ZAPISNIK 11. REDNE SEJE ŠSFF
11. redna seja se je pričela 21. 12. 2020 ob 17. uri v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Eva Korošec, Luka Janc, Anja Kocijančič, Maja Valant, Sara
Svati Sharan, Katja Ana Pokeržnik, Larina Griessler, Tjaša Šimunić, Ivana Maričić, Maja Rotter, Marja
Zakelšek, Jonathan Rebetz, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, Vida Jocif, Karin
Gradišnik, Nesa Vrečer
Drugi_e prisotni_e: Katja Černe (prodekanja študentka), Tomaž Kek (senator), Vid Karlovšek
(senator), Nejc Kralj (senator), Pika Kristan (namestnica in senatorka), Daša Gaberšek
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Janja Antić, Jani Kodre, Eva Kryštufek

Dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda.
2. Potrditve zapisnikov.
3. Volitve in imenovanja.
4. Poročilo predsednika 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 Mia H. odpre 11. redno sejo ŠSFF in pozdravi prisotne. Točka finance bo takoj po potrditvi
zapisnika. Potrditev dnevnega reda s spremembo.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 11. redne seje ŠSFF s spremembo.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnik 10. redne seje in 6. dopisne ŠSFF. Sporočena je bila
pripomba, zapisnik 10. redne seje ŠSFF je bil popravljen.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnik 10. redne seje in 6. dopisne seje ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Finance.
Daša G. predstavi finančno poročilo za študijsko leto 2019/2020. Zaradi epidemije COVID-19 ni bilo
izvedenih volitev v ŠSFF, kar bi lahko zelo vplivalo na finančno leto in organizacijo ŠSFF, zato so se
odločili, da v tekočem študijskem letu ohranimo pet razpisnih obdobij. Daša G. je pripravila finančno
poročilo za preteklo študijsko leto, od zdaj naprej pa financiranje poteka, kot bi potekalo sicer ob
začetku novega mandata svetnikov oz. ob začetku novega finančnega leta. Ob začetku lanskega
mandata je bilo treba plačati račune iz predhodnega mandata. Veliko projektov iz lanskega študijskega
leta je bilo prestavljenih.
Larina G. pove, da smo na mail dobili razpis za 2. RO. Rok za oddajo poročil, prijav in predračunov je
15. januar 2021. Prosi za ažurno obveščanje v primeru, če projekt ne bo izveden. Obrazec in razpis
bosta objavljena tudi na spletni strani ŠSFF in bosta tako dostopna tudi ostalim. Svetniki moramo vedno
pregledati prijave projektov, preden jih posredujemo FK.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Finančne komisije ŠSFF in s finančnim poročilom za študijsko
leto 2019/2020.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 4.
Točka volitve in imenovanja ni izvedena, saj ni volitev ali imenovanj.

Ad 5.
Poročilo predsednice ŠSFF.
Mia H. poroča, da so s Katjo Č. in Saro S. S. oddale poročilo o kakovosti glede študentskega delovanja.
Potrdilo se je izvajanje izpitov v e-obliki za zimsko izpitno obdobje (potekalo bo enako kot lani).

Katja Č, Sara S. S. in Nesa V. so prejele prošnjo, da naj posredujemo predloge o izboljšanju VIS-anket.
Nesa V. pove, da ankete ne bodo več toliko temeljile na ocenjevanju predmeta in profesorja, temveč
bodo bolj izkustveno bazirane.
Mia H. predlaga ustanovitev delovne skupine, ki se bo ukvarjala z VIS-anketami in oblikovala predloge
ter jih posredovala daje. Članice skupine so: Katja Č., Sara S. S., Nesa V., Vida J. in Karin G.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 18

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Poročilo prodekanje študentke.
Katja Č. pove, da bi ŠSFF po rokovniku za volitve, ki ga je poslal ŠS UL, moral prejšnji teden objaviti
nov razpis za volitve, ki bi bile nato izvedene v prvi polovici januarja. A volitve v fizični obliki do
takrat niso izvedljive in se prestavljajo na februar.
Novembra so na razširjeni seji KK govorili o stanju na posameznih oddelkih
Še vedno poteka pomoč študentom v obliki vrednostih kartic za Mercator.
Katja Č. opaža, da nekateri študenti še vedno ne vedo, da imamo zakupljene Zoom licence, zato naj vse
študente o tem še enkrat obvestimo.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Poročilo s Senata FF.
Od prejšnje seje ŠSFF sta potekali dve seji Senata FF. Na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko se
ukinja diplomski izpit za tiste, ki se bodo v prvi letnik vpisovali v študijskem letu 2022/2023.
FF je zakupil licenco za www.exam.net. Sprejeli so spremembe načina ocenjevanja za nekatere
predmete. Treba je opozoriti študente drugih letnikov prve stopnje, da morajo imeti ob prehodu v tretji
letnik opravljene vse obveznosti iz prvega letnika.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 8.
S poročilom Upravnega odbora FF bomo seznanjeni na naslednji seji.

Ad 9.
Poročila s komisij in odborov FF.
Mia H. se je udeležila seje Komisije za tutorstvo, na kateri so prišli do konsenza, da je za prenos
informacij o novih fakultetnih koordinatorjih zadolžena Komisija za tutorstvo.
Sara S. S. poroča, da so na seji komisije za kakovost obravnavali razdelitev samoevalvacij in oddelčnih
poročil.
Nesa V. se je udeležila seje KDRŠ, kjer so povedali, da veljajo ista merila za podaljševanje letnikov kot
prejšnje študijsko leto.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Mnenja o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.
Sklepi:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Aleša Močnika, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
predavatelja za področje »Znanost o športu kineziologija«.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem deli Nine Breznikar, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
asistentke za didaktiko in kurikularne teorije.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Andree Leskovec, ki je v postopku za ponovno izolitev v naziv
izredne profesorice za književnost v nemškem jeziku.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Urbana Šrimpfa, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
asistenta za prevodoslovje.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Saša Živanovića, ki je v postopku za ponovno izvolitev v naziv
docenta za splošno jezikoslovje.

ŠSFF podaja mnenje o pedagoškem delu Gregorja Žvelca, ki je v postopku za naziv rednega profesorja
za klinično psihologijo.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Sklepi:
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Luke Gruškovnjaka, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv asistenta za arheologijo.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Anje Moric, ki je v postopku za izvolitev v naziv
docentke za etnologijo.
ŠSFF ne more podati mnenje o pedagoškem delu Urše Valič, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv asistentke za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Simona Hajdinija, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv docenta za filozofijo.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Lee Alič, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv asistentke za psihologijo.
ŠSFF ne more podati mnenja o pedagoškem delu Božidarja Jožefa Flajšmana, ki je v postopku za
ponovno izvolitev v naziv asistenta za novejšo in sodobno zgodovino.
Glasovanje:

Za: 17

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 11.
Mia H. spomni, da potrebujemo osebo, ki bo upravljala z Instagram računom ŠSFF, in nam zaželi lepe
praznike.
Seja se je zaključila 21. 12. 2020 ob 18.48.
Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

