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Štude tski svet Prav e fakultete, U iverze v Mari oru
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ZAPISNIK 7. redne seje Štude tskega sveta U iverze v Mariboru,
z dne 24. aprila 2019
Prisot i čla i ŠSPFUM:
Predsedujoča ŠSPFUM: Prodeka i a za štude tska vpraša ja PF UM, Teja Štrukelj
Ostali prisotni:
Ad 1. Potrditev dnevnega reda 7. redne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je pozdravila z ra e čla e in ugotovila, da je štude tski svet sklepče . Predlaga, da se z
d ev ega reda u ak e točka , saj je prof. dr. Rijave opravičila svoj izosta ek. Posledič o predlaga
sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 1
Štude tski svet PF UM potrdi spre e je i d ev i red 7. red e seje ŠS PF UM
Predlagan dnevni red:
1. Potrditev dnev ega reda 7. red e seje ŠS PF UM
2. Potrditev zapis ika . izred e seje ŠS PF UM
3. Podaja mnenja o pedagoški usposo lje osti ka didata
4. Tekoči projekti
5. Štude tska pro le atika
6. Razno
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje ŠS PF UM
Predsedujoča je čla o ŠS zapis ik posredovala a ail, ker adalj je razprave i, predsedujoča
predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 2
Štude tski svet PF UM potrdi zapisnik 2. izredne seje ŠS PF UM, z dne 4.4.2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 3. Podaja
e ja o pedagoški usposoblje osti ka didata
Predsedujoča z ra e nagovori, da je vlogo za ponovno izvolitev naziv izredni profesor podal kandidat
dr. Re ato Vre čur. Med prisot e razdeli rezultate Štude tske a kete i odpre razpravo.
Po pregledu rezultatov a ket študenti ugotavljajo, da mu pri vseh predmetih ocena raste, razen pri
Civilnem materialnem pravu, kjer ocena pada. Izpostavljeno je, da se profesor pri predmetu CMP
iz oljšal, saj i ajo štude ti izkuš je, da so ile a izpitu aterije, ki so ile težke, vendar so ji
obravnavali. V preteklosti je že ilo izpostavljeno, da je pri pred etu Uvod v sploš i del ivila,
ocenjevanje čud o. O e jeva je je takš o, da ikoli e veš ali oš aredil ali e. Pred leti so bili izpiti
zelo zahtev i, o e jeva je veliko strožje. Letos a i ili izpiti oljši. Vse kar je ilo a izpitu se je
obravnavalo na predavanjih. Izpostavljeno pa je, da pogoj da bi morala biti snov odpredavana ni merilo,
saj je lahko na izpitu tudi vsebina iz vse predpisane literature, zato celotne snovi ni potrebno
obravnavati na vajah in predavanjih. Letos je bila snov odpredavana, kar izpostavita predstavnika 2.
letnika.
Štude tski svet ugotavlja, da je prof. Vre čur na pravi poti in mu želi o, da tudi v prihodnje nadaljuje
z dobrim delom.
Predsedujoča predlaga sprejem naslednjega sklepa:
Sklep 3
Štude tski svet Prav e fakultete podaja pozitiv o
e je o pedagoški usposoblje osti ka didata
Re ata Vre čurja v postopku ponovne izvolitve v naziv izredni profesor.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Ad 4. Tekoči projekti
Predsedujoča pove, da je bila na zadnji debati dogovorjen naslov za naslednjo debato in sicer
»Evta azija je človekova pravi a!«. Datu
o določe ak ad o.
Danes popoldan bi izveden projekt Čaja ka prav iških pokli ev, a kateri se a o pridružilo gostov;
dr. Darja Se čur Peček, dr. Luka Marti To ažič, Li a Burkel Juras, Jure Jakšič i Ana Hederih.
Zadolžitve a dogodku so že v aprej dogovorje e. Med čaja ko o izvede tudi Do rodel i srečelov.
Po praznikih se bo še postavil ov datu , ko o o a voljo za prodajo srečk.
20. maja bo izveden projekt Izvršil i postopek v teoriji i praksi, tre ut o s o v fazi dogovarja ja z
gosti. Poskusili bomo zagotoviti daril a za udeleže e.
21. maja bo v sodelovanju s Kariernim centrom UM izvedena delavnica LinkedIn. Dogodek bomo začeli
promovirati med prazniki.
Tekmovanje iz mediacije bo izvedeno 28. maja, saj se bomo prilagodili razpoložljivosti gostov.
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V maju, ajverjet eje . aja o izvede že drugi Movie night, ki ga bomo pripravili v sodelovanju z
asistentom Janom Stajnkom i ured iko večera. Fil
o govoril o te i žvižgaštva.
Ad 5. Štude tska proble atika
Čla i predlagajo, da se docentko dr. Prostorjevo kontaktira glede razpisa kolokvijev pred vsakim
izpit i ter i o . Prav tako o predsedujoča po ov o ko taktirala dr. Dež a a, saj do sedaj i
prejela odgovora.
Ad 6. Razno
Predsedujoča prisot i pojasni, da je Štude tski svet UM prejel pritožbo profesorja, o pedagoški
usposo lje osti katerega je ŠS PF UM podal negativno mnenje. Pojasni nadaljnji potek postopka in jih
pozove, da jo v pri eru, da pride do kakš ih pritiskov zaradi podanega mnenja, o tem obvestijo.

Predsedujoča zaključi sejo.
Zapis ik pripravila: Teja Štrukelj
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