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1. redne seje Študentskega sveta Fakultete za varnostne vede
Datum: ponedeljek, 3. 12. 2018
Ura: 12.00

Prisotni člani ŠS FVV: Prodekanica za študentska vprašanja Nika Gaberšek.
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Klara Brežnik, Živa Kristančič, Isidora Vulić, Katrin Podgorski,
Andrej Bračko, Maša Horvat, Patricija Bukovinski, Marisa Kopše, Goran Zorič, Stefan
Joksimović,
Člani ŠS FVV: Marko Kaluža, Aja Kovačević
Odsotni člani ŠS FVV:
Člani ŠS FVV z volilno pravico: Mirche Milenkov
Člani letnikov: Matic Štrukelj
Ostali prisotni: izr. prof. dr. Igor Bernik, prodekan za izobraževalno dejavnost

Ad.1 Potrditev dnevnega reda seje
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS FVV
2. Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru
3. Poročila s komisij FVV
4. Podaja mnenja študentskega sveta – habilitacije
5. Podaja mnenja o pedagoških ocenah
6. Podaja mnenja glede ponavljajočih izpitnih rokov
7. Ostalo
a) aktualno dogajanje
b) plan dela
c) predlogi, pripombe
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Prodekanica je predlagala spremembo dnevnega reda, in sicer:
Predlagani dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje ŠS FVV
2. Volitve v Študentski svet Univerze v Mariboru
3. Podaja mnenja o pedagoških ocenah
4. Podaja mnenja glede ponavljajočih izpitnih rokov
5. Poročila s komisij FVV
6. Podaja mnenja študentskega sveta – habilitacije
7. Ostalo
a) aktualno dogajanje
b) plan dela
c) predlogi, pripombe

SKLEP 1:

»Študentski svet Fakultete za varnostne vede potrjuje spremembe dnevnega
reda 1. redne seje ŠS FVV z dne 3. 12. 2018. «
Za: 11
Proti:0
Vzdržani:0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad. 2: Volitve v ŠS UM
Na volitvah za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru smo imeli
samo 1 kandidata, to je Matic Štrukelj, absolvent UNI Varstvoslovje.
SKLEP 2:
»Glede na volilni izid Študentski svet Fakultete za varnostne vede UM ugotavlja, da
je bil za namestnika člana ŠS UM, izvoljen naslednji kandidat: Matic Štrukelj.«
Za:11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 3: Podaja mnenja o pedagoških ocenah
SKLEP 3:
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»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se je seznanil z rezultati
študentskih anket za študijsko leto 2017/2018.«
Za:11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Mnenje/komentarje o 10% najnižje ocenjenih pedagoških delavcih na FVV bomo
dokončno podali na naslednji redni seji. Do takrat pa smo še razmišljali o predlogih
sprememb pri nekaterih.
Ad. 4: Podaja mnenja glede ponavljajočih izpitnih rokov
Seznanitev z nosilci, pri katerih je v preteklem študijskem letu (2017/2018) prišlo
do neuspešnega četrtega in vsakega nadaljnjega opravljanja izpita.
Na podlagi obvestila Univerze v Mariboru in prejetega seznama nosilcev, pri katerih
je v preteklem študijskem letu (2017/2018) prišlo do neuspešnega četrtega in
vsakega nadaljnjega opravljanja izpita, in glede na to, da gre pri izpitih večinoma
za iste študente, ki imajo podobne težave pri več predmetih, je Komisija za
študijske zadeve sprejela naslednji sklep:
»Študente, ki so večkrat neuspešno pristopili k izpitom, se jim ponudi pomoč, tako
da se jih obvesti o možnostih izboljšanja njihovih študijskih rezultatov v okviru
sistema predmetnega in uvajalnega tutorstva na FVV. Tematika glede četrtega in
vsakega nadaljnjega izpita bo obravnavana tudi na seji ŠS FVV, kjer bodo
razpravljali o problemu in eventualno predlagali dodatne rešitve.«
Ponavljajoči se 4. in 5. roki:
VPD
- Metode raziskovanja in statistika BREN MATEVŽ
- Mednarodno varnostno upravljanje TOMINC BERNARDA
- Kazenskopravni sistem RS ŽABERL MIROSLAV
PREDLAGAM SKLEP:
SKLEP 4:
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja glede neuspešnih
četrtih in vsakih nadaljnjih opravljanjih izpitov v preteklem letu (2017/2018).«
Za: 11
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Vzroke in rešitve glede ponavljajočih četrtih in vsakih nadaljnjih opravljanjih
izpitov bo študentski svet potrdil na naslednji redni seji.
Ad. 5: Poročila s komisij FVV
- Komisija za študijske zadeve (Živa in Nika)
- Komisija za raziskovalno dejavnost (Andrej)
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-

Senat (Isidora in Nika)

-

Komisija za ocenjevanje kakovosti (Nika) -

Drugo?

