ZAPISNIK 8. REDNE SEJE ŠSFF
Kraj: Modra soba, Aškerčeva 2, Ljubljana
Datum in čas: 17. 09. 2018, 16.00
Prisotni_e svetniki_ce: Martina, Anže Ravnikar, Rok Mrvič, Daša Gaberšek, Veronika Nahtigal,
Ivana Maričič (namestnica), Jon Nikolaj Pollak, Martin Pečan, Žan Lep, Marko Cigan, Timotej
Klopčič, Luka Brenko, Nisja Naja Resinovič, Maja Valant, Nataša Martina Pintarič, Mojca Novak,
Nesa Vrečer, Amadeja Iskra, Katja Černe.
Drugi_e prisotni_e: Sabina Žakelj (senatorka), Matic Ferlan (senator), Gaber Aleš (predstavnik v
Komisiji za kakovost), Hana Radilovič (senatorka), Sara Svati Sharan (senatorka), Diana Pivc
(kandidatka za fakultetno koordinatorko tujih študentov).
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Luka Miklošič (UO), Andrej Novinec, Dagmar Nared, Lucija
Capuder.

Dnevni red:
1.

določitev dnevnega reda,

2.

potrditev zapisnikov,

3.

poročilo predsedsedstva ŠSFF,

4.

poročilo prodekana študenta,

5.

poročilo s Senata FF,

6.

poročilo z Upravnega odbora FF,

7.

poročila s komisij in odborov,

8.

imenovanje fakultetnih koordinatorjev tutorjev,

9.

priznanja ŠSFF,

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

Ad 1.
Predsednica ŠSFF, Amadeja Iskra, je pozdravila prisotne.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Na zapisnik 7. redne seje ŠSFF je bila prejeta ena pripomba glede liste prisotnosti. Zapisnik bo
popravljen.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 7. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 1

Ad 3.
Na ŠSUL ni nobenih novosti. Amadeja I. sporoča, da se približuje novo študijsko leto – mandati
svetnikov trajajo do konca oktobra, pred tem bo še slavnostna seja, na kateri je udeležba obvezna.
Naredila se bo manjša skupina za organizacijo nabave rož in hrane.
Nesa V. je dodala, da bo 1. oktobra sprejem brucev po oddelkih. Na sprejemu morajo biti svetniki
prisotni – v primeru, da tajništvo svetnikov ne kontaktira, mora svetnik tajništvo kontaktirati sam. V
avli fakultete bodo tudi stojnice za promocijo študentskih organov, organizacij in tutorstva. Sledil bo
sprejem brucev na ravni univerze, na kateri bodo prisotni svetniki in tutorji.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsedstva ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Luka Kropivnik je bil na dotični seji odsoten. Poročilo je posredoval Amadeji I., ki ga je predstavila
prisotnim. Pomembnejših novic ni bilo. V preteklih dneh so se potrjevali projekti, ki so jih predlagali
oddelki za 100-obletnico Univerze v Ljubljani.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekana študenta.

Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Senatorka Sabina Žakelj je povedala, da je bilo na seji Senata govora o spremembah programov na
obeh stopnjah in o merilih za reševanje študentskih prošenj; urejali so se posebni statusi. Govorilo se
je o pravilniku o zaključku študija na obeh stopnjah; predlaganih je bilo več sprememb. Pravila FF so
se dopolnila na ravni delovanja PŠ (dopisalo se je, da se lahko podaljša za eno leto na prošnjo dekana,
hkrati je bil upoštevan ženski slovnični spol kot generični). Potrdili so delovni koledar.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom senatorske skupine ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Luka Milošič se je opravičil in preko elektronske pošte sporočil, da z UO ni novosti.

