljubljana.
Datum in čas: 20. 5. 2013, 15.00
Prisotni svetniki: Maruša Pangeršič, Eva Bolha, Luka Furlan, Špela Sanabor, Tina
Ivnik, Sanja Blagojević, Bojan Povh, Iza Škerlj, Ema Nartnik, Nataša Makovšek,
Alenka Lavrin, Nastja Majerič, Kaja Hacin, Klara Poličnik (po pooblastilu Natalije
Topolovšek), Danko Ostojić, Janoš Ježovnik, Natan Vitežnik (po pooblastilu
Mladena Zobca), Anja Mrak, Aljaž Potočnik.
Ostali prisotni: Katarina Kocbek, Kaja Jurgele.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Maja Lukanc.
Neopravičeno odsotni svetniki: Ruben Franko, Marco Wolf.

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

10. Razno.

Seja se je začela ob 15.08.
•

Ad 1.

Svetniki so predlog dnevnega reda predhodno prejeli po elektronski pošti. Na
predlog ni bilo pripomb, sprejet kot predlagan, brez dopolnil.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlagani dnevni red.
Za: 19
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.

Zapisnika 7. redne in 4. dopisne seje so svetniki predhodno prejeli po elektronski
pošti. Na zapisnike ni pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 7. redne in 4 dopisne seje.
Za: 18
•

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 3.

Izvedene so bile naknadne volitve za elektorje študente za volitve rektorja UL.
Volilna komisija je prejela 12 kandidatur, vse so bile veljavne in vsi kandidati imajo
v letošnjem študijskem letu status študenta na Filozofski fakulteti UL. Volilna
komisija v sestavi Janoš Ježovnik (predsednik), Eva Bolha, Danko Ostojić in Tina
Ivnik (Ksenija Vozelj je bila odsotna) je izvedla naknadne volitve za elektorje za
volitve rektorja UL. Navzoči kandidati so se kratko predstavili. Po izvedbi volitev je
volilna komisija predstavila poročilo. Izvoljeni so bili vsi kandidati: Andraž Banko,
Kaja Jurgele, Patricija Frlež, Maša Djivuljski, Petra Jordan, Aljaž Koprivnikar, Katja
Potočnik, Gaber Aleš, Matej Križanec, Marija Topole, Maja Lukanc, Špela Zalokar.
Sklep: ŠSFF potrjuje poročilo volilne komisije.
Za: 19
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.

Komisija za priznanja ŠSFF je predstavila prejete predloge za priznanja. Sklepi
komisije so šli na debato. Komisija je prejela 11 predlogov za priznanja ŠSFF in
potrdila naslednje:

•

priznanja za nadpovprečno pedagoško delo: red. prof. dr. Dušan Nećak,
izr. prof. dr. Jerneja Kavčič, lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec, doc. dr.
Đurđa Strsoglavec, doc. dr. Polona Vilar, doc. dr. Mateja Habinc, red. prof.
dr. Irena Novak-Popov

•

priznanje za aktivno in uspešno udejstvovanje na področju študentskega
organiziranja in obštudijskih dejavnosti: prodekan študent Miha Šoba

•

priznanje za posebne dosežke: organizacijski odbor akademske protestne akcije
Pozor, znanje na cesti!

Sklep: ŠSFF potrjuje sklep komisije za podelitev priznanj ŠSFF.
Za: 19
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.

ŠSFF je obravnaval mnenja o pedagoški usposobljenosti:
-

izr. prof. dr. Vlaste Zabukovec, ki se na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo habilitira v naziv redne profesorice
za ???;

-

izr. prof. dr. Jasne Maver, ki se na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo habilitira v naziv redne profesorice za računalništvo in
informatiko;

-

izr. prof. dr. Primoža Južniča, ki se na Oddelku za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo habilitira v naziv rednega profesorja za
bibliotekarstvo;

-

asist. dr. Tanje Merčun, ki se na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo habilitira v naziv docentke za informacijsko znanost;

-

asist. dr. Nade Marije Grošelj, ki se na Oddelku za primerjalno književnost
ponovno habilitira v naziv asistentke za angleški jezik;

-

doc. dr. Chikako Shigemori Bučar, ki se na Oddelku za azijske in afriške
študije prvič habilitira v naziv izredne profesorice za japonologijo;

-

asist. dr. Nataše Visočnik, ki se na Oddelku za azijske in afriške študije prvič
habilitira v naziv docentke za japonologijo;

-

asist. dr. Nagise Moritoki, ki se na Oddelku za azijske in afriške študije prvič
habilitira v naziv docentke za japonologijo;

-

lekt. dr. Florence Gacoin Marks, ki se na Oddelku za romanske jezike in
književnosti ponovno habilitira v naziv lektorice za francoski jezik;

-

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

-

asist. Mirjam Premrl, ki se na Oddelku za romanske jezike in književnosti
ponovno habilitira v naziv asistentke za italijanski jezik.

