ZAPISNIK 4. REDNE SEJE
ŠTUDENTSKEGA SVETA
AKADEMIJE ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE,

Seja je potekala dne 03. 04. 2017 v predavalnici 309 na Akademiji za likovno umetnost in
oblikovanje, Dolenjska cesta 83, 1000 Ljubljana.
Seja se je pričela ob 14:25 uri.
Prisotni: Toni Buršić, Gregor Humar, Žiga Hančič, Rea Vogrinčič, Teja Gerkman, Ana Lucija
Šarić
Neopravičeno odsotni: Vid Merlak
Sejo je vodil predsednik Študentskega sveta ALUO, Gregor Humar.
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 2. dopisne in 1. izredne seje ŠSALUO;
3. Poročilo predsedstva ŠSALUO;
4. Poročilo predstavnikov v organih ALUO;
5. Evalvacija projekta treh akademij;
6. Evalvacija rednih profesorjev;
7. Sklepi komisije za samoevalvacijo;
8. Informativnik;
9. Pregled porabe sredstev ŠSALUO;
10. Predlogi in pobude predstavnikov;
11. Razno.

Ad 1.
-

Potrditev dnevnega reda

Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad 2.
-

Potrditev zapisnika 2. dopisne in 1. izredne seje ŠSALUO

Predsedujoči pove, da pripomb na zapisnika ni bilo.
Sklep št. 1
Študentski svet ALUO potrjuje zapisnik 2. dopisne in 1. izredne seje ŠSALUO.
Za: 4. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 3.
-

Poročilo predsedstva ŠSALUO

Gregor Humar in Žiga Hančič sta predstavila poročilo predsedstva.
Sklep št. 2
Študentski svet ALUO se seznanja s poročilom predsedstva.
Za: 4. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seji se je pridružila Rea Vogrinčič.
Ad 4.
-

Poročilo predstavnikov v organih ALUO

Predstavljeno je bilo poročilo predstavnikov v organih ALUO.
Sklep št. 3
Študentski svet ALUO se seznanja s poročilom predstavnikov v organih ALUO.
Za: 5. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seji se je pridružil Toni Buršić.

Ad 5.
-

Evalvacija projekta treh akademij

Žiga Hančič predstavi pozitivne in negativne točke projekta. Kot pozitivne izpostavi
povezovanje študentov treh akademij in promocijo ALUO, kot negativne pa samo
organizacijo projekta in varnost med izvedbo projekta. Pove da na razstavi ni bilo
varnostnika. Težave so bile tudi pri transportu razstavljenih eksponatov. Udeleženci projekta
pa se niso ravnali kot primerni obiskovalci. Sicer je projekt uspel.
Teja Gerkman izpostavi slabo notranjo organizacijo in pomanjkanje kuratorja, kar je delno
pripomoglo k uničenju nekaterih razstavnih eksponatov.
Sledila je razprava o poškodovanem okvirju študentke, ki je kot razstavljavka podala
pritožbo.
Ad 6.
-

Evalvacija rednih profesorjev

Žiga Hančič in Gregor Humar sta predstavila tematiko. Redni profesorji niso odvisni od
študentskih mnenj, kot ostali pedagogi, ki morajo za podaljšanje habilitacije pridobiti tudi
pozitivno študentsko mnenje. Ta način lahko vodi do slabše kakovosti poučevanja rednih
profesorjev, zato bi želeli vpeljavo nekakšne evalvacije, ki bi bila varnostni ventil in ohranjala
višjo kakovost poučevanja rednih profesorjev.
Sklep št. 4
Študentski svet ALUO predlaga Študentskemu svetu UL vpeljavo evalvacije rednih
profesorjev.
Za: 6. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.
-

