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Drage kolegice in kolegi.

Malo po a grozno. Edini sklep UO v zvezi s tezami je bil popravek sprejeti pri točki 7-OHK( v tekstu označeno).Vse ostalo pa so bila “nakladanja” brez konkretnih sklepov.
Počakati moram še naslednji UO, da bo nekatere stvari razčistila.
Žal je vmes prišal poziv za sistemizacijo na vrat na nos, a kaj čmo! Smo pač avtonomni!

Do sedaj niste zamudili še nič, kar menim je vaša zasluga in se vam za to zahvaljujem ter vas lepo pozdravljam.

Posebna novica: 
Dekanov dan bo v torek 25. Maja. Na fakultete bodo le dežurne službe! Ostali se vidimo na pohodu ali v ŠN na športnem srečanju z Mariborom.
Verjetno je še kaj takega pa vas bom že obvestila.

Priloženi izvod je vaš! Naš naslednji sestanek bo dan po seji UO v popoldanskih urah.

Lepo vas pozdravlja Amalija.


























Zaključki posveta vodstva FF v Ribnem
8. in 9. aprila 1999


1.del - PRISTOJNOSTI
Navzoči so bili seznanjeni z razmejitvijo pristojnosti dekan/direktor (tajnik)  in predstojnik /tajnik oddelka. 
V razpravi so se pokazali različni  problemi in bili predlagani naslednji zaključki:
1.1 Pristojnost predstojnika v primeru, da se pedagoški delavec ne udeležuje seje sveta oddelka ali senata in njegovih delovnih teles. Predstojnik sme in mora takega delavca poklicati na odgovornost. Sankcije določa ZDR in kolektivna pogodba, le poslužiti se jih je treba.
1.2. Predstojniki morajo  po tem, ko zapustijo funkcijo, opraviti primo-redajo (poročilo za prejšnje študijsko leto, vsa dokumentacija vezana na funkcijo...).
1.3. Na sejah senata morajo o delu poročati tudi predsedniki delovnih teles senata.
1.4 Materiali za seje organov, ki se pošiljajo na ime, morajo imeti oznako, da je to material za določeno sejo. Po seji morajo predstavniki oddelkov v delovnih telesih fakultete oddati material v tajništvo oddelka.
Predstavniki fakultet v delovnih telesih Univerze pa morajo po seji  oddati materiale v tajništvo fakultete ge. Zinki Rajšek, kjer se ustrezno arhivirajo.
1.5. Pedagoški delavci morajo sporočati svojo odsotnost tajnici oddelka, ta pa enkrat tedensko sporoči odsotnosti ali na-povedane odsotnosti v KPS.
1.6. Oddelki morajo opraviti znotraj oddelkov delitev dela med predstojnikom in namestnikom ter ostalimi predstavniki oddelka v delovnih telesih fakultete. Ti so dolžni poročati predstojniku o svojem delu, napozneje pa na seji sveta oddelka. Obvezno pa so dolžni obvestiti predstojnika ali namestika predstojnika o obveznostih oddelka in eventuelnih rokih zanje.
2. del - TISK ŠP V KNJIŽNI OBLIKI
    NABINO IZBIRNI SISTEM
2.1. Sedaj veljavni programi ( katerih objava ni bila opravljena)  morajo biti pripravljeni po enotnem vzorcu – NA PRILOŽENI DISKETI. Rok za oddajo   14. 05. 1999 – referat za ŠZ – ga. Janja Sešek. 
BODITE POZORNI NA NASLEDNJE:
-	skupno število ur
-	v prmeru, da nosilec in izvajalec nista ena in ista oseba, morata biti navedena oba
-	predznanja
-	študijska literatura 
-	učni načrt posameznega predmeta obsega samo eno stran-velikost črk  12 v pisavi Arial-CE.
V učnem načrtu morajo biti navedeni in opisani tudi izbirni predmeti po istem principu! 
Posebej morajo biti navedeni načini izvajanja izrednega študija!
2.2. Prenovljeni programi po nabirno izbirnem sistemu
Rok za oddajo predlogov narejenih na osnovi priloženih materialov je 1. oktober 1999.
Oddelčna ponudba petih (5) izbirnih predmetov za stroke,  kjer ni potrebno predznanje, mora biti izdelana do 14. 05. 1999 in oddana v RŠZ – ge. Mariji Šuštar.

3. del - ECTS
Na podlagi predstavitve vsebine je najnujnejša naloga Prestavitveni zbornik Univerze v Ljubljani. Prihodnji teden dobimo diskete- rok za izdelavo konec aprila letos!



4. del - OBVEZNOSTI!

