
 
 
 

Aktivnosti oddelčnih programskih svetov v študijskem letu 
2020/2021 

 
 

 Datumi sej 
PS 

Opis aktivnosti 

Oddelek za 
anglistiko in 

amerikanistiko 

10. 2. 2021  pregled lanskoletnega SEP, komentiranje ugotovitev; 

 izmenjava predlogov za izboljšave pri prepoznavanju 

dobrih praks v programih (študentski vidik, vidik 

delodajalcev, strokovni vidik pedagoške stroke, vidik 

visokošolskih učiteljev); 

 pogovor o visoki usposobljenosti diplomantov 

Poučevanja angleščine tudi za poučevanje na zgodnji 

stopnji OŠ, za kar nimajo formalne izobrazbe (naši 

diplomanti lažje osvojijo posebnosti poučevanja učencev 

v prvi triadi kot učitelji RP, pomembno je tudi 

kakovostno obvladovanje tujega jezika); žal odločitev ni v  

rokah oddelka; 

 predlog: iskanje možnosti za vključitev naših študentov v 

srednješolske in osnovnošolske projekte, kot je Debata v 

angleškem jeziku; študentka tutorka bo predlog prenesla 

študentom. 

   

Oddelek za 
filozofijo 

17. 2. 2021  seznanitev članov in članic PS z aktivnostmi na oddelku in 
s pripravo samoevalvacijskih poročil; 

 seznanitev z rezultati interne študentske ankete o študiju 
(pohvalami in pripombami oz. predlogi študentov_k za 
izboljšanje); 

 razprava o možnostih za širšo promocijo filozofije v 
javnosti in učinkovitejšo promocijo študija filozofije na 
srednjih šolah s ciljem, da se poveča zanimanje za vpis 
(posebej organizirana predavanja profesorjev_ic in 
študentov_k, poletna šola, okrepljeno sodelovanje z 
osnovnošolskimi učitelji_cami pri izvedbi predmeta 
Filozofija za otroke) in dogovor, da se okrepi 
komunikacija med zunanjimi in notranjimi deležniki; 

 predstavitev vmesnega poročila o izvedbi prvega 
nagradnega natečaja za dijaški filozofski esej. 

 
 
 

  



Oddelek za 
geografijo 

18. 2. 2021, 
MS Teams  

 konstitutivna seja PS Oddelka za geografijo, predstavitev 
članov PS; 

 seznanitev članov PS z aktivnostmi na oddelku; 

 seznanitev s študijskimi programi na vseh treh stopnjah 
in postopkom priprave samoevalvacijskih poročil; 

 seznanitev z dosedanjimi samoevalvacijskimi poročili za 
posamezne študijske programe ter poglavitnimi 
pripombami nanje; 

 razprava in izmenjava predlogov za nadaljnje delo in 
izboljšanje študijskih programov, pedagoškega dela na 
oddelku, aktivnosti za promocijo študija geografije in 
povečanje števila vpisanih študentov, povečanje stopnje 
prehodnosti med letniki in večji delež diplomantov; 

 razprava in izmenjava izkušenj o dodatnih možnostih 
izvajanja prakse in večje zaposljivosti diplomantov. 

   

Oddelek za 
germanistiko 

11. 9. 2020, 
7. 10. 2020 

 sodelovanje z deležniki pred ustanovitvijo PS: 

 Mestna Občina Maribor: razgovor o možnostih 
sodelovanja pri urejanju zgodnjega učenja nemščine v 
MO Maribor (Jesenšek, Vrečko, Brenk). 

 8. 12. 2020,  
MS Teams.   

 konstitutivna seja PS Oddelka za germanistiko; 

 seznanitev z delom in študijskimi programi Oddelka za 

germanistiko; 

 razprava o možnostih sodelovanja; 

 zapisnik hrani predstojnica oddelka. 

 8. 6. 2021  SNG Maribor: dogovor o sodelovanju študentov s SNG 
(Jesenšek, Roškar). 

 7. 12. 2021, 
Teams 

 RTV Maribor:  izobraževanje študentov na področju 
medijev (Zoran Medved; Jesenšek, Gračner Mlakar). 