Ad 7.
Gaber Aleš je poročal s Komisije za kakovost. V prihodnje bosta potekali dve debati: na ravni
fakultete o padanju ravni kakovosti, ki bo v decembru. Na univerzitetni ravni bo v sklopu obletnice
debata na temo humanistike. Gaber A. je dodal, da se mu izteka mandat in se je svetu ob tej priliki
zahvalil za skupno delovanje. Naslednika tudi poziva, da se obrne nanj v primeru morebitnih vprašanj.
Predlagal je svetnicam in svetnikom, da na volitvah izberejo vztrajno, avtonomno in pametno osebo.
Nesa V. je poročala s KDMŠ-ja. Veliko oddelkov bo šlo v spremembo programov, ker asistenti ne
bodo mogli več izvajati seminarjev, temveč samo vaje. Tako da se bodo seminarji spremenili v vaje,
da jih bodo lahko še naprej izvajali. Glede predloga enote za šport je povedala, da so člani KDMŠ-ja
morali oddati oddelčna mnenja glede obvezne športne vzgoje. Večina oddelkov je bila proti, tako da
se je komisija odločila, da gre predlog v ponovno presojo, če je to sploh pravno sprejemljivo, da se
izvaja nekaj, za kar ne bi dodeljevali KT. Pojavila se je tudi ideja, da bi se preko Oddelka za
slovenistiko naredilo nekaj izbirnih predmetov, ki bi bili namenjeni pravopisu.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili komisij in odborov.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
Amadeja I. je poročala, da so vnešeni vsi popravki za pravilnik o delovanju PŠ. Pomembni
spremembi: tri mesece pred iztekom mandata se odpre nov razpisni postopek, tako da ima ŠSFF več
manevrskega prostora, poleg tega pa ima večji vpliv pri prenehanju funkcije (odstop, če ŠSFF presodi,
da ne deluje dobro).
Sklep: ŠSFF potrjuje prenovljen pravilnik o delovanju PŠ.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Letos se menjajo vse tri vodje fakultetnih koordinatorjev tutorjev. Nove kandidatke so Tjaša
Haupman (z Oddelka za psihologijo), ki kandidira za fakultetno koordinatorko uvajalnega tutorstva,
Katja Černe (z Oddelka za pedagogiko in andragogiko), ki kandidira za fakultetno koordinatorko za
študente s posebnimi potrebami, in Diana Pivc, kandidatka za fakultetno koordinatorko tutorjev za
tuje študente.
Amadeja I. je prebrala predstavitvi Tjaše in Katje, ki sta se opravičili za odsotnost na dotični seji.
Diana Pivc se je na seji predstavila: sama je v tutorstvu dve leti in se je zaradi lastne izkušnje s
študijsko izmenjavo odločila kandidirati na mesto fakultetne koordinatorke za tuje študente.
Amadeja I. je dodala, da je v pravilniku o tutorstvu zapisano, da dekan skupaj s ŠSFF predlaga senatu
potrditev koordinatorjev za tutorstvo.
Sklep: ŠSFF potrjuje Diano Pivc kot koordinatorko tutorjev za tuje študente.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF potrjuje Katjo Černe kot fakultetno koordinatorko študentov s posebnimi potrebami.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF potrjuje Tjašo Hauptman kot fakultetno koordinatorko uvajalnih tutorjev.
Glasovanje:

Za: 9

Proti: 1

Vzdržani: 8

Amadeja I. je dodala, da bo s Tjašo opravljen pogovor, da se dopolni in popravi njen plan.

Ad 10.
Amadeja I. je povedala, da posebnosti ni bilo. Komisija za priznanja je prejela 20 predlogov.
Predlagani so naslednji kandidati: Anja Božič, Alex Devetak, Matic Ferlan, Amadeja Iskra, Anže
Ravnikar, Maja Ličen, Sabina Žakelj, izr. prof. dr. Bojan Djurić, doc. dr. Nataša Hirci, pred. Milena
Horvat, doc. dr. David Movrin, asist. dr. Anja Mrak, lekt. Janja Urbas, akad. red. prof. dr. Peter Štih,
Marike Grubar, Nisja Naja Resinovič, Maja Ina Ruparčič, Sonja Drozdek Šinko, Glavna pisarna
dekanata, Neža Trdin in Jansna Vanček. Z Oddelka za zgodovino so bili predlagani Dušan Mlacovič,
Žiga Zwitter in Božo Repe. Po diskusiji se je ŠSFF odločil, da podeli priznanje Dušanu Mlacoviču.
Zanj je glasovalo 16 prisotnih svetnikov, medtem ko je Božo Repe prejel 1 glas, Žiga Zwitter pa 9.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podeljuje priznanja vsem študentskim kandidatom.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF podeljuje priznanja profesorjem.
Glasovanje:

Za: 19

Sklep: ŠSFF podeljuje priznanje Jasni Vanček za nadpovprečno strokovno delo.
Glasovanje:

Za: 16

Proti: 0

Vzdržani: 0

Daša G. je opozorila, da bi bilo veliko bolj smiselno, da bi bili svetniki o predlogih bolje obveščeni in
opremljeni z informacijami, ker večina predlaganih oseb ne pozna.
Hana R. je prosila, da se na spletno stran ŠSFF objavi informacije in kontakte. Amadeja I. je ob tem
apelirala, da se z novim predsedstvom zaprosi tudi za dovoljenje za objavo elektronskih naslovov in
kontaktnih telefonskih številk.
Nataša Martina P. je izpostavila, da je pri študijskih dosežkih problem, da se gleda na povprečno
oceno, ki je nad 9, ker so okoliščine različne. Amadeja I. je odgovorila, da se je o tem že debatiralo in
da bi bilo nesmiselno, da je zgolj ocena razlog za predlog.

Ad 11.
Sklep:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Zorke Jakoš, ki je v postopku za ponovno izvolitev
v naziv lektorice za angleški jezik.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Polone Vilar, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv redne profesorice za informacijske znanosti.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mance Vinazza, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za arheologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Gregorja Skoka, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za meteorologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Nine Petek, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docentke za filozofijo. ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Tjaše Ribizel, ki je v
postopku za ponovno izvolitev v naziv asistentke za muzikologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Barbare Šteh, ki je v postopku za ponovno izvolitev
v naziv izredne profesorice za pedagoško psihologijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Sonie Vauput, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docentke za prevajalstvo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Varje Balžalorsky Antić, ki je v postopku za prvo
izvolitev v naziv docentke za primerjalno književnost in literarno teorijo.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Alejandra Rodriguez Diaz del Real, ki je v
postopku za prvo izvolitev v naziv docenta za špansko in hispanoameriško književnost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Ignaca Focka, ki je v postopku za ponovno izvolitev
v naziv asistenta za špansko in hispanoameriško književnost.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Martine Malešič, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistentke za umetnostno zgodovino.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Jerneja Kosija, ki je v postopku za prvo izvolitev v
naziv docenta za novejšo in sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Mance Noč Oletič, ki je v postopku
za ponovno izvolitev v naziv asistentke za informacijsko znanost.
Glasovanje:

Za: 20

Nesa je opozorila, da bo na naslednji seji 22 mnenj.

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 12.
Razdeljena so bila sredstva za 5. razpisno obdobje. Anže R. je opozoril, da se dodatne točke dobijo za
tradicionalnost (vsaj 4. leto zapored). Predstavniki morajo imeti pregled nad dogajanjem. Timotej K.
predlagal, da se v pravilnik dopiše, da morajo vse prijave projektov iti preko predstavnika.
Financiranje fakultetnih projektov poteka drugače kot oddelčnih, ker gre skozi obe finančni komisiji
(ŠSFF in ŠOFF).
Sklep: ŠSFF potrjuje razdelitev sredstev za 5. razpisno obdobje.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 13.
Amadeja I. poziva, da si svetniki čimprej zagotovijo naslednike in da se udeležijo sprejema brucev,
kjer predstavijo ŠSFF. Nesa V. je dodala, da se na oktobrsko sejo pripelje naslednike, da izkusijo sejo.

Seja se je zaključila ob 18. uri.

Mojca Novak, tajnica ŠSFF
Amadeja Iskra, predsednica ŠSFF

