ZAPISNIK 2. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Študentski prostor R1B, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 23. 5. 2018, 15.00
Prisotni_e svetniki_ce: Martin Pečan, Mojca Novak, Lucija Capuder, Maja Valant, Nesa Vrečer,
Martina Košar, Timotej Klopčič, Nataša Martina Pintarič, Mark J. Užmah (namestnik), Marko Cigan,
Nisja Naja Resinovič, Luka Brenko, Daša Gaberšek, Rok Mrvič, Mia Hočevar, Dagmar Nared,
Amadeja Iskra, Anže Ravnikar.
Drugi_e prisotni_e: Luka Kropivnik, Sara Svati Sharan, Matjaž Zgonc.
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Veronika Nahtigal.

Dnevni red:
1.

določitev dnevnega reda,

2.

potrditev zapisnikov,

3.

obravnava Pravilnika o prodekanu študentu,

4.

poročilo predsedsedstva ŠSFF,

5.

poročilo prodekana študenta,

6.

poročilo s Senata FF,

7.

poročilo z Upravnega odbora FF,

8.

poročila s komisij in odborov,

9.

študijske zadeve,

10. mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
11. finance,
12. razno.

Ad 1.
Predsednica ŠSFF, Amadeja Iskra, je pozdravila prisotne in predlagala potrditev dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 0

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 5. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 15

Ad 3.
Amadeja I. je poročala, da na predlagane spremembe Pravilnika o ureditvi funkcije prodekana
študenta še ni prejela pripomb. Predstavila je vse predlagane spremembe, o katerih smo razpravljali
tudi na letošnjem delovno-motivacijskem vikendu ŠSFF. Izrazila je dilemo nad rešitvijo pri samem
postopku izvolitve prodekana študenta; svetnice in svetniki so se strinjali, da se postopek prične tri
mesece pred iztekom mandata. Razpravljalo se je o smiselnosti priložitve povprečne ocene
opravljenih izpitov pod priloge in dobro dodelanem programu dela. Anže Ravnikar je predlagal, da se
trajanje mandata omeji na dolžino študijskega leta. Pri tem Nesa Vrečer dodaja, da se je mandat
prodekana študenta vezan na mandat dekana, ki ga tudi izbere. Dodan je bil nov člen in sicer izvolitev
namestnika v primeru odsotnosti prodekana študenta, npr. v času študijske izmenjave ipd. Govorilo se
je o predlogu k členu o prenehanju funkcije prodekana študenta, ki bi omogočil ŠSFF, da poda
predlog za odpoklic prodekana študenta. Nesa V. je predlagala, da se 9. člen izbriše. Amadeja I. je
povedala, da je pri 10. členu dodala predhodno določbo, s katero se prekliče prejšnje različice
pravilnika.
O predlaganih spremembah bo potrebno govoriti tudi s fakultetno pravnico. Težava je predvsem v teh
treh mesecih pred iztekom mandata, saj je potrebno upoštevati poletne počitnice, med katerimi ŠSFF
nima sej.
Amadeja I. poziva, da si svetnice in svetniki spremembe še enkrat preberejo in čimprej sporočijo
svoje komentarje.
Sklep: ŠSFF je opravil prvo branje sprememb Pravilnika o ureditvi funkcije prodekana študenta in se
pogovoril o popravkih.

Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Amadeja I. je poročala, da je bila 7. maja seja ŠSUL. Z ministrstva še ni prišlo dodatnih sredstev. 30.
maja bo na stadionu Žak nogometna tekma med ljubljansko in mariborsko univerzo. Potekala je
lektorska konferenca. ZVIS miruje zaradi odstopa vlade. Dobrodelni dogodek UL Evro za študentski
dan je prestavljen na oktober, nanj pa se je prijavilo nekaj fakultet, tudi FF. Zadeve v zvezi z
neustreznim opravljanjem dela receptorja na Filozofski fakulteti se bodo reševale, ko pride tajnica
fakultete z bolniškega dopusta.
Nesa V. poroča z aprilskega KDMŠ-ja. S 51KT (in ne 54KT) se lahko vpisujejo v višji letnik tudi
aktivni člani v različnih aktivnostih, društvih. ŠSFF je pristojen, da se odloči, katera društva so to.
Amadeja I. predlaga, da se bo to odločalo individualno. Luka K. predlaga, da se svetnice in svetniki o
tem pogovorijo in da se oblikuje delovna skupina, ki bo o tem presojala. Nesa V. pravi, da se lahko
naredi tudi seznam društev. Na majskem KDMŠ-ju se je sprejemalo spremembe na večih programih.
Vzpostavlja se baza, ki bo preverjala plagiatorstvo; z naslednjim študijskim letom se bo spremenila
prijava diplomskih nalog. Prijavljalo in oddajalo se jih bo preko VIS-a (tudi temo), na katerem bo
program skeniral plagiatorstvo, mentor pa bo preverjal ustreznost citiranja. Čas za popravek bo 15 dni.
V primeru negativnega odgovora bo potrebno prijaviti novo temo. Nalogo se lahko odda samo dvakrat.
Nesa V. poziva svetnice in svetnike, da so na to novost pozorni, ker bo zagotovo prihajalo do
komplikacij in nejasnosti; naj obvestijo višje letnike v oktobru oziroma ko bo zadeva uradna, da so se
razmere poostrile in da morajo biti pri oddaji diplomskih nalog previdni. V primeru opaznih
varčevalnih ukrepov na oddelkih (ukinitev seminarjev itd.), Nesa V. poziva, da se o tem obvesti
predsedstvo. Martina K. pravi, da so na Oddelku za geografijo ukinili polovico terenskih vaj.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsedstva ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Luka K. poroča, da se odvija Liber.ac. S 25. majem stopi v veljavo nov zakon o varovanju osebnih
podatkov; na FF bo pooblaščena oseba, ki se bo ukvarjala s tem. Zaradi prostorske stiske poteka
pregled arhiva. Na junijski seji Senata se bo sprejelo spremembe habilitacijskih postopkov, ki so se
podražili (profesorji imajo večji strošek pri habilitaciji). Fakultete same določajo svojo ceno. Kmalu
bo konstitutivna seja UO FF, vendar to ne vpliva na našega študentskega predstavnika, ker mu teče
mandat do naslednjega študijskega leta. V septembru bo sklican razširjen kolegij dekana, na katerem
se bo razpravljalo o zadevah, ki se tičejo statusa študentov s posebnimi potrebami. Menjalo se je