   

Oddelek za 
madžarski jezik 
in književnost 

30. 5. 2021  diskusija na seji PS je potekala o naslednjih ključnih 
temah: 

 za izboljšanje kakovosti izobraževanja si oddelek od leta 
2017 prizadeva z uvedbo nove smeri obstoječega 
programa – Hungaristika, in sicer dvopredmetni študij 
madžarskega jezika kot tujega jezika;  

 predstavitev pripravljenega programa s predmeti 
oddelka, ki so objavljeni v medfakultetni izbirnosti in so 
financirani iz Razvojnega stebra financiranja UM 2021–
2024; 

 organizacija izvedbe dodatnih ali izbirnih študijskih 

predmetov madžarščine za študente razrednega pouka in 

predšolske vzgoje Pedagoške fakultete, bodoče 

predmetne učitelje Filozofske fakultete in Fakultete za 

naravoslovje in matematiko UM za potrebe zaposlitve na 

dvojezičnem področju.  

 
 
 
 

  



Oddelek za 
pedagogiko 

23. 6. 2021  korespondenčna seja, na kateri smo člane sveta seznanili 
s samoevalvacijskimi poročili in jih prosili za komentar. 

 14. 12. 2021, 
MS Teams 

 vsebina sestanka je bila naslednja: 

 obravnava samoevalvacijskih poročil ŠP 2019/20; 

 v razpravi je bil poudarjen pomen sodelovanja šol s FF 
UM in s tem tudi z oddelkom; 

 predstavljene so bile kadrovske potrebe, ki so se s 
spremembo normativov nekoliko izboljšale; 

 predstavnika delodajalcev sta izpostavila nekatere vidike, 
ki jih kot delodajalca vidita za pomembne pri zaposlitvi 
oziroma odločanju na kadrovskem področju; 

 podani so bili predlogi za sodelovanje na področju tem 
zaključnih del, prakse študentov oddelka, izmenjave 
strokovnjakov iz prakse in ponudbe vseživljenjskega 
izobraževanja; 

 zapisnik sestanka hrani predstojnik oddelka. 
 

   

Oddelek za 
prevodoslovje 

sep. 2020 – 
jan. 2021   

 komunikacija s člani PS za drugostopenjski študijski 
program Prevajanje in tolmačenje po e-pošti; 

 informacije o nalogah članov PS, pošiljanje relevantnih 
gradiv;  

 delovni pogovori s posameznimi člani PS v zvezi z 
zunanjo evalvacijo študijskega programa. 

 22. 10. 2020  sodelovanje s člani PS drugostopenjskega študijskega 
programa Prevajanje in tolmačenje na zunanji evalvaciji. 

 okt. – nov. 
2020 

 komunikacija s člani PS za prvostopenjske študijske 
programe Prevajalske študije po e-pošti, informacije o 
nalogah članov PS, pošiljanje relevantnih gradiv; 

 Jan. 2021  predstavitev prvostopenjskih študijskih programov 
Prevajalske študije v orodju MSTeams za članico PS. 

 7. 1. 2021 
 

 sestanek s programskim svetom za drugostopenjski 
študijski program Prevajanje in tolmačenje; 

 predstavitev študijskega programa in razprava o njem z 
vidika naročnikov prevajanja in tolmačenja ter potreb na 
trgu. 

 12. 1. 2021  sestanek s programskim svetom za prvostopenjske 
študijske programe Prevajalske študije; 

 predstavitev študijskega programa in razprava o njem z 
vidika naročnikov prevajanja in tolmačenja in potreb na 
trgu. 

   

Oddelek za 
psihologijo 

11. 6. 2021  predstavitev delovanja  oddelka, preteklih dosežkov, 
aktualnega stanja; 

 seznanitev s ključnimi ugotovitvami samoevalvacijskega 
procesa; 

 diskusija v okviru tematike: Psihološka dejavnost – 
izobraževanje, raziskovanje, praksa: perspektive 
učiteljev, raziskovalcev, praktikov in študentov (vključeni 



tudi povabljeni predstavniki Zbornice kliničnih 
psihologov Slovenije). 

   

Oddelek za 
slovanske jezike 
in književnosti 

16. 2. 2021  predstavitev samoevalvacijskih poročil 1., 2. in 3. 
stopnje; 

možnosti vključevanja deležnikov in sodelovanja z njimi; 
podani so bili naslednji predlogi: 

 aktivnejše vključevanje strokovnjakinj in strokovnjakov iz 
prakse v pedagoški proces; 

 pritegnitev strokovnjakinj in strokovnjakov iz prakse k 
somentorstvu pri magistrskih delih, povezanih s 
potrebami okolja; 

 zasnova in prijava programa PPU, ki bo namenjen 
poučevanju slovenščine kot drugega in tujega jezika v 
kontekstu medkulturnega izobraževanja; 

