Koroška cesta 160
2000 Maribor, Slovenija

Maribor, 5. 12. 2018
ZAPISNIK
1. redne (konstitutivne) seje Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM,
ki je potekala v sredo, 5. 12. 2018, s pričetkom ob 8.15 v sejni sobi 2 na Pedagoški fakulteti UM
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, red. prof. dr. Jožica Čeh Steger, izr. prof. dr.
Vladimir Drozg, izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid, Nuša Flisar, študentka, Agnes Kojc, študentka, in Tadeja
Tement, Služba za študentske zadeve.
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Sara Tement.
Začetek seje ob 8.15.
Prodekanica, dr. Irena Stramljič Breznik, je pozdravila prisotne in predstavila dnevni red:
1. Predlog za potrditev zapisnika 32. redne seje KZRZ z dne 14. 11. 2018.
2. Doktorski študij.
3. Razno.
Člani KZRZ so soglašali z dnevnim redom 1. redne (konstitutivne) seje Komisije za znanstvenoraziskovalne
zadeve Senata FF UM.
K 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 1. točko dnevnega reda 1. redne (konstitutivne) seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM in sprejela naslednji sklep:
Sklep 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM potrdi zapisnik 32. redne seje KZRZ z dne
14. 11. 2018.
Sklep je bil sprejet (5 ZA, 0 PROTI, 1 VZDRŽAN).
K 2:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je obravnavala 2. točko dnevnega reda 1. redne (konstitutivne) seje
Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve Senata FF UM.
Prodekanica, red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, je predstavila predlog za potrditev teme doktorske
disertacije kandidatke mag. Karmen Osterc Kokotovič z naslovom »Povezanost vzgojnih stilov staršev, njihove
uporabe drog in stališč do uporabe drog z mladostnikovo uporabo drog« in mentorice red. prof. dr. Mateje
Pšunder, somentorice red. prof. dr. Branke Čagran ter somentorja izr. prof. dr. Andreja Kirbiša. Dr. Stramljič
Breznik je predstavila tudi predlog za potrditev Poročila komisije o primernosti prijavljene teme doktorske
disertacije kandidatke mag. Karmen Osterc Kokotovič.
Dr. Stramljič Breznik je povedala, da je kandidatka prvič oddala prijavo teme marca 2018, zato postopek teče po
starem pravilniku (Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na UM). S sklepom
Senata FF UM z dne 17. 5. 2018 je bila imenovana Komisija za oceno primernosti. Ta komisija je predlagala
spremembo naslova doktorske disertacije, ki ga je kandidatka v novi oddani dispoziciji že upoštevala. Poročilo
Komisije za oceno primernosti ni ustrezno v poglavjih 2.1 Mnenje o opravljenih poizvedbah, 2.2 Mnenje o
utemeljitvi izvirnosti teme in 2.3 Mnenje o aktualnosti teme. Na koncu poglavja 4 Predlog glede teme so člani
Komisije za oceno primernosti zapisali, naj kandidatka v skladu s predlagano spremembo naslova in z njim
povezano terminologijo naredi novo poizvedbo izvirnosti in aktualnosti teme. Kandidatka je v novi dispoziciji po
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teh navodilih to že naredila, toda člani komisije so pri poglavjih 2.1, 2.2 in 2.3 upoštevali staro dispozicijo,
morali pa bi podati mnenje glede nove poizvedbe. Dr. Stramljič Breznik je predlagala, da člani Komisije za oceno
primernosti ustrezno popravijo poročilo.
Dr. Drozg je predstavil svoje pomisleke glede dispozicije in poročila. Meni, da spremenjen naslov ni v redu, saj
je nejasen in ima vsebinske pomanjkljivosti. Opozoril je, da je tudi termin mladostnik nejasen, saj ni mogoče
takoj ugotoviti, da so omenjeni mladostniki otroci teh staršev.
Dr. Čeh Steger se je strinjala, da je naslov okoren, saj v pravilniku piše, naj bo naslov doktorske disertacije jasen
in kratek, v tem naslovu pa je trikrat uporabljena beseda droga.
