ZAPISNIK 5. REDNE SEJE ŠSFF
5. redna seja se je pričela 14. 4. 2020 ob 16.30 v spletnem okolju Zoom.
Prisotni_e svetniki_ce: Andrej Novinec, Luka Janc, Maja Valant, Sara Svati Sharan, Katja Ana
Pokeržnik, Larina Griessler, Ivana Maričić, Janja Antić, Jani Kodre, Nisja Naja Resinovič, Luka
Brenko, Daša Gaberšek, Brina Minca Herlec, Mia Hočevar, Žiga Dobravc, Vida Jocif, Karin Gradišnik,
Nesa Vrečer, Ana Reberc, Eva Korošec
Drugi_e prisotni_e: Katja Černe (prodekanja študentka), Luka Kropivnik (senator), Pika Kristan
(senatorka), Jonathan Rebetz (senator)
Opravičeno odsotni_e svetniki_e: Anja Kocijančič

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 5. redno sejo in pozdravi prisotne. Z namenom lažjega pisanja zapisnika bo
seja snemana, s čimer se vsi prisotni strinjajo. Potrditev dnevnega reda s spremembo; točki Poročilo
prodekanje študentke bo sledila točka Finance.
Sklep: ŠSFF potrjuje dnevni red 5. redne seje s spremembo.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 2.
Mia H. pove, da smo na mail dobili zapisnika 4. dopisne in 4. redne seje. Brina M. H. sporoči, da je
med prisotnimi svetniki napačno zapisano njeno ime. Zapisnik bo popravljen.
Sklep: ŠSFF potrjuje zapisnike 4. dopisne in 4. redne seje s popravki.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 3.
Seja Akademskega zbora FF predvidoma v kratkem še ne bo izvedena, zato tudi volitve v bližnji
prihodnosti niso načrtovane.