SKLEP 5:
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede se seznanja s poročili komisij
FVV.«
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad. 6: Podaja mnenja študentskega sveta – habilitacije
SKLEP 6.1 :
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede podaja POZITIVNO za kandidata
dr. Aleša Bučarja Ručmana, o njegovi pedagoški usposobljenosti za prvo
izvolitev v naziv izredni profesor za predmetno področje »sociologija«.« Za:
11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Mnenje:
Po pregledu ocen študentske ankete, podajamo pozivno mnenje za habilitiranje.
Ocene kažejo na to, da so študenti redno obiskovali predavanja in vaje. Dr.
Aleš Bučar Ručman na svojih predavanjih in vajah, študentom zelo dobro
predstavlja aktualno tematiko z obravnavanega področja. Za razlago snovi
uporablja strokovne pripomočke, razumljive prosojnice, pregledne in
zanimive predstavitve.
Predavatelj je dostopen na in po predavanjih ter vajah. Ocenjuje objektivno,
pravično in ima jasne kriterije, ki so predhodno predstavljeni.
SKLEP 6.2:
S strani Pravne fakultete UL smo prejeli prošnjo za predložitev mnenja študentov
o pedagoškem delu izr. prof. dr. Zorana Kanduča.
»Študentski svet Fakultete za varnostne vede podaja POZITIVNO za kandidata
dr. Zorana Kanduča, o njegovi pedagoški usposobljenosti za izvolitev v naziv
docent za predmetno področje »kriminologija«.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 2
Sklep je bil sprejet soglasno.
Mnenje:
Po pregledu ocen študentske ankete, podajamo pozivno mnenje za habilitiranje.
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Ocene kažejo na to, da so študenti redno obiskovali predavanja in vaje. Dr.
Zoran Kanduč na svojih predavanjih študentom dobro predstavlja tematiko z
obravnavanega področja. Predavatelj je dostopen na in po predavanjih ter vajah,
kakor tudi preko elektronske pošte. Ocenjuje objektivno, pravično in ima jasne
kriterije, ki so predhodno predstavljeni. Prosimo pa, da profesor več pozornosti
nameni načinu kako predava, kar bi se lahko odražalo v glasnejšem in bolj
razločnem načinu predavanja. Vzdržana glasova pomenita, da se študenti še niso
srečali s profesorjem.

Ad. 7: Ostalo
a) aktualno dogajanje
Ali so problemi pri kakšnem predmetu?
b) plan dela
- 3. 12. cel dan – kondomi in pentlje na mizi v 1. nadstropju – ozaveščanje
glede Dneva boja proti AIDSU
- 4. 12. ob 17. uri – postavljanje novoletne smrečice v 1. nadstropju fakultete
- 5. 12. ob 8.30 uri – dan kave in čaja - 10. 12. 2018 – Dobrote študentske
kuhinje - …..
+ zbiranje igrač in sladkarij v knjižnici
Drugih projektov žal ne moremo izpeljati, saj nimamo več razpoložljivih sredstev.
Smo pa imeli v planu rezervirane STAND UP komike in smo jih morali odpovedati
prav zaradi pomanjkanja sredstev.

DODATNO:
Prodekan za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Igor Bernik se nam je na seji
pridružil na našo prošnjo, saj je predsednik Komisije za študijske zadeve, ki je
obravnavala četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov. Glede na to, da se te
zadeve ne dotikajo samo študentov, smo želeli še mnenje prodekana za
izobraževalno dejavnost. Sklep in rešitve bomo podali na 2. redni seji ŠS FVV. Prav
tako pa smo potrebovali pogled profesorja na rezultate pedagoških ocen študentske
ankete. Prodekan nam je ponudil pomoč pri kakršnemu koli vprašanju, nam
odgovarjal na naša vprašanja in sodeloval pri naših pogovorih.

Zapisnikar:
Nika Gaberšek
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Zapisnik potrjuje:
Nika Gaberšek
Prodekanica za študentska vprašanja