 vpeljava strokovne prakse (zlasti z namenom 
strokovnega usposabljanja študentk in študentov 
dvopredmetnega nepedagoškega študijskega programa) 
kot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti 
(KOOD); možnosti sodelovanja sta ponudili UKM (npr. 
urejanje rokopisnega gradiva ter zapuščine kulturnih 
ustvarjalk in ustvarjalcev) in SNG Maribor (lektorsko delo 
v gledališču); 

 vpeljava predmeta Strokovni praktikum na 
dvopredmetnem nepedagoškem študijskem programu 
(če/ko bodo možnosti dopuščale); 

 načrt aktivnosti Oddelka, s katerimi bi bolj ustvarjalno 
pristopili k pritegnitvi dijakinj in dijakov k študiju 
slovenskega jezika in književnosti; podana sta bila dva 
predloga: 

 organiziranje literarne/jezikovne delavnice; 

 organiziranje dneva odprtih vrat. 
 

   

Oddelek ta 
sociologijo 

10. 2. 2021, 
4. 2. 2022 

 2 sestanka PS Oddelka za sociologijo, vrsta delovnih 
pogovorov s posameznimi člani PS; 

 seznanitev članov PS s SEP-i  ŠP za preteklo študijsko 
leto; 

 razprava o problematiki povezanosti prakse s študijskimi 
programi, ki se izvajajo na oddelku; 

 razprava o novih, združenih študijskih programih 
oddelka;  
uvedba prakse v študijske programe oddelka; 

 oblikovanje učnih načrtov za predmete, ki so namenjeni 
uvedbi prakse v študije, ki se izvajajo na oddelku; 

  oblikovanje seznama podjetij, v katerih bi študenti lahko 
opravljali prakso; 

 imenovanje člana PS, ki bo deloval kot koordinator za 
prakso; 

 načrt prihodnjih aktivnosti članov oddelka za uspešnejše 
povezovanje študijskih programov s prakso. 



Oddelek za 
umetnostno 
zgodovino 

nov. 2020,  
5. 2. 2021 

 ustanovitev Programskega sveta Oddelka za umetnostno 
zgodovino, ki je bil novembra 2020 potrjen na Senatu FF 
UM in pomembno prispeva k procesu samoevalvacije 
vseh treh študijskih programov Umetnostne zgodovine; 

 konstitutivni sestanek PS s predstavitvijo namena in 
delovnih nalog; delovni razgovori s člani PS, ki prihajajo iz 
delovnega okolja; predstavitev nujnosti spremljanja 
novih ukrepov s t. i. zanko kakovosti; 

 predstavitev priporočil, ki so jih podali člani komisije za 
notranjo programsko evalvacijo z dne 23. 3. 2020 ter 
akcijskega načrta za izvajanje priporočil; 

 razprava o možnosti vključevanja dobrih praks študijskih 
programov v tujini v študijski program Umetnostna 
zgodovina FF UM, s predlogom nekaterih članov za 
aktivnejše vključevanje zunanjih strokovnjakov, zlasti s 
predavanji. 

   

Oddelek za 
zgodovino 

16. 12. 2020 
 
 
 

10. 2. 2021 

 ustanovna seja Programskega sveta Oddelka za 
zgodovino, ki je bil novembra 2020 potrjen na Senatu FF 
UM (predstavitev nalog in pomena sveta, uvodni 
predlogi članic in članov o razumevanju poslanstva 
organa); 

 druga seja PS je vključevala:  

 seznanitev članic in članov s pripravo samoevalvacijskih 
poročil; 

  razprava o vlogi SEP, predvsem v procesih reakreditacije 
študijskih programov;  

 pogovor o možnostih za okrepitev promocijskih 
dejavnosti oddelka, zlasti na II.  gimnaziji v Mariboru in 
na izobraževalnih ustanovah v sosednjih državah; 

  pogovor o možnostih uporabe orodij, ki so bila v 
ospredju v času pandemije (Zoom, MS Teams), tudi po 
pandemiji;  

 izpostavilo se je vprašanje o možnostih boljšega 
vključevanja študentk in študentov študijskih programov 
na oddelku v dejavnosti humanističnih ustanov v 
Mariboru (Pokrajinski arhiv, Pokrajinski muzej, Muzej 
NO). 

 
 
 
 
Maribor, 24. 2. 2022 
 
 
        Koordinirala in tehnično uredila 
 

prof. dr. Irena Stramljič Breznik, 
prodekanica za kakovost, kadre in     
razvoj 


