ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Študentski prostor R1B, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 16. 4. 2018, 16.00
Prisotni_e svetniki_ce: Martin Pečan, Lana Nastja Anžur, Mojca Novak, Lucija Capuder, Nesa
Vrečer, Martina Košar, Timotej Klopčič, Mark J. Užmah (namestnik), Marko Cigan, Nisja Naja
Resinovič, Luka Brenko, Daša Gaberšek, Rok Mrvič, Dejan Navodnik (namestnik), Amadeja Iskra,
Anže Ravnikar.
Drugi_e prisotni_e: Katja Ana Pokeržnik (namestnica), Luka Kropivnik, Kristina Sarka, Andrej
Novinec, Sabina Žakelj, Matic Ferlan, Gaber Aleš, Luka Miklošič.
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Maja Valant, Mia Hočevar, Veronika Nahtigal.

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda,
2. potrditev zapisnikov,
3. poročilo prodekana študenta,
4. poročilo s Komisije za kakovost
5. volitve in imenovanja,
6. poročilo predsednice ŠSFF,
7. poročilo s Senata FF,
8. poročilo z Upravnega odbora FF,
9. poročila s komisij in odborov,
10. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
11. obravnava predloga Pedagoške enote za šport,
12. finance,
13. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF Amadeja Iskra je pozdravila prisotne in predlagala spremembo dnevnega reda; na
tretji točki bo poročilo PŠ. sledilo bo poročilo s KO – Komisija za kakovost, pod 5. točko volitve in
imenovanja, dodalo se je točko finance.
Sklep: ŠSFF potrjuje spremembo dnevnega reda
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 4. redne seje SŠFF.
Glasovanje:

Za: 15

Ad 3.
Prodekan študent Luka Kropivnik poroča, da je imenovana nova vodja OHK. Zaključena je
posodobitev VIS-a. Trenutno potekajo posodobitve interneta v pritličju. Izpeljal je pogovore s
študentskimi predstavniki Komisije za kakovost; ugotovil je, da je prišlo do kršitve, saj na nekaterih
oddelkih študentje niso bili povabljeni k sodelovanju. Predlagal je za večsmerne oddelke, da ima
vsaka smer svojega predstavnika študenta. Število do sedaj ni bilo določeno.
Študentski predstavniki v Komisiji za kakovost so izpostavljali različne oddelčne problematike. Luka
K. bo oblikoval dokument, ki se bo v vodstvu obravnaval, potem pa posredoval na oddelke. Različne
so prakse na oddelkih glede komunikacije s študenti – na nekaterih že nekaj let ni bilo pogovorov o
kakovosti. Eden izmed predlogov, ki si jih prizadeva, je, da bodo oddelki k temu v prihodnje zavezani.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Gaber Aleš poroča s Komisije za kakovost. Začeli so se zbirati podatki o študentih (trajanje študija,
dokončanju študija, o zaposljivosti, ...). Govorili so o spolnem nasilju; nabiralnik za pritožbe se bo iz
petega nadstropja prestavil v pritličje. Potekal je pogovor o poslanstvu FF – zdi se, da bo tema
bolonjska reforma, znotraj katere se obravnava obvezna prisotnost. Ponovna razprava naj bi bila 25.
10. 2018.
Luka K. je v zvezi s spolnim nasiljem dodal, da naj bi se v prihodnje oblikoval elektronski obrazec.
Nesa Vrečer je k temu dodala, da se ji zdi ideja dobra, saj se je do sedaj obravnavalo samo profesorje,
ki so v procesu habilitacije.

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predstavnika študentov Komisije za kakovost.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Amadeja I. poroča, da smo zapolnili vseh 23 mest za Akademski zbor. Še vedno ni kandidature za
predstavnika študenta za Senat FF.
Amadeja I. predlaga javno glasovanje z dvigovanjem rok za predstavnike študentov v Akademskem
zboru.
Sklep: ŠSFF imenuje
Gabra Aleša, Lano Nastjo Anžur, Lucijo Capuder, Markota Cigana, Dašo Gaberšek, Matica Ferlana,
Amadejo Iskra, Timoteja Klopčiča, Martino Košar, Nežo Lukančič, Luka Miklošiča, Roka Mrviča,
Andreja Novinca, Mojco Novak, Nino Petrovič, Natašo Martino Pintarič, Katjo Ano Pokeržnik,
Anžeta Ravnikarja, Nisjo Najo Resinovič, Kristino Sarka, Saro Svati Sharan, Marka J. Užmaha in
Neso Vrečer
za predstavnike študentov v Akademskem zboru FF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Amadeja I. se je lepo zahvalila vsem, ki so se udeležili delovno-motivacijskega vikenda. Teden
kasneje je potekal DMV ŠSUL, katerega sta se udeležili z Neso V. Potekal je kolegij prodekana
študenta, obravnava tutorskega vikenda, ki bo v Portorožu septembra 2018.
Poroča, da so na sejah ŠOFF sedaj sklepčni; sestavili so novo finančno komisijo in dobili novo
predsednico FK in podpredsednico.
V zvezi s PR skupino je povedala, da jo je potrebno aktivirati.
Rdeča nit 25. 4. 2018 zaključi razpis; Amadeja I. poziva, da svetniki pri organizaciji pomagajo. Nisja
Naja Resinovič dodaja, da se za dogodek išče tudi glasbeno skupino.
PF študentke so se odločile za zbiranje higienskih pripomočkov za brezdomke. Amadeja I. sprašuje
prisotne, kje na FF bi postavili zbiralno škatlo/prostor za zbiralno akcijo. Predlagan je prostor v avli.
Nesa V. je poročala s Komisije za dodiplomski in magistrski študij. Pravi, da bodo večje spremembe
na oddelkih obravnavane v naslednjem mesecu. Podan je bil predlog spremembe Meril za reševanje

študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje – predlog je pri točki 6. o napredovanju v višji
letnik z 51 KT in sicer ta, da se doda kot opravičljiv razlog tudi udejstvovanje v okviru študentskega
organiziranja, ki promovira vrednote univerze. Ter predlog 7. točke, ki je prišel z Oddelka za azijske
študije – izmenjave v Ljudsko republiko Kitajsko so problematične, saj so kulturološki predmeti na
Kitajskem lahko ideološki, zato se znanje težko priznava. Tisti, ki so že izgubili leto študija, se za
izmenjavo zaradi tega niso odločali. Predlaganih je več predlogov: sprememba predmetnika, da je v
prvem in drugem letniku več kulturoloških predmetov, splošna spustitev kriterijev pri določenih
predmetih ali pa za vpis v višji letnik.
Glede obvezne prisotnosti poroča, da se zbirajo oddelčna poročila. Pravi, da so mnenja deljena in
prakse na oddelkih različne. Potrebno je pripraviti dobre argumente proti obveznosti predavanj.
Poziva, da svetniki napišejo seznam profesorjev, ki izvajajo predavanja, ki zahtevajo obvezno
prisotnost. Problematično je to, da se večina zaveda nesmiselnosti, vendar se to vseeno izvaja.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsedstva ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Luka K. poroča, da na prejšnji seji Senata niso bili sklepčni za sprejemanje sprememb o pravilniku za
doktorski študij. Oblikovale so se tri komisije: Komisija specialnih didaktikov, Komisija meril za
pedagoško obveznost in komisija, ki pripravlja predlog za upoštevanje vseh spolov v aktih FF.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Luka Miklošič je poročal s seje Upravnega odbora, na katerem so razpravljali o čistopisu OHK;
decembra je bilo predlagano zaokroževanje cen v ceniku FF. Sprememba še ni sprejeta. Največja
razlika je v plačevanju habilitacijskih procesov. Narasla je cena za plačljive roke in izpite, ki jih
plačujejo tisti brez statusa. Dodaja še, da je od sedaj naprej v čitalnici FF ura.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom UO FF.
Glasovanje:
Ad 9.

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Timotej K. je poročal s Komisije za tutorstvo. Govorili so o zaključni prireditvi tutorstva za letošnje
študijsko leto. Izraženi so bili pomisleki glede prostora, po vsej verjetnosti bo v avli FF. Govorili so
tudi o tutorskem vikendu, ki bo v predzadnjem vikendu septembra. Predlaga se glede organizacije, da
bi bilo več poudarka na vsebinah, ki so nujno potrebne za svetovanje tutorandom.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Verene Vidrih Perko, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docentke za arheologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Ryu Hyeonsook, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za japonologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Jana Ciglenečkega, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv docenta za filozofijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marjana Šimenca, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za sociologijo edukacije.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Marije Javor Briški, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv redne profesorice za književnosti v nemškem jeziku.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andreje Inkret, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docentke za rimsko in grško književnost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Blažke Muller Pograjc, ki je v postopku za
prvo izvolitev v naziv docentke za portugalski jezik.
Glasovanje:

Za: 13

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Darje Grosman, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv predavateljice za arheologijo.
Glasovanje:

Za: 9

Proti: 0

Vzdržani: 4

Ad 11.
Sklep: ŠSFF izraža podporo predlogu Pedagoške enote za šport.
Glasovanje:

Za: 10

Proti: 0

Vzdržani: 3

Ad 12.
Anže R. je opozoril na poslano elektronsko sporočilo glede sodelovanja z Birografiko Bori, s katero
ima FF podpisano pogodbo.
Opozarja, da če se kakšen projekt predviden v LDN ne izvede ali pa se spremeni oblika le-tega, se to
FK sporoči.
Na naslednji seji se bo dopolnjeval poslovnik, kamor se bo vključilo promocije/spletne strani in
določanja dolžin ekskurzij. Dodano bo novo poglavje o posebnostih posameznih kategorij.
Timotej K. dodaja, da se je na Komisiji za tutorstvo razpravljalo o dogodkih za ŠPP in tuje študente,
ki se težje planirajo že v septembru na tutorskem vikendu. Sprašuje, če bi se dalo finančno poskrbeti,
da se dogodki izvedejo naknadno. Anže R. odgovarja, da je potrebno vseeno v začetku študijskega
leta zastaviti okviren načrt, na podlagi katerega se razporedijo finančna sredstva.

Seja se je zaključila ob 18.17 uri.

Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

