ZAPISNIK SLAVNOSTNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE
FAKULTETE

Kraj: Aškerčeva 2, Modra soba Filozofske fakultete.
Datum in čas: 4. 6. 2013, začetek seje ob 10.00.
Seja je odprta za javnost.
Dnevni red:
1. Uvodni nagovor;
2. Podelitev priznanj ŠSFF

Seja se je pričela ob 10.02.
•

Ad 1.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je otvoril sejo in se navzočim zahvalil za prisotnost.
Zbrane je nagovoril tudi dekan Filozofske fakultete UL, red. prof. dr. Andrej Černe.
•

Ad 2.

Komisija za priznanja v sestavi Kaja Hacin (predsednica), Luka Furjan, Janoš
Ježovnik je po posvetovanju z zunanjima članicama Evo Bolha in Alenko Lavrin
izmed vseh prejetih predlogov po tehtnem premisleku izbrala 9 prejemnikov
priznanj za nadpovprečno uspešno pedagoško delo, posebne dosežke ter aktivno in
uspešno udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih
dejavnosti.
Priznanja ŠSFF za nadpovprečno uspešno pedagoško delo so prejeli:
red. prof. dr. Dušan Nećak z Oddelka za zgodovino,
red. prof. dr. Irena Novak Popov z Oddelka za slovenistiko,
izr. prof. dr. Jerneja Kavčič z Oddelka za klasično filologijo,
doc. dr. Mateja Habinc z Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo,

doc. dr. Đurđa Strsoglavec z Oddelka za slavistiko,
doc. dr. Polona Vilar z Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko
znanost in knjigarstvo,
lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec z Oddelka za anglistiko in
amerikanistiko
Priznanje ŠSFF za posebne dosežke je prejel organizacijski odbor akademske
protestne akcije Pozor, znanje na cesti!
Priznanje ŠSFF za aktivno in uspešno udejstvovanje na področju študentskega
organiziranja in obštudijskih dejavnosti je prejel g. Miha Šoba, prodekan študent FF
UL.

Za vsako podeljeno priznanje je utemeljitev prebral predlagatelj oziroma predsednik
ŠSFF, priznanja pa sta podelila predsednik ŠSFF in predsednica Komisije za
priznanja.
Predsednik ŠSFF se je ob koncu zahvalil vsem prisotnim, prejemnikom priznanj pa
zaželel nadaljnje uspešno opravljanje pedagoškega dela.

Seja se je zaključila ob 10.29.

v Ljubljani, 4. junija 2013

Maruša Pangeršič,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