4.1. MEDNARODNO SODELOVANJE
-	Prodekan bo dostavil rokovnik za prijavo za leto 2000/2001. Op – to pričakujte v začetku junija!
-	Razdeljen je bil poziv članicam za prijavo študentov za izmenjavo-pri nas za letos prideta v poštev le oddelka za geografijo in romanistiko. ROK 30.4.  Material bo ponovno posredovan še ostalim oddelkom!
-	Vsak oddelek mora določiti učitelja. ki bo zadolžen za medna-rodno soddelovanje.
-	Dodatno bo treba opredeliti delokrog komisije za mednarodno sodelovanje.
-	Obnoviti je  potrebno institucionalne pogodbe in jih aktualizirati.
4.2. ZBORNIK za 80. letnico
– prispevki morajo biti pripravljeni do 1. 07. 1999 v skladu s priloženimi navodili. Oddati v tajništvo ge. Anici Perko.
4.3. SPLETNE STRANI 
Oddelki dobijo prihodnji teden navodila za vsebino!
4.4. SEZNAM PREDAVANJ
Rok za oddajo popravljenega lanskega besedila Seznama predavanj (na priloženi disketi in natisnjeni obliki s podpisom prestojnika/ce na vsaki strani) je 31. 05. 1999. Oddajte ge. Janji Sešek.
4.5. NAJAVE
Rok za izdelavo prednajav je 31.05.1999. Oddajte ge. Renati Kranjčec. 


5. del - RAZISKOVALNO DELO
-	Razpis za projekte  (3-letni) bo v mesecu juniju in bo trajal preko poletja. Prednost pri financiranju bodo imeli prvič prijavljeni projekti, katerih nosilci so mladi doktoranti. Razpis bo tematsko oblikovan.
-	Sistemizirajo se učitelji. s 567 urami, če niso nadobremenjeni v pedagoškem delu. Če so nadobremenjeni, lahko konkurirajo le na projekte!
-	567 ur se deli v skladu s pravili MZT po strukturi raziskovalne ure!
-	Vstopanje po evalvaciji programske skupine v naslednjih petih letih ni več možno. Možno je le nadomestiti izstop iz PS.
-	Evalvacija PS bo potekala v dveh smereh: 1. ekspertni sistem pri MZT; 2. Svet za znanost in tehnologijo pri Vladi RS. Rezultat evalvacije bo povečanje ali zmanjšanje FTE (celo število).
-	IZJEME bo potrjeval vladni svet za znanost in tehnologijo. kjer se bodo posamični primeri reševali na tri načine: - izjemoma kot favorizirana skupina; -kot odobreni projekt; - v okviru 5. okvirnega programa EU – glej spletno stran MZT. Rok za prijave je 30.6.99.
-	Prve pogodbe za programske skupine za pet let bomo dobili šele leta 2000. V letu 1999 dobimo neke vrste programske pogodbe. samo za celo št. FTE samo za letos.
-	Letos imamo poleg začasnih pogodb še projektne pogodbe (za ostanek celega št. FTE) in pog. za projekte, ki tečejo.
-	Vsako leto bo trebe oddati letno poročilo. Po 5. letih ne bo potrebno ponovnega postopka za prijavo, temveč le prijava za nadaljevanje za naslednjih 5 let. Takrat je možno izvesti novi vstop na podlagi ovrednotenja raziskovalnih ur na opravljenih projektih zadnjih 5. let.
-	Za oblikovanje novih PS se upošteva dota in evalvacijski postopek za tekoče projekte.




6. del - SISTEMIZACIJA
-	Sistemizacijo je potrebno pripraviti v skladu s priloženimi navodili in primeri do 31. maja 1999.
-	Prvi del se mora nanašati na program oddelka; drugi del pa na izvajalce na drugih oddelkih FF ali članicah Uni.Lj.
-	FF bo konkurirala na sistemizaciji Univerze po naslednjem prednostnem vrstnem redu:
-	        sistemizacija nefinanciranih a že zaposlenih
-	        NOVI PROGRAMI
-	        tisti. ki smo jih z leti izgubili
-	        nove potrebe zaradi povečanega števila študentov.
-	Sistemizirati je potrebno tudi pogodbene delavce.
-	Opozorjeni so bili na majhne skupine in zmanšenje števila vpisa, glede na 10 letni trend prijav.

7.del - OHK
Obravnavan je bil osnovni koncept organizacije in strategija razvoja OHK.
V strategiji razvoja OHK se upoštevajo pripombe posameznih oddelkov, ki so povezane s posameznimi strokami.
Gradivo o OHK se uvrsti kot posebna točka dnevnega reda na UO; razpravlja se naj predvsem o zagotavljanju materialnih pogojev za razvoj delovanja OHK ( finance;prostori in kadri).
Vodstvo fakultete bo zagotovilo finančno participacijo za pogodbe s Soros fondacijo ob zaključku pogodbe.
O nadaljnjih projektih s Soros za delovanje OHK se bo vodstvo  OHK dogovorilo z dekanovim kolegijem.


8.del - Nova delovna telesa senata fakultete; podiplomski študij;     zaključki

8.1. Delovna telesa senata
Dekan je navzoče ponovno seznanil z volitvami na zadnji seji, vendar mora rezultate formalno potrditi še senat FF.
Sklep: oddelki katerim se letos menjajo predstojniki (5) morajo eviden-tirati kandidate najpozneje do junija 1999.

8.2. Podiplomski študij
Prodakanka je navzoče seznanila z navodili in predlogi delitve sredstev za novo vpisane podiplomske študente. Sprejeti so bili naslednji sklepi:
- vodje organiziranih programov se dobijo posebej s prodekanko in pomočnico tajnice v roku 10 