ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE ŠTUDENTSKEGA SVETA FILOZOFSKE FAKULTETE

Kraj: CŠOD Lipa, Črmošnjice.
Datum in čas: 8. 12. 2013, začetek seje ob 10.15.
Prisotni svetniki: Janoš Ježovnik, Kaja Hacin, Alenka Lavrin, Martin Novakovič, Neža Trošt,
Mirt Bezlaj, Maruša Rodič (po pooblastilu Ize Škerlj), Ema Nartnik, Nastja Majerič, Matic
Mahnič, Danko Ostojić, Marike Grubar, Luka Ručigaj, Tibor Malinovič.
Ostali prisotni: prodekanja študentka Eva Bolha, Boris Cesar, Janik Ježovnik, Miha Javoršek,
Martin Nedoh.
Svetniki, katerih odsotnost je bila naznanjena: Luka Krošl, Maruša Pangeršič, Marko
Stojanović, Nika Kovač, Sanja Blagojević, Nastasja Horvat Petrik, Nataša Makovšek, Klara
Poličnik.

Dnevni red:
1. določitev dnevnega reda
2. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
3. sprejemanje finančnega načrta in letnega delovnega načrta ŠSFF za štud. leto
2013/2014;
4. razprava o predlogu spremembe Pravilnika o izpitnem redu;
5. razno.



Ad 1.

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je predstavil dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlagani dnevni red.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0



Ad 2.

Martin Novakovič je predstavil mnenje Oddelka za azijske in afriške študije.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Kristine Hmeljak Sangawa, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za japonologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Tibor Malinovič je predstavil mnenje Oddelka za zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Irene Selišnik, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv docentke za slovensko in občo novejšo zgodovino.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Matic Mahnič je predstavil mnenje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mojce Cajnko, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv asistentke za grški jezik.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Luka Ručigaj je predstavil mnenje Oddelka za umetnostno zgodovino.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Roberta Peskarja, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docenta za umetnostno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Danko Ostojić je predstavil mnenji Oddelka za slavistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marine Spanring Poredoš, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv lektorice za ruski jezik.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Blaža Podlesnika, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docenta za rusko književnost.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kaja Hacin je predstavila mnenje Oddelka za psihologijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Maje Smrdu, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistentke za psihologijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kaja Hacin je predstavila mnenje Oddelka za geografijo.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Barbara Lampič, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv docentke za geografijo.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Kaja Hacin je predstavila mnenji Oddelka za anglistiko in amerikanistiko.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Janeza Skele, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv rednega profesorja za didaktiko angleškega jezika.
Glasovanje:



Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.

Janoš Ježovnik je predstavil finančni načrt ŠSFF za štud. leto 2013/2014 (v prilogi zapisnika).
Sredstva so predvidena predvsem za sofinanciranje fakultetnih in oddelčnih projektov; nekaj
denarja bo namenjenega za opremo v študentskem prostoru (R1b) – sem so vključene omarice
za društva; en delež bo namenjen promociji v obliki ključkov, ki jih študentje dobijo ob vpisu,
znesek nakupa le-teh pa se krije iz prispevka študentov ob vpisu.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlog finančnega načrta za mandatno obdobje 2013/2014.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Svetniki so si ogledali tudi predlog letnega delovnega načrta za štud. leto 2013/2014 (v prilogi
zapisnika). V ta načrt sta poleg vsakoletnih zadev vključeni tudi prenova spletne strani in
prenova študentskega prostora. Spletno stran se bo posodobilo s podatki o aktualnih svetniki,
zato so bili vsi svetniki naprošeni, da do konca decembra pošljejo svojo fotografijo tajnici ŠSFF.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlog letnega delovnega načrta za mandatno obdobje 2013/2014.
Glasovanje:



Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad

Predsednik ŠSFF Janoš Ježovnik je odprl razpravo o predlogu spremembe Pravilnika o izpitnem
redu. V začetku je svetnikom predstavil kratek povzetek kronologije celotnega procesa, ob tem
je izpostavil tudi pobudo Oddelka za anglistiko in amerikanistiko za spremembo pravilnika, na
koncu pa še predlog popravka 23. člena, ki gre na KDRŠ.
Da bi se svetniki lahko seznanili z gradivom za ta del seje, je Janoš Ježovnik za 10 minut prekinil
sejo. Po prekinitvi je sledila razprava.
Predlagana je bila možnost sklica skupščine študentov. Svetniki naj se namreč pozanimajo, ali
imajo na svojem oddelku o tem že izoblikovano mnenje ali bi bilo treba sklicati skupščino v
obliki javne razprave (z določenim krajem in datumom) na vsakem oddelku.
Podan je bil predlog, da so štirje izpitni roki, od tega vsaj eden na izpitno obdobje. Za letne oz.
celoletne predmete bi morala biti razpisana po dva roka v juniju in septembru in še en rok za
ponavljalce v zimskem izpitnem obdobju. Po razpravi je bil oblikovan predlog sklepa.
Sklep: ŠSFF potrjuje predlog, da se za predmete, ki se izvajajo samo v zimskem semestru, po
koncu zimskega semestra razpiše 4 izpitne roke; za predmete, ki se izvajajo v letnem semestru,
ali za celoletne predmete pa se razpiše 4 izpitne roke po koncu semestra in 1 rok v zimskem
semestru (za ponavljalce).
Glasovanje:



Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 5.

Potekali sta dve razpravi. Prva je bila o predlogu zakona o visokem šolstvu (ZVis), ki predvideva
delni študij za ljudi s posebnimi zahtevami/potrebami, kar je bilo prej opredeljeno kot izredni
študij. Prav tako je v predlogu vidna podpora zasebnemu šolstvu. Financiranje je urejeno tako,
kot da bi se želeli izogniti zavezanosti državnega financiranja, odgovornost za to pa nalaga
visokošolskim zavodom. Temu je sledila razprava oz. prošnja za razpravo, ki pa jo je ministrstvo
gladko prezrlo.

Problematika pravočasnega razpisovanja izpitnih rokov se bo reševala tako, da se bo
predstojnike pozvalo k dokončni ureditvi tega problema. Svetniki pa naj še enkrat preverijo
trenutno stanje na oddelku.
Sklep: ŠSFF predlaga, da se vsem predstojnikom tistih oddelkov, kjer izpitnih rokov ni, pošlje
zadnji poziv.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 1

ŠSFF mora imenovati člana iz vrst študentov v Komisijo za kakovost, kjer se ukvarjajo z
evalvacijo študentskega procesa. Predlagana je bila Kaja Hacin.
Sklep: ŠSFF imenuje Kajo Hacin v Komisijo za kakovost FF.
Glasovanje:

Za: 14

Proti: 0

Vzdržani: 0

Danko Ostojić je izpostavil problem, da zaradi selitve knjig v za to predvidene prostore na
Tobačni študentje tam nimajo prostega dostopa do čitalnice. S strani predsedstva je bilo
pojasnjeno, da bo zadeva urejena do marca.
Emo Nartnik je zanimalo, če je možno, da se zbor in orkester FF, ki so ju do zdaj prijavljali kot
oddelčna projekte, obravnava ločeno od oddelka, in sicer na ravni fakultete. Predsedstvo ji je
odgovorilo, da gre pri tem za promocijo celotne fakultete, zato se prošnjo načeloma podpre,
vendar naj obe zasedbi posredujeta podatke o tem, koliko sredstev bi potrebovali – torej
finančni načrt z razpredelnico namena financiranja.

Seja se je zaključila ob 12.30.

v Črmošnjicah, 8. decembra 2013

Alenka Lavrin,
tajnica ŠSFF

Janoš Ježovnik,
predsednik ŠSFF

