ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Modra soba, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 12. 02. 2018, 16.00
Prisotni_e svetniki_ce: Martin Pečan, Lana Nastja Anžur, Mojca Novak, Maja Valant, Nesa Vrečer,
Timotej Klopčič, Nataša Martina Pintarič, Nina Petrovič, Marko Cigan, Nisja Naja Resinovič, Luka
Brenko, Daša Gaveršek, Rok Mrvič, Mia Hočevar, Dagmar Nared, Amadeja Iskra, Anže Ravnikar.
Drugi_e prisotni_e: Matic Ferlan, Sara Svati Sharan, Karin Gradišnik, Luka Miklošič.
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Kristina Sarka, Lucija Capuder.

Dnevni red:
1.

Določitev dnevnega reda,

2.

potrditev zapisnikov,

3.

volitve in imenovanja,

4.

poročilo predsednice ŠSFF,

5.

poročilo prodekana študenta,

6.

poročilo s Senata FF,

7.

poročilo z Upravnega odbora FF,

8.

poročila s komisij in odborov,

9.

mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,

10. finance,
11. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF Amadeja Iskra je pozdravila prisotne. Predlagala je, da se iz dnevnega reda izbriše
tretja točka, ker predsedstvo ni prejelo nobene kandidature za volitve v Senat.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Ad 2.
Na zapisnik 2. redne seje ŠSFF je bil prejet en komentar, ki ga je podal Anže Ravnikar.

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik druge redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Amadeja I. je poročala, da bo v naslednjih 14 dneh potekal delovno-motivacijski vikend ŠSUL.
Delovno-motivacijski vikend ŠSFF bo v vikendu 16.-18. 3. 2018. Kraj še ni določen.
Reševale so se težave v zvezi s problematičnim mnenjem o pedagoški usposobljenosti ene izmed
profesoric (nerazpisana izpitna literatura, posledično slaba obveščenost študentov). Amadeja I. in
podpredsednica Nesa Vrečer sta imeli pogovor s predstojnico oddelka. Sprejemanje mnenja je
odloženo za dva meseca.
9. in 10. 2. 2018 so potekali Informativni dnevi. Slabša obiskovanost se je kazala v soboto.
Nesa V. poroča, da je Oddelek EIKA na oddelčni seji sprejel obveznost predavanj (85 %) ter sej in vaj
(90 %). Problem je, da se lahko praksa razširi tudi po ostalih oddelkih. O tej problematiki bo rečenega
več na naslednji seji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Prodekan študent Luka Kropivnik je poročal, da so se končale promocije FF.
V preteklem tednu je bila na FF prenovljena računalniška mreža. Zaradi vzpostavljanja le-te občasno
prihaja do določenih težav. V 4. in 5. nadstropju je povezava brezžičnega interneta sedaj močnejša.
Sledi prenova telefonije. Sprejeto je bilo poslovno poročilo v zvezi s poročilom o kakovosti. Vsi
predlogi in popravki, ki jih je pripravil ŠSFF, so bili na seji Senata sprejeti.
Pričela se je organizacija proslave ob 100. obletnici FF. Proslava bo v Cankarjevem domu.
Sprejet je bil nov pravilnik o doktorskem študiju. Ta določa nove obveznosti, katere pa naj bi trenutno
vpisani študentje morali opraviti za nazaj. Zanj ni prehodnega obdobja. Luka K. pojasnjuje, da so vsi
študentje podpisali pogodbo z Univerzo, zato ne smejo biti obremenjeni z obveznostmi, ki niso bile
predvidene ob pričetku študija. Doktorski študij je podaljšan na 4 leta. Četrto leto je predvideno kot
samostojen študij. V študijskem letu 2019/20 se bodo pričeli izvajati 4-letni programi. Novost je tudi

