ZAPISNIK
Konstitutivna seja Študentskega sveta Fakultete za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko Univerze v
Mariboru, ki je bila v torek, 22. novembra 2016, ob 16. uri v Senatni sobi objekta G2.

PRISOTNI:

Pia PREBEVŠEK, Mitja RUPNIK, Tomaž KLOPČIČ, Anže JURKOŠEK, Domen KIRN
KREFL, Demi HARC, Nejc VINKO, Izak GLASENČNIK, Oskar ŽVEGLIČ, Mario
KENDA, Tjaša HERIČKO, Jan MIKOLIČ, Sara ZMRZLAK, Tilen KOCBEK, Nik
BRAČIČ, Helena ROBIČ, Mirza SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:

Alen RAJŠP

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:

Niki KOZODERC

OSTALI PRISOTNI:

/

Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Konstituiranje Študentskega sveta FERI
Habilitacijski postopki
Razno

Sejo je začela in vodila prodekanica za študentska vprašanja Pia Prebevšek, ki je vse navzoče pozdravila, nato
pa se je vsak prisotni na seji predstavil.
Ad 1/

Konstituiranje Študentskega sveta FERI
Po opravljenih volitvah in konstituiranju študentskih sosvetov Študentskega sveta FERI smo ugotovili, da je
12 kandidatov za konstituiranje Študentskega sveta Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
vključno s predsedujočo Študentskemu svetu FERI, prodekanico za študentska vprašanja FERI Pio PREBEVŠEK.
Sprejeli smo
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Sklep 1:

Študentski svet Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko se konstituira v
naslednji postavi:
-

Pia PREBEVŠEK, prodekanica za študentska vprašanja FERI in predsedujoča ŠS FERI

-

Mitja RUPNIK, predstavnik ŠS 1. letnikov

-

Tomaž KLOPČIČ, predstavnik ŠS 1. letnikov

-

Domen KIRN KREFL, predstavnik ŠS 2. letnikov

-

Demi HARC, predstavnik ŠS 2. letnikov

-

Mario KENDA, predstavnik ŠS 3. letnikov

-

Tjaša HERIČKO, predstavnik ŠS 3. letnikov

-

Alen RAJŠP, predstavnik ŠS 4. letnikov

-

Niki KOZODERC, predstavnik ŠS 5. letnika

-

Nik BRAČIČ, predstavnik ŠS absolventov

-

Helena ROBIČ, predstavnik ŠS absolventov

-

Mirza SARAJLIĆ, predstavnik ŠS doktorskih študentov
Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Ad 2/

Habilitacijski postopki
Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata
Borisa OVČJAKA, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo Borisu OVČJAKU pozitivno mnenje pedagoške
usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv. Ni bilo podanih posebnih opažanj študentov.

Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata
Jernej FLISAR, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 3:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo Jerneju FLISARJU pozitivno mnenje pedagoške
usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv. Ni bilo podanih posebnih opažanj študentov.
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Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidatko
doc. dr. Suzano ŽILIČ FIŠER, ki je vložila popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 4:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo doc. dr. Suzani ŽILIČ FIŠER v postopku
izvolitve v naziv pozitivno mnenje pedagoške usposobljenosti s pridržkom.

Obrazložitev
sklepa:

ŠS FERI je ob seznanitvi z gradivom (ocenami študentske ankete) ugotovil, da je v
zadnjih študijskih letih razviden dvig povprečne ocene kandidatke, vendar
študenti pedagoško delo kandidatke še vedno ocenjujejo kot slabo, saj kandidatko
uvrščajo med najslabše ocenjene pedagoške delavce - izmed vseh 196
reprezentativno ocenjenih pedagoških delavcev Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko se kandidatka uvršča na 184. mesto.
Po izjavah študentov kandidatka zelo pogosto odpove predavanja in ne poišče
nadomestnih terminov, v katerih bi odpadla predavanja nadomeščala, zaradi tega
ne izvede predvidenega števila ur predavanj. Na izpitu nato podaja vprašanja o
snovi, ki v sklopu predavanj ni bila obravnavana. Prav tako študenti na predavanjih
pogrešajo ustrezno razlago, ki bi bila potrebna za razumevanje snovi. Študenti so
tako mnenja, da ne uspejo pridobiti ustreznega znanja, da so prevečkrat
prepuščeni samostojnemu delu zaradi neizvedenega pedagoškega procesa s
strani kandidatke ter da zaradi tega ne morejo osvojiti ciljev, ki so zastavljeni v
akreditiranem študijskem programu.
Študenti so izpostavili, da kandidatka rezultatov izpita pogosto ne poda v roku in
da se ne odziva na e-poštna sporočila oz. nanje ne odgovarja. Prav tako so študenti
izpostavili, da kandidatka sproti ne ocenjuje nalog, ki se oddajajo tekom
študijskega leta in tako ne podaja povratnih informacij o delu študentov.
Kandidatka po izvedenem izpitnem roku poda samo skupno končno oceno
predmeta brez ustrezne obrazložitve študentu, kako je oceno pridobil, razčlenjene
ocene pa pogosto sploh ne poda. Na ta način je med študenti zavladal občutek, da
njihovo delo sploh ni pregledano in ocenjeno.
ŠS FERI kandidatki predlaga, da zgoraj navedene pomanjkljivosti, ki so se pojavile
pri njenem pedagoškem delu odpravi oz. izboljša.

Sklep je bil sprejet
9 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽAN
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Ad 3/
Razno.
Prodekanica je vse zbrane povabila na dogodek Tečaj retorike, ki bo v organizaciji ŠS FERI potekal v torek,
29.11.2016. Prav tako je pozvala k promociji dogodka med študenti.
Ob svetovnem dnevu boja proti AIDSU, 1. decembra, bo s strani ŠSUM po fakultetah potekala promocija oz.
osveščanje. Člani ŠS članic bodo dobili kondome in jih delili med študente. K akciji bo pristopil tudi ŠS FERI –
štirje člani bodo akcijo izvajali v dopoldanskih urah.
Prodekanica Pia Prebevšek je poročala o stanju na planu dela ŠS FERI. Ker se kar nekaj projektov, za katere
smo dobili finančna sredstva ni izvedlo, je predlagala, da se nekaj denarja nameni za ekskurzijo študentov
FERI v Bruselj.
Sprejeli smo
Sklep 5: ŠS FERI nameni 300 eur za avtobusni prevoz v Bruselj, kamor se bodo na ekskurzijo odpravili
študenti FERI.
Sklep je bil soglasno sprejet
10 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Na koncu seje so se prisotni dogovorili še o terminu decembrske seje ŠS FERI, ki bo med 8.12. in
15.12.2016.

Seja je bila zaključena ob 16.40 uri.
Maribor, 22.11.2016

Zapisala sekretarka ŠS FERI
Tjaša Heričko, l.r.

prodekanica za študentska vprašanja FERI
Pia Prebevšek, l.r.
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