Sklep: ŠSFF prosi dekana FF, naj se pred podajo mnenja o pedagoški
usposobljenosti izr. prof. dr. Vlaste Zabukovec z njo opravi razgovor.
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Jasne Maver, ki
se na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo habilitira v
naziv redne profesorice za računalništvo in informatiko.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti izr. prof. dr. Primoža
Južniča, ki se na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
habilitira v naziv rednega profesorja;
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Tanje Merčun, ki
se na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo habilitira v
naziv docentke za ???;
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Nade Marije
Grošelj, ki se na Oddelku za primerjalno književnost ponovno habilitira v naziv
asistentke za angleški jezik;
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti doc. dr. Chikako Shigemori
Bučar, ki se na Oddelku za azijske in afriške študije prvič habilitira v naziv izredne
profesorice za japonologijo;
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Nataše Visočnik,
ki se na Oddelku za azijske in afriške študije prvič habilitira v naziv docentke za
japonologijo;
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 2

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. dr. Nagise Moritoki,
ki se na Oddelku za azijske in afriške študije prvič habilitira v naziv docentke za
japonologijo;
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti lekt. dr. Florence Gacoin
Marks, ki se na Oddelku za romanske jezike in književnosti ponovno habilitira v
naziv lektorice za francoski jezik;
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti lekt. Blažke Müller Pograjc,
ki se na Oddelku za romanske jezike in književnosti ponovno habilitira v naziv
lektorice za portugalski jezik;
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Sklep: ŠSFF sprejema sklep o pedagoški usposobljenosti asist. Mirjam Premrl, ki se
na Oddelku za romanske jezike in književnosti ponovno habilitira v naziv
asistentke za italijanski jezik.
Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 2

Janoš Ježovnik je prosil svetnike, ki z oddajo mnenj zamujajo, za pojasnitev
okoliščin. Vse svetnike je pozval, naj do naslednje seje (tudi tekoča) mnenja
zanesljivo oddajo.
•

Ad 6.

Eva Bolha je poročala, da pri financah ni posebnosti.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom finančne komisije.
Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

•

Ad 7.

Predsednik ŠSFF je poročal, da še vedno ni kandidata za dekana. V kratkem bo
izveden še en razpis.
Knjige Oddelka za azijske in afriške študije so še vedno v napoto v Študentskem
prostoru R1B. Kamra je že izpraznjena, tehnični sektor mora le še preveriti stanje
računalnikov.
Akademski zbor se je v drugem poskusu konstituiral, ne brez žaljivih opazk
študentom.
V tem tednu poteka Sejem akademske knjige Liber.ac. Vest o tem naj se razširi med
študenti.
Plakaterska služba išče dva člana in enega vodjo. Med svetniki ni prostovoljcev,
Janoš Ježovnik jih je vseeno pozval, naj o prevzemu katerega izmed mest
premislimo.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednika ŠSFF.
Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Janoš Ježovnik zaradi odsotnosti prodekana študenta s proceduralnim sklepom
predlaga umik točke 8 z dnevnega reda in ustrezno pretočkovanje.
Sklep: Z dnevnega reda se umakne točka 8, ostale točke se ustrezno pretočkujejo.
Za: 18
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.

Katarina Kocbek poroča, da se UO od zadnje redne seje ŠSFF ni sestal.
Na Senatu sta bila z malenkostnimi spremembami sprejeta predloga Pravilnika o
izpitnem redu in Meril za reševanje študentskih prošenj. Bilo je predlaganih tudi
več sprememb Pravil FF, vendar se je po debati, ki se je vnela, sklenilo, da se Pravil
ne spreminja, ustanovi pa se delovna skupina, ki jih bo predelala celostno.
Pod točko razno so predstavniki študentov predlagali predlog spremembe Pravil FF,
po katerem naj imajo pri volitvah predstojnikov in namestnikov predstojnikov
oddelkov glasovalno pravico vsi zaposleni na oddelku in predstavnik študentov v
ŠSFF (torej ves Svet oddelka) in ne le zaposleni s polnim delovnim časom, kot je

praksa na nekaterih oddelkih. Predlog je bil zaradi zavrnitve sprememb Pravil
prestavljen za nedoločen čas.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora in Senata FF.
Za: 17
•

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.

Ako bo kdo kandidiral za dekana, bo potrebno o njem podati mnenje. Naslednja
redna seja bo konec junija, do takrat naj svetniki oddajo vsa mnenja o pedagoški
usposobljenosti. Po tem bo seja šele konec avgusta, do takrat naj svetniki premislijo
o ponovni kandidaturi in morebitnih primernih kandidatih za naslednike.
Soočenje kandidatov za rektorja bo na FF 6. 6. 2013.

Seja se je zaključila ob 16.48.

v Ljubljani, 20. 5. 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