Sklepi komisije za samoevalvacijo

Gregor Humar je predstavil sklepe komisije za samoevalvacijo naslovljene na ŠSALUO. Rea
Vogrinčič se je kot članica komisije predstavitvi pridružila. Potekala je razprava o tutorstvu,
uvedbi obvezne prakse in pomanjkljivega seznanjanja z vsebinami ter finančnim
poslovanjem na ALUO.
Glede tutorstva je bilo enotno mnenje, da bi ga ALUO morala formalno vpeljati, sicer
neformalno že poteka, vendar vodstvo tega ne ve, saj se odvija samo po sebi na način, da
študentje višjih letnikov pomagajo študentom nižjih letnikov. Študenti znotraj posamezne
smeri so dobro povezani med seboj.
Glede vpeljave obvezne prakse v študijske programe so bila mnenja deljena. Vpeljavi so
naklonjene predvsem smeri oblikovanja, nekoliko manj smeri slikarstvo in kiparstvo. S smeri
restavratorstva še nimamo mnenja, zato z odgovorom komisiji počakamo do pridobitve.
Razprava je potekala tudi o možnosti opcijske izbire prakse in kakšne možnosti bo Akademija
omogočala.
Glede pomanjkljivega seznanjanja z vsebinami in finančnim poslovanjem ALUO, ima ŠSALUO
premalo informacij na katere vsebine se to nanaša. V razpravi so bile zajete vsebine:
dostopnost učnih načrtov, pomanjkljivo seznanjanje z izbirnimi predmeti in njihovo vsebino
ter predvsem finančnim poslovanjem ŠSALUO.
Skladno z razpravo je bil na glasovanje podan naslednji sklep.
Sklep št. 5
Študentski svet ALUO predlaga komisiji za samoevalvacijo vpeljavo formalno urejenega
tutorskega sistema.
Za: 6. Proti: 0. Vzdržani: 0.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rea Vogrinčič je sejo zapustila.

Ad 8.
-

Informativnik

Gregor Humar predstavi projekt ALUO, v sklopu katerega bi se sestavilo informativno
brošuro za bruce, v kateri bi določene segmente pokril Študentski svet.
Ad 9.
-

Pregled porabe sredstev ŠSALUO

Gregor Humar je predstavil trenutno finančno stanje in pozval predstavnike smeri, ki še niso
podali mnenj za porabo sredstev, naj to storijo v najkrajšem možnem času.
Žiga Hančič pove, da so študentje smeri kiparstvo, slikarstvo in video in novi mediji enotnega
mnenja, da bi sredstva porabili za Svinjski žur na Erjavčevi.
Predlogu močno nasprotuje Ana Lucija Šarić z argumenti, da Študentski svet ni tu za to, da bi
financiral žure in naj raje premislijo o financiranju študijskih dejavnosti.
Ker ostalih predlogov ni bilo je Gregor Humar predlagal, naj se o tem še razmisli do prihodnje
seje, prav tako ostali, ki predlogov še niso podali, na naslednji seji o tem odločimo in po
potrebi ponovno prerazporedimo sredstva tja, kjer se kažejo potrebe.
Ad 10.
- Predlogi in pobude predstavnikov
Gregor Humar pove, da do seje ni prejel nobenega predloga ali pobude predstavnikov.
Ad 10.
- Razno
Gregor Humar pove, da bosta potekali dve preizkusni predavanji in naproša študente, ki
študirajo na teh področjih, da se predavanji udeležijo kot predstavniki Študentskega sveta
ALUO. Predstavi tudi trenutno stanje glede negativnega mnenja v habilitacijskem postopku.
Žiga Hančič pove za problem študentov, ki jih je poučeval prof. Junoš, ki pa je odšel v pokoj.
Ti študentje nimajo ocene, v kontakt s profesorjem pa je nemogoče priti, saj jih ignorira.
Gregor Humar je povedal da bo zadevo predstavil glavnemu tajniku in komisiji za študijske
zadeve, vendar pred tem potrebujemo seznam teh študentov, da bomo vedeli kdo vse mora
to problematiko rešiti.
Teja Gerkman izpostavi vprašanje o legalnosti poučevanja asistentov. Dogaja se namreč, da
asistent poučuje večji, če ne celo ves del predmeta. Gregor Humar pove, da se bo o zadevi
pozanimal, vendar asistent ne sme ocenjevati študentov, o obsegu predavanj pa bo pridobil
informacijo.

Ker ni bilo nadaljnje razprave se je seja zaključila.
Seja je bila zaključena ob 16:30 uri.
V Ljubljani, 03. april 2017.
Zapisnik zapisala:

Zapisnik potrjuje:

Tajnica
ŠSALUO
Ana Lucija Šarić

Predsednik
ŠSALUO
Gregor Humar