Ad 4.
Mia H. se zahvali za hitre in temeljite odzive svetnikov, ki so poročali o stanju na oddelkih v trenutni
situaciji. V primeru nepravilnosti prosi, da o tem čim prej obvestimo predstojnike oddelkov. Zanima jo,
ali imamo na vseh oddelkih predstavnike letnikov, kot je zapisano v pravilniku o delovanju ŠSFF. Ti
predstavniki so trenutno pomemben člen v postopku pridobivanja informacij o poteku študijskega
procesa v posameznem letniku, zato je pomembno, da ima vsak letnik svojega predstavnika.
Študentski svet UL še vedno nima izvoljenega predsednika oz. predsednice, morda se to spremeni v
tekočem tednu. Mia H. in Daša G. sodelujeta v skupini za prenovo anket, kar je povezano s pisanjem
študentskih mnenj. Trenutno se ukvarjajo s tem, kako naj bi študentska mnenja izgledala in kakšne bi
naj bile ankete.
Spletna stran ŠSFF trenutno ne deluje in tako bo verjetno še kar nekaj časa. Podjetje, pri katerem imamo
zakupljeno domeno, nam namreč ne želi poslati ustreznega predračuna, s katerim bi podaljšali zakup
domene.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom predsednice ŠSFF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 5.
Ponujena je bila socialno-ekonomska pomoč za študentke in študente v stiski. Predlagano je bilo, da se
vse informacije zbere v dopis, ki se ga nato preko VIS-a pošlje vsem vpisanim študentkam in študentom.
Dopis smo sestavili in vanj vključili informacije o tem, kam se lahko študentke in študenti obrnejo po
pomoč, tako socialno-ekonomsko kot tudi psiho-socialno, omenjena pa je tudi možnost, kako lahko
študentke in študenti nudijo pomoč v obliki prostovoljstva. Vodstvo FF je predlagalo, da želijo
neposredno pomagati, zato bodo študentkam in študentom namenili pomoč v obliki materialnih dobrin.
Sklenili so, da bodo študentkam in študentom pomagali v obliki nakupa hrane v Mercatorju.
V dopis o pomoči, ki se ga bo preko maila poslalo študentkam in študentom, bo vključen tudi mail
naslov, kamor bodo študentke in študenti pisali v primeru, da bodo potrebovali denarno pomoč. Nismo
še prepričani o načinu izbire študentov, ki bodo prejeli denarno pomoč, saj nismo pristojni za zbiranje
določenih dokazil, s katerimi bi študentke in študenti izkazovali svojo upravičenost do denarne pomoči.
Od njih bi pa lahko zahtevali, da nam sporočijo svojo vpisno številko, da v referatu preverijo, če so te
osebe dejansko študentke oz. študenti FF in ne katere druge fakultete.
Žiga D. opozori, da je potrebno razmisliti tudi glede stigme. Katja Č. pove, da bi ravno zaradi tega od
študentk in študentov zahtevali le vpisne številke. Katja Č. predlaga, da se v dopisu zapiše, da je ta
denarna pomoč namenjena tistim, ki jo resnično potrebujejo. Nagiba se k temu, da bi od študentov, ki
zaprosijo za denarno pomoč, zbirali fakultetne maile, preko katerih bi te osebe lahko kontaktirali, ali
njihove vpisne številke, saj je tako še vedno zagotovljena anonimnost. Imena in priimke bo FF
posredoval Mercatorju, ki bo vrednostne bone poslal na naslove teh študentk in študentov.
Katja Č. pove, da je vodstvo FF predlagalo, da za te stvari poskrbita ona, kot prodekanja študentka, in
vodstvo ŠSFF. Povpraša, kdo od prisotnih bi pri tem želel sodelovati. Za sodelovanje v delovni skupini
se javijo Daša G., Žiga D., Nesa V., Luka K., Ivana M. Sara S. S., Mia H. in Katja Č.
Sklep: ŠSFF ustanavlja delovno skupino za pomoč študentom v stistki v sestavi: Daša Gaberšek, Žiga
Dobravc, Nesa Vrečer, Luka Kropivnik, Ivana Maričić, Sara Svati Sharan, Mia Hočevar in Katja Černe.
Glasovanje:
Za: 20
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom prodekanje študentke.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Daša G. pove, da se trenutno soočamo z veliko odpovedmi študentskih projektov, ki bi jih financiral
ŠSFF. V 2. RO so bili odpovedani projekti v vrednosti 777 €, v 3. RO jih je bilo do zdaj odpovedanih
v vrednosti dobrih 500 €. Zaradi trenutne situacije bo najbrž odpovedana tudi večina majskih projektov

in projektov v 4. RO. Odpovedi projektov pozitivno vplivajo na finančno stanje ŠSFF. Finančna
komisija ŠSFF zato predlaga, da ŠSFF del denarja iz svojega proračuna nameni za denarno pomoč
študentkam in študentom FF. FK se je odločila, da ŠSFF k temu prispeva 560 € in tako neporabljen
denar zaradi odpovedanih projektov koristno porabi. To bo vplivalo na rebalans proračuna. FK poziva,
da preverimo in sporočimo, če bodo študentski projekti, ki jih financira ŠSFF, na naših oddelkih
odpovedani oz. prestavljeni na kasnejše RO. FK še zmeraj čaka na poročilo Oddelka za klasično
filologijo, prav tako pa tudi na poročilo dogodka iz 1. RO, ki še ni bil izveden.
Sklep: ŠSFF potrjuje preusmeritev 560 € proračuna za študente v stiski v času epidemije Covid-19.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

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

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 6.
Jonathan R. poroča o seji Senata FF. Pogovarjali so se o poteku študijskega procesa v preostanku letnega
semestra. Možnosti, da bi se vrnili na fakulteto, so majhne. Spremenili se bodo načini ocenjevanja za
vse predmete, ki se izvajajo na fakulteti.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročilom Senata FF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 7.
Andrej N. sporoči, da se je danes začela dopisna seja Upravnega odbora FF. Seje prejšnji mesec ni bilo.