lastništvo, zato zadeve v zvezi z depoji še niso dorečene. Potekajo priprave na 100. obletnico fakultete.
Prireditev bo v Gallusovi dvorani. Tema bo »Upori, prehodi, začetki«.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Mia Hočevar poroča, da je na seji Senata FF potekala debata o spolu, ki se bo uporabljal za zapis
pravilnikov in zakonov. Delovna skupina, zadolžena za to zadevo, je sprejela odločitev, da se bo
uporaba moške in ženske slovnične oblike menjavala.
Amadeja I. poroča, da bodo omejitve vpisa na nekaterih programih. Potekajo izboljšave internetnega
omrežja. V 4. in 5. nadstropju bo boljša pokritost, tudi za knjižnice. Popolna pokritost naj bi bila po
predavalnicah, vključno s študentskim prostorom, kjer je slab tudi mobilni signal. Obravnaval se bo
Pravilnik o doktorskem študiju.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Predstavnik v UO, Luka Miklošič, je po elektronski pošti sporočil, da seje UO ni bilo.
Sklep: ŠSFF se seznanja s tem, da z Upravnega odbora ni nobenih novosti.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Lucija Capuder poroča, da ima OHK nov konzorcij. Kupiti je potrebno nov stroj za zavijanje knjig.
Niža se uporaba knjižnic OHK. Prešli smo na COBISS 3.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Nesa V. je poročala o nasprotovanju internim anketam, ki jih oblikujejo svetnice in svetniki v ŠSFF.
ŠSFF se je odločil, da zavaruje izvedbo internih anket.

Sklep: ŠSFF prepoznava problematiko interpretiranja univerzitetnih anket in zato sprejema
seznanitveni sklep, da v primerih nezadostnosti univerzitetnih anket, kot enakovredno merilo, izvede
interne ankete s študenti.
Opomba: Univerzitetne ankete se smatrajo kot nezadostne, v primerih nereprezentativnega vzorca, v
primerih diametralno nasprotnih mnenj, skopo oz. pomanjkljivo izpolnjenih univerzitetnih anket.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Sklep: ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Vojka Strahovnika, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv izrednega profesorja za filozofijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Simone Klemenčič, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za indoevropsko primerjalno jezikoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Christine Manouilidou, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv izredne profesorice za splošno jezikoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mateje Pezdirc Bartol, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv redne profesorice za slovensko književnost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Petra Mikše, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docenta za slovensko in občo sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 11.
Anže R. je poročal, da je Finančna komisija razdelila sredstva za 4. razpisno obdobje. Točka je bila
ovrednotena s 1,4 EUR.
Sklep: ŠSFF sprejme razdelitev sredstev za 4. RO.
Glasovanje:

Za: 15

Proti: 0

Vzdržani: 1

Pripravljena je srememba poslovnika Finančne komisije. Svetnice in svetnike je seznanil s
spremembama: dodana sta bila dva člena v zvezi z dolžino ekskurzije in spletne domene, ki se
prijavlja kot promocija.
Sklep: ŠSFF sprejema spremembe poslovnika FK.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Anže R. opozarja, da se dosledno odgovarja v isto nit elektronske pošte, če se nanaša na projekt, ki je
bil s tem elektronskim sporočilom prijavljen.

Ad 12.
Amadeja I. naznanja, da se letošnji mandat počasi zaključuje. Poziva, da se kmalu najde novo
predsedstvo.
Amadeja I. poziva, da svetnice in svetniki lajkajo in delijo dogodek Dekanov dan FF, objavljen na
Facebook-u. Člani PR so dobili dostop do FB strani ŠSFF.
Prispevek s Tednika: Demonstracije iz leta 1968. Snemali so prispevek na Kardeljevi ploščadi v času
Škisove tržnice. Prispevek je problematičen. Spraševali so študente, za kaj bi se danes borili, vendar
so vzeli v vzorec vprašanih nizko število študentov, kateri pa so s svojimi odgovori metali slabo luč
na celotno študentsko populacijo. Prispevek deluje manipulativno. Matjaž Z. dodaja, da so sporni
takšni projekti, kjer se vzame neko število študentov in se na podlagi njih posplošuje na celotno
populacijo. Opozoriti bi jih bilo smiselno, da bi povprašali tudi drugod in ne na največjem
študentskem dogodku v Sloveniji, kjer okoliščine niso najbolj primerne. Anže R. predlaga, da se
naredi okroglo mizo ali simpozij na temo študentskih demonstracij, kamor bi lahko prišli posneti
prispevek. Namerava se napisati odziv na prispevek.

Seja se je zaključila ob 17.13 uri.

Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

