ZAPISNIK 6. REDNE SEJE ŠSFF
6. redna seja se je pričela 20. 5. 2020, ob 16. uri, v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Eva Korošec, Luka Janc, Anja Kocijančič, Sara Svati Sharan,
Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Nataša Martina Pintarič, Ivana Maričić, Janja Antić, Jani Kodre,
Nisja Naja Resinovič, Luka Brenko, Daša Gaberšek, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Vida Jocif,
Karin Gradišnik, Nesa Vrečer
Drugi_e prisotni_e: Pika Kristan (namestnica), Jaka Klun, Tina Tomšič, Rachela Škrinjar, Nejc Kralj,
Jure Plut
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Maja Valant, Žiga Dobravc

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda.
2. Potrditve zapisnikov.
3. Volitve in imenovanja.
4. Poročilo predsednice ŠS FF.
5. Poročilo prodekanje študentke.
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 Mia H. odpre 6. redno sejo in pozdravi prisotne. Potrditev dnevnega reda.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 6. redne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnika 5. redne seje ŠSFF.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnika 5. redne seje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Danes potekajo volitve v Akademski zbor FF. Kandidirala je večina svetnikov. Potrebujemo volilno
komisijo, sestavljeno iz treh članov, ki niso kandidirali. Javijo se Nataša Martina P., Jani K. in Eva K.
Sklep: ŠSFF potrjuje volilno komisijo v sestavi: Nataša Martina Pintarič, predsednica, Jani Kodre, član,
in Eva Korošec, članica.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Nataša Martina P. pove, da je prispelo 23 kandidatur. Iz vrst svetnikov kandidirajo: Andrej Novinec
(Oddelek za anglistiko in amerikanistiko), Sara Svati Sharan (Oddelek za filozofijo), Katja Ana
Pokeržnik (Oddelek za geografijo), Larina Griessler (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in
skandinavistiko), Ivana Maričić (Oddelek za muzikologijo), Janja Antić (Oddelek za pedagogiko in
andragogiko), Luka Brenko (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje), Daša Gaberšek (Oddelek
za romanske jezike in književnosti), Brina Minca Herlec (Oddelek za slavistiko), Mia Hočevar (Oddelek
za slovenistiko), Žiga Dobravc (Oddelek za sociologijo), Vida Jocif (Oddelek za umetnostno
zgodovino), Karin Gradišnik (Oddelek za zgodovino) in Nesa Vrečer (predstavnica doktorskih
študentov). Ostali kandidati so: Nejc Kralj, Luka Kropivnik, Tina Tomšič, Jonathan Rebetz, Rachela
Škrinjar, Jure Plut, Pika Kristan, Katja Černe in Jaka Klun. Vsak kandidat je prej 17 glasov ZA in 0
glasov PROTI. Volilna komisija ugotavlja, da so vsi kandidati za študentske predstavnike v Akademski
zbor FF izvoljeni. Mia H. se zahvali volilni komisiji.

Ad 4.
Poročilo predsednice ŠSFF. FF je svojim študentom ponudila finančno pomoč v višini 40 € v obliki
bonov, ki jih lahko porabijo v trgovini Mercator. Od dneva objave razpisa do danes smo prejeli 44
prošenj, nekateri študenti so za pomoč zaprosili dvakrat. Mia H. prosi, da razpis ponovno delimo po
svojih kanalih.

Študentski svet UL še vedno nima izvoljenega predsednika oz. predsednice. Svetnik s Pravne fakultete
je odstopil od kandidature, namesto njega kandidira Anka Uršič, ki je bila sicer izvoljena za
podpredsednico. Jutri imajo ponovno volitve, Mia. H predvideva, da bo rezultat ponovno enak (pet
glasov razlike med kandidatoma) in ne bo nihče izvoljen.
Katja Č. je z nami delila povezavo do zavihka na spletni strani FF o najpogostejših vprašanjih glede
izpitnega obdobja. Prosi, da povezavo delimo med študente na naših oddelkih.
Na razširjenem dekanovem kolegiju so se pogovarjali o prihajajočih izpitih. Za izvedbo izpita na daljavo
sta potrebna delujoča kamera in mikrofon. Nekateri profesorji bodo morda zahtevali identifikacijo z
osebnim dokumentom. Nekateri profesorji bodo izpite na daljavo morda izvajali preko Moodla.
Izvajalec izpita ne sme snemati in posnetka shranjevati. Profesor mora en dan pred izpitom do 15. ure
obvestiti o načinu poteka izpita. Če se študentu med potekom izpita prekine (internetna) povezava, bodo
profesorji to smatrali, kot da se je študent odjavil od izpita. Nato se lahko s profesorjem dogovori za
nov izpitni rok. Fizično na fakulteti se bodo izvajali samo pisni izpiti predmetov, ki jih obiskuje vsaj 70
študentov. Nekateri izpiti pri predmetih, ki jih obiskuje manj kot 70 študentov, se bodo prav tako izvedli
fizično na fakulteti. V predavalnici bo vsaka druga vrsta prazna, med študenti pa bosta morala biti vsaj
dva prazna stola. Fakulteta bo razdeljena na cone, da se študenti, ki pišejo različne izpite, med seboj ne
bodo srečevali. Trajanje pisnega izpita na fakulteti je omejeno na eno uro. Janija K. zanima, ali bodo
na vhodu preverjali zdravstveno stanje študentov in jim v primeru simptomov bolezni preprečili vstop
v fakulteto. Zanima ga tudi, kako je glede alergij, saj so simptomi podobni. Mia H. pove, da na
dekanovem kolegiju o tem niso govorili, da pa študent, ki kaže simptome, tako ne bo prišel pisati izpita
na fakulteto. Predvideva pa, da bodo študenta, če bo povedal, da ima alergijo, vseeno spustili v fakulteto.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Katja Č. je sporočila, da je nameravala poročati o istih stvareh kot Mia H., zato se točka izpusti.

