ZAPISNIK
2. izredna seja Študentskega sveta Fakultete za Elektrotehniko, Računalništvo in Informatiko UM je bila v
sredo, 22. februarja 2017, ob 16:00 uri v Senatni sobi objekta G2.

PRISOTNI ČLANI ŠS FERI:

Pia PREBEVŠEK, Demi HARC, Oskar ŽVEGLIČ, Mario KENDA, Tjaša HERIČKO,
Jan MIKOLIČ, Sara ZMRZLAK, Alen RAJŠP, Niki KOZODERC, Nik BRAČIČ, Mirza
SARAJLIĆ

OPRAVIČENO ODSTOTNI:

Mitja RUPNIK, Tomaž KLOPČIČ, Anže JURKOŠEK, Domen KIRN KREFL, Nejc
VINKO, Izak GLASENČNIK, Tilen KOCBEK, Helena ROBIČ

NEOPRAVIČENO ODSOTNI:

/

OSTALI PRISOTNI:

/

Soglasno je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Habilitacijski postopki
Ad 1/

Habilitacijski postopki
Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidata izr.
prof. dr. Vojka Matka, ki je vložil popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 1:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo izr. prof. dr. Vojku MATKU pozitivno mnenje s
pridržkom o pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.
Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN
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Obrazložitev
sklepa:

ŠS FERI UM je ob seznanitvi z gradivom (ocenami študentske ankete) ugotovil, da je v
zadnjem študijskem letu razviden dvig povprečne ocene kandidata (iz 0,26 na 0,46),
vendar študenti pedagoško delo kandidata še vedno ocenjujejo kot slabo, saj kandidata
uvrščajo med najslabše ocenjene pedagoške delavce - izmed vseh 143 reprezentativno
ocenjenih pedagoških delavcev Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
se kandidat uvršča na 137. mesto.
Po pričevanju študentov so profesorjeva predavanja zelo slabo strukturirana, snov
velikokrat med seboj ni povezana, ali pa sploh ni del obravnavanega predmeta. Podatki,
ki jih profesor podaja so velikokrat zastareli, nepreverjeni in tudi napačni. Ocenjevanje ni
objektivno, navadno tudi ni jasno kakšen nivo znanja je potreben za določeno oceno.
Predavanja so zelo enostranska, zaradi takega načina predavanj so študentje velikokrat
zgolj pasivno vključeni v pedagoški proces. Laboratorijske vaje pri profesorju so
monotone, saj študentje večino časa zgolj sledijo navodilom profesorja, namesto da bi bilo
od njih zahtevano aktivno sodelovanje in izvajanje vaj.
Profesorju predlagamo, da omenjene nepravilnosti odpravi ter se poskusi posluževati
drugačnih in bolj sodobnih metod poučevanja, z več vključevanja študentov v sam
pedagoški proces in proces izvajanja laboratorijskih vaj. Predlagamo tudi, da pred
podajanjem snovi preveri ažurnost svojih virov.

Študentski svet FERI je bil seznanjen s prošnjo za podajo mnenja v postopku izvolitve v naziv za kandidatke
dr. Nataše Potočnik, ki je vložila popolno vlogo za izvolitev v naziv.
Sprejeli smo
Sklep 2:

Člani Študentskega sveta FERI podajamo dr. Nataši Potočnik pozitivno mnenje s pridržkom
o pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv.
Sklep je bil soglasno sprejet
8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN

Obrazložitev
sklepa:

Po pričevanju študentov je snov, ki jo profesorica predava zastarela, zato jo naprošamo,
da vsebino posodobi. Opomba je vezana predvsem na snov, ko se študenti v tujem jeziku
učijo o določenih tehničnih vsebinah (npr. zgradba računalnika ipd.), pri tem pa se ne
vključujejo sodobne in aktualne tehnologije, ampak tehnologije, ki so bile aktualne pred
več leti. Prav tako so študenti povedali, da profesorica ne ocenjuje dejanskega znanja in
nivoja tujega jezika, ki ga izkazujejo študenti, ampak na samem izpitu v tujem jeziku
zahteva točno določene stavke in besedne zveze, ki so zapisane v učbeniku. Študenti so
mnenja, da se (strokovni) tuj jezik učijo zato, da bodo lahko pravilno komunicirali v tujem
jeziku v času študija in kasneje v svoji karieri, zato se jim predmet zdi izjemno pomemben
in koristen, a nesmiselno, da se »na pamet« naučijo določene besedne zveze.

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

Člani Študentskega sveta FERI podajamo Vedranu Budinskemu pozitivno mnenje o
pedagoški usposobljenosti v postopku izvolitve v naziv. Skozi diskusijo ni bilo podanih
posebnih opažanj študentov.

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

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.
Maribor, 23.2.2017

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