Študentka Agnes Kojc je izpostavila, da naslov ni ustrezno preveden v angleščino, s čimer se je strinjala tudi ddr.
Kaloh Vid. Angleški termin relationship namreč pomensko ne ustreza terminu povezanost.
Člani Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve so podali predlog za spremembo naslova: Povezanost vzgojnih
stilov staršev, njihove uporabe in stališč do uporabe drog z mladostnikovo uporabo drog.
Dr. Drozg je izrazil svoje pomisleke glede poročila. V poglavju 1.2 Mnenje o ciljih predlagane doktorske
disertacije je nejasno zastavljena četrta alineja (kakšne razlike naj bi se ugotavljale). V poglavju 1.2.1 Mnenje o
tezi doktorske disertacije ni ustrezna zadnja poved oz. takšen komentar ni ustrezen. V poglavju 1.3 Mnenje o
navedenih predpostavkah in omejitvah ni ustrezno oblikovana 7. alineja: »bo pri mladostnikih, katerih starši
bodo pogosteje uporabljali droge /…/«. Dr. Drozg meni, da ne bi smeli uporabiti prihodnjika (»bodo«), saj lahko
raziskujemo le tisto, kar je že bilo, o prihodnosti pa lahko podamo le predpostavke. V poglavju 1.4 Mnenje o
predvidenih metodah raziskovanja se dr. Drozgu zdi nepotrebno, da se omenja »za Windows«.
Dr. Drozg je vprašal, ali obstaja razlika med avtoritarnim in avtoritativnim vzgojnim stilom ter da bi morala biti
ta razlika pojasnjena. Ker naj bi se kandidatka v doktorski disertaciji ukvarjala prav z vzgojnimi stili staršev, bi
moralo biti več zapisanega o vzgojnih stilih in o tem, kakšni so različni elementi vzgojnih stilov. Kandidatka v
dispoziciji navaja, da bo empirična raziskava temeljila na anketiranju srednješolcev. Dr. Drozg meni, da bi bilo
treba anketirati tudi starše, saj bi le tako lahko dobili pravilnejšo sliko o vzgojnih stilih, kot če bi o tem spraševali
samo njihove otroke.
Dr. Stramljič Breznik meni, da je glavni problem razkorak med poročilom in dispozicijo. Prav tako predlaga, da bi
v Komisijo za oceno primernosti vključili dr. Andreja Kirbiša, ki je bil naknadno predlagan kot kandidatkin
somentor.
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve je sprejela naslednji sklep:
Sklep 1:
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve predlaga, da člani Komisije o primernosti prijavljene teme
doktorske disertacije kandidatke mag. Karmen Osterc Kokotovič upoštevajo pripombe Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve na poročilo oz. dispozicijo.
Sklep je bil sprejet (6 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽANI).
K 3:
Pod točko Razno je dr. Drozg povedal, da so vodje doktorskih študijskih programov z Univerze prejeli vprašanje,
ali na Filozofski fakulteti razpolagamo z oblikami prenosljivih znanj, ki bodo vključene v doktorski študij. Dr.
Stramljič Breznik je predlagala, da vsak na svojem oddelku poizve, ali bi lahko kdo k temu prispeval. Potekal je
tudi pogovor o izobraževanjih za doktorske študente na Univerzi v Mariboru. Težava je v tem, da izobraževanja
vedno potekajo dopoldne. Univerzi bi bilo treba sporočiti, da bi bilo koristno, če bi vsaj nekatera izobraževanja
potekala v popoldanskem času, saj se doktorski študenti Filozofske fakulteti izobraževanj zdaj ne morejo
udeležiti, saj jih je večina zaposlenih. Dr. Stramljič Breznik je tudi poročala, da Služba za študijske zadeve na
rektoratu pravkar pregleduje spremenjene doktorske študijske programe Filozofske fakultete in da je do zdaj bil
pregledan en program.
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Zaključek seje ob 9.20.
Zapisala:
Tadeja Tement,
Služba za študentske zadeve

Predsednica Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik, l.r.
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