Ad 6.
Jonathan R. poroča o seji Senata FF. Razpravljali so o načinu izvajanja izpitov in o tem, ali se lahko
izpiti izvajajo na prostem. Nekateri profesorji nameravajo izvajati izpite na prostem, saj je ob tem lažje
zagotavljati ustrezno razdaljo, prav tako pa si hkrati na svežem zraku.

Potrdilo se je tudi spremembe glede izvajanja določenih izpitov. Mia H. opozori, da naj bomo pozorni
na obvestila profesorjev o načinu izvedbe izpitov. Večina profesorjev naj bi nas o tem že obvestila,
ostale pa naj o tem še povprašamo.
Potrdila se je združitev programov. Posamezni programi so se prerazporedili v smeri na hierarhično
višjem programu. Potrdil se je delovni koledar za prihodnje študijsko leto, narejen v upanju, da se jeseni
fizično vrnemo na fakulteto.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Andrej N. je bil pred dvema dnevoma obveščen, da seja Upravnega odbora FF odpade.

Ad 8.
Nesa V. poroča o programskem svetu doktorskega študija in o seji Komisije za doktorski študij.
Sprejemalo se je spremembe glede kreditnih točk. Doktorski študij je edini, pri katerem je bilo za prehod
v višji letnik potrebnih vseh 60 KT, zaradi trenutnih razmer so število znižali na 40 KT. Od tega je
potrebno pridobiti 30 KT iz seminarjev in temeljnih predmetov ter 10 KT iz profesorjevega komentarja.
Če bodo razlogi primerni, se lahko zamakne predstavitev dispozicije in se brez nje napreduje v tretji
letnik.
Sara S. S. poroča o seji Komisije za dodiplomski in magistrski študij. Uredili so manjši sklop
združevanja študijskih programov. Pri nekaterih predmetih je prišlo do spremembe nosilca predmeta ali
do spremembe imena predmeta.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Sara S. S. pove, da bomo sprejemali dve študentski mnenji. Nataša Martina P. predstavi študentsko
mnenje o doc. dr. Mateju Hriberšku. Študentskega mnenja o asist. Marku Ogrizku zaradi premalo
odgovorov v VIS in internih ŠSFF anketah ni mogoče podati.
Sklepa:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Mateja Hriberška, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za latinski in grški jezik.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoški usposobljenosti Marka Ogrizka, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistenta za japonologijo.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Daša G. poroča, da je v 4. RO prijavljenih pet projektov. Razdelitev točk in financ smo prejeli na mail.
Finančna komisija FF je naredila rebalans proračuna, saj je bilo veliko projektov iz 3. RO odpovedanih
oz. prestavljenih. Ob koncu 3. RO smo bili za dobrih 800 € v plusu, zato je več denarja namenila
projektom v 4. RO, 200 € več za DMV, 100 € več za 5. RO in 100 € več za fakultetne projekte. Za
slednje se še ne ve, če bodo zaradi krize sploh izpeljani.
Sklep: ŠSFF potrjuje razdelitev sredstev za 4. razpisno obdobje.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad. 11
Janija K. zanima, ali bo na dodiplomskem študiju prišlo do nižanja KT za vpis v višji letnik. Nesa V.
pove, da je po statutu UL najnižja meja za vpis v višji letnik 40 KT. Mia H. pove, da obstaja velika
možnost, da bo prehod v višji letnik s 40 KT možen le s študentsko prošnjo, ki ji ugodi OŠVU. Zadeva
se bo najbrž obravnavala na seji Senata FF, ki bo potekala prihodnji teden. Do nižanja KT za prehod v
višji letnik bi naj sprva prišlo zato, ker se ni zagotovo vedelo, če bo v danih razmerah možno opraviti
pedagoško prakso in terensko delo. Vendar so študenti vseh oddelkov pedagoško prakso nato opravili,

a na drugačen način kot sicer. Tudi terensko delo je bilo izvedeno in opravljeno v prilagojeni obliki.
Jani K. pove, da sta UP in UNG znižanje KT za prehod v višji letnik sprejeli tudi pri študijskih smereh
brez pedagoške prakse in terenskega dela.
Jani K. pove, da je na Oddelku za prevajalstvo za prehod v 2. letnik prve stopnje potrebnih 60 KT. Sara
S. S. pove, da je po pravilniku FF prehod možen s 54 KT in z 51 KT v primeru odobrene študentske
prošnje. Nesa V. pove, da pogojev za napredovanje ne določa oddelek. Mia H. predlaga, da se
problematiko Oddelka za prevajalstvo izpostavi na seji Komisije za dodiplomski in magistrski študij.
Nesa V. predlaga, da se problematiko predstavi dr. Gašperu Ilcu, prodekanu za dodiplomski in
magistrski študij in informacijski sistem.
ŠSFF je delil objavo MIZŠ-ja o podaljšanju študentskega statusa za eno leto zaradi koronakrize. Mia
H. pove, da situacija glede tega trenutno ni jasna, saj ne UL ne FF teh informacij nista nikjer delili. Prav
tako o tem niso razpravljali na seji Senata FF niti ni med gradivom za naslednjo sejo. Morda zato, ker
je akt MIZŠ-ja nadreden.
Mia H. pove, da bo tudi junijska seja najverjetneje potekala preko spleta, saj se na fakulteti ne smemo
dobiti. Seja bo pred 16. junijem, saj je na ta dan rok za oddajo študentskega mnenja.
Seja se je zaključila 20. 5. 2020 ob 18.41.
Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

