Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 21. 3. 2019

Zapisnik 1. izredne seje Komisije za študijske zadeve
Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Seja je bila 21. 3. 2019 v dekanatu Filozofske fakultete, Koroška cesta 160, 2000 Maribor, s pričetkom
ob 13.30.
Dnevni red:
1. Prilagoditev izvedbe študijskega procesa.

Prisotni: izr. prof. dr. Tomaž Onič, predsednik Komisije za študijske zadeve; lekt. mag. Barbara
Majcenovič Kline, doc. dr. Aleš Maver, doc. dr. Teodor Petrič, Mitja Gros, Marcela Marsel, Služba za
študentske zadeve; Katja Škorjanc, Služba za študijske zadeve.
Opravičeno odsotni: doc. dr. Marina Tavčar Krajnc in Maruša Bajlec.
Dr. Tomaž Onič je po ugotovitvi sklepčnosti predstavil dnevni red in pojasnil razloge za sklic izredne
seje. Člani komisije so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.

K točki 1:
Dr. Tomaž Onič je predstavil predloge sklepov Marcela Marsel je podala dodatna pojasnila glede
predlaganega načina izvedbe, razporeditve na urniku.
Dr. Tomaž Onič je povedal, da je doc. dr. Danijel Ivajnšič zunanji sodelavec. Komisija je v takšnih
primerih v preteklosti praviloma odobrila sklope po 5 ur. Že predlogi za prejšnjo sejo so bili pripravljeni
v sodelovanju s predstojniki skladno z preteklimi praksami potrjevanja predlogov. Predstojnikoma je
pred prejšnjo sejo svetoval, naj predloge oblikujeta tako, kot jih je komisija v preteklosti že potrjevala.
Pri Klimatogeografiji gre za nadaljevanje izvajanja predmeta, kot ga sedaj izvaja že dr. Žiberna. Če je
bilo to odobreno njemu, je pričakoval, da bo tudi dr. Ivajnšiču kot zunanjemu izvajalcu. Poleg tega je
Senat FF septembra 2018 sklenil, da se dovoljuje blokovno izvedbo pedagoškega procesa izjemoma in
ob utemeljenih razlogih. Tedenske obremenitve študentov pa je tako zmeraj treba upoštevati in tu niso
presežene. V predstavljenem primeru gre za izjemo, enkratno situacijo in utemeljene razloge
(odsotnost izvajalcev zaradi gostovanja v tujini). Mag. Barbara Majcenovič Kline je povedala, da je na
prejšnji seji člane najbolj zmotilo, da to ni bilo usklajeno, da je najprej eden podal vlogo za prilagoditev
zaradi odsotnosti, nato pa bi naj njegove ure prevzel nekdo, ki bo prav tako odsoten. Mitja Gros je
povedal, da je mnenje študentov, da je 5 ur absolutno preveč, in sicer tako za študente kot za
profesorje. 5 ur je preveč za poslušat, tudi sama kvaliteta, nivo pade. Zato takšnega predloga ne more
podpreti. Dr. Tomaž Onič je povedal, da se s tem vidikom strinja, hkrati pa je treba upoštevati tudi
dejstvo, da je v mnogih primerih to za zunanje izvajalce edini sprejemljiv način sodelovanja, oni pa
pogosto rešujejo situacijo izvedbe, saj predavajo teme, ki jih člani oddelka sami ne morejo prevzeti.
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Treba je razmisliti o celostni rešitvi situacije na fakulteti in upoštevati enaka merila pri odločanju pri
vseh vlogah. Marcela Marsel je poudarila, da je treba vse vloge oddati še pred začetkom študijskega
procesa, da se lahko vse ustrezno uskladi. Mag. Barbara Majcenovič Kline se je strinjala. Dr. Tomaž Onič
je še pojasnil, da je dr. Žiberna oddal vlogo takoj, ko je izvedel, da mu je bila štipendija za mobilnost
odobrena. Računal je, da bo njegovi prošnji na komisiji ugodeno. Ker ji ni bilo, je nato sledila nova vloga
dr. Ivajnšiča, ki pa prav tako odpotuje. Dr. Aleš Maver je povedal, da je problem, da brez prilagoditev v
nekaterih primerih ne bo mogoče pridobiti zunanjih sodelavcev, kot kompromis pa naj ostane zgornja
meja. Dr. Teodor Petrič je predlagal kot možno rešitev, da bi študenti imeli vmes vsaj odmor za kosilo.
Omenjena je bila tudi možnost, da se ta sklop razdeli na 3 in 2 uri. Dr. Tomaž Onič je opozoril še na
časovni pritisk v tem primeru, ker predmet že poteka, se bo pa opozorilo oddelke, da se takšnim
situacijam izognemo, če je le mogoče. Mag. Barbara Majcenovič Kline je poudarila, da je dobro, da je
tudi Marcela Marsel prisotna na sejah, da lahko poda dodatna pojasnila. Dr. Tomaž Onič je povedal, da
je s predstojnikom govoril tudi o možnosti, da bi te ure izvedel nekdo tretji, kar bi teoretično lahko,
vendar pa se konkretno s tem področjem na oddelku ne ukvarja nihče drug.
Komisija je sprejela sklepa:
SKLEP 1:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetih KLIMATOGEOGRAFIJA in GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI po prilagojenem
predlogu doc. dr. Danijela Ivajnšiča . GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI se izvedejo v 4 tednih po 5
ur (2 termina v sklopu po 5 ur in 2 termina razdeljeno), KLIMATOGEOGRAFIJA pa v terminih po 2,5 uri.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

SKLEP 2:
Komisija za študijske zadeve senata Filozofske fakultete UM odobri prilagojeno izvedbo študijskega
procesa pri predmetu PRAVNI VIDIKI DELA Z OTROKI IN MLADOSTNIKI na način, da izvajalka izr. prof.
dr. Suzana Kraljić izvaja po 3 pedagoške ure tedensko, razen v 2 tednih, ko izvede 5 ur.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA.

Seja je bila zaključena ob 14.00.

Zapisala:
Katja Škorjanc,
Služba za študijske zadeve

Zapisnik potrjuje:
izr. prof. dr. Tomaž Onič,
predsednik Komisije za študijske zadeve
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