Ad 8.
Nesa V. poroča o problemih doktorskega študija. Študij bi se moral na vseh ravneh izvajati enako
uspešno kot pred epidemijo, vendar se na tretji stopnji žal ne. Predstavitve doktorskih dispozicij
potekajo preko Skypa. Do problemov z zaključevanjem doktorskih nalog bo prišlo predvsem na
oddelkih, kjer je potrebno terensko delo.
Na seji Komisije za dodiplomski in magistrski študij so sprejemali paket združevanj študijskih
programov na posameznih oddelkih. Spreminjala sta se pravilnika o zaključnih delih, diplomski in
magistrski nalogi, ki sta zdaj napisana razumljivejše. Prav tako se lahko zaključno delo komisiji pošlje
v PDF obliki in ga ni več potrebno oddati fizično. V primeru, da študentka oz. študent piše zaključno

delo v tujem jeziku, mora delu dodati izčrpen povzetek v slovenščini, ki predstavlja 10 % celotnega
besedila.
Na seji Komisije za dodiplomski in magistrski študij je bil podan predlog za spremembe načina
ocenjevanja znanj. Oblikovan je dokument, v katerem so navedeni predmeti, ki se izvajajo v letnem
semestru, zapisana pa sta tako star način ocenjevanja kot predlog novega.
Sklep: ŠSFF se seznanja s poročili s komisij in odborov FF.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Ana R. predstavi javno pismo iniciative Psihosocialna podpora ob koronavirusu. ŠSFF se z vsebino
strinja in se jo odloči podpreti.
Sklep: ŠSFF daje podporo iniciativi Psihosocialna podpora ob koronavirusu.
Glasovanje:

Za: 20

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 9.
Sara S. S. pove, da bomo sprejemali dve študentski mnenji. Daša G. predstavi študentsko mnenje o doc.
dr. Agati Šegi, Brina M. H. pa o lektorici Andreji Klemenčič.
Sklepa:
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Agate Šege, ki je v postopku za ponovno izvolitev v
naziv docentke za področje romanskega jezikoslovja.
ŠSFF podaja mnenje o pedagoški usposobljenosti Andreje Klemenčič, ki je v postopku za ponovno
izvolitev v naziv lektorice za ruski jezik.
Glasovanje:

Za: 19

Proti: 0

Vzdržani: 0

Ad 10.
Jaka Klun predstavi Brucšuro. Prosi, da posredujemo besedilo o ŠSFF-ju, ki bo objavljeno v Brucšuri.
Poglavje o študentskih domovih bo iz Brucšure najverjetneje odstranjeno, saj dobijo bruci informacije
o tem preko drugih kanalov. Morda bodo predstavljeni tudi senat in vodstvo fakultete. Brucšura bo
najverjetneje izšla ob koncu tekočega študijskega leta oz. v začetku naslednjega, predvsem zaradi nove
spletne strani. Izšla bo v elektronski obliki.

Jaka K. pove, da bo konec aprila potekalo prvo srečanje glede tutorskega vikenda. Potekal bo med 18.
in 20. septembrom 2020, nastanitev je že rezervirana. Neso V. zanima, kaj se bo naredilo v primeru, če
takrat še ne bo dovoljeno zbiranje večjih skupin. Jaka K. pove, da bo zadevo v tem primeru potrebno
izvesti na drugačen način.

Ad. 11
Mia H. pove, da nas je bilo lepo videti. Predvideva, da bo tudi majska seja potekala preko Zoom-a.
Vpraša, če nam Zoom ustreza. Daša G. predlaga, da zaradi 40-minutne omejitve na Zoom-u, poskusimo
izvesti sejo z MS Teamsi. Mia H. pove, da bo imel ŠSUL sejo preko MS Teamsov, in da bo na podlagi
tega presodila, ali bi bilo to ustrezneje.
Seja se je zaključila 14. 4. 2020 ob 18.41.
Katja Ana Pokeržnik, tajnica ŠSFF

Mia Hočevar, predsednica ŠSFF