ta, da mentor ne sme biti ocenjevalec doktorske naloge. Komisija, ki bo preverjala sprotno delo, bo
tudi preverjala končni izdelek.
Luka K. je načel temo o problematiki v zvezi z objavljenim člankom Bodi tiho, kimaj in lažje ti bo na
Radiu študent, ki ga je napisala senatorka Hana Radilovič. V članku je opisano delovanje Senata. S
tem, kako je opisano, pa se blati delo vodstva, ki naj bi manipuliralo s senatorji, ter širi neresnice (npr.
da Senat odloča o proračunu). Problematično je tudi to, da je napisano v imenu večih senatorjev in
senatork, bivših in sedanjih. Luka K. je povedal, da ima o prebranem članku pomisleke in vprašanja,
vendar se je predsedstvo zaradi odsotnosti Hane R. na dotični seji odločilo, da skliče izredno sejo.
Amadeja I. je pozvala svetnike k branju omenjenega članka, da bodo do naslednje seje vsi dobro
obveščeni in da se bo dalo o tem razpravljati.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Prodekana študenta.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Amadeja I. je poročala, da je OHK dobil novega vodjo. Luka K. pa je dodal, da si je vodja OHK
zadnji moment premislil in iz položaja odstopil. OHK tako trenutno ostaja brez vodje.
Na seji Senata se je usklajevalo in potrjevalo pravilnik doktorskega študija.
25. 1. 2018 je potekal sestanek za zbornik. V izdelavi sta dva zbornika. Na enem sodelujeta tudi ŠSFF
in Karierni center, v katerem bo eno izmed poglavij namenjeno predstavitvi študentskega
organiziranja.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Predstavnik v UO Luka Miklošič poroča, da je imel UO dopisno sejo. Sprejeli so povišanje šolnine za
študijski program Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom z Upravnega odbora FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Mia Hočevar je poročala s Komisije za reševanje študentskih pritožb. Pojavil se je primer, ko je
študentka zaprosila za dodatni rok za opravljanje izpita iz določenega predmeta, čeprav je izkoristila
že 6. rok. Po starem pravilniku naj bi imela omogočeno ponovno opravljanje po pavziranju, vendar je
prošnjo oddala v času, ko velja nov pravilnik, ki pa te možnosti ne predvideva. Prošnji ni bilo ugojeno.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom s komisij in odborov.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Svetniki so predstavili študentska mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in
sodelovcev.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Roka Chitrakarja, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistenta za prevodoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Adriane Mezeg, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docentke za prevodoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Anje Mrak, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv asistentke za primerjalno književnost in literarno teorijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Jacqueline Oven, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za francoski jezik.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Podpredsednik Anže Ravnikar je poročal, da so na Finančni komisiji naredili rebalans.
Poziva vse svetnike, da pošljejo poročila za pretekle izvedene projekte in sporočijo, kako je s projekti,
ki so jih predvideli v letnem delovnem načrtu, niso pa jih še izvedli.

Sklep: ŠSFF sprejema rebalans letnega proračuna.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Mojca Novak je opozorila na pomanjkljivost VIS anket. V času absolventskega staža je izpolnjevanje
anket onemogočeno, četudi študent predmeta še ni nikoli opravljal. Luka K. je predlagal, da se najprej
postopa na ravni Senata. Amadeja I. pa je predlagala, da se najprej nasplošno pozanima o tej
problematiki.
Nina Petrovič je imela vprašanje glede možnosti sofinanciranja študijskih dejavnosti (seminarjev,
vikend seminarjev ipd.). Glede na to, da ŠSFF in ŠOFF sofinancirata obštudijske dejavnosti in ne tiste,
ki so del študija, je za financiranje zadolžen oddelek.
Anže R. je povedal, da bo na delovno-motivacijskem vikendu potekala skupna razprava s ŠOFF v
zvezi s spreminjanjem Pravilnika o ureditvi delovanja prodekana študenta. Vse svetnike je pozval, da
si pravilnik preberejo in se pripravijo na razpravo. Nesa V. je ob tem pozvala, da se pripravijo tudi na
delavnico o anketah za ugotavljanje študentskih mnenj, na kateri se bo razpravljajo o morebitnih
izboljšavah.
Rok Mrvič je povedal, da se mu zdi odnos, ki ga ima osebje na recepciji do študentov, problematičen
in neprofesionalen.

Seja se je končala ob 17.26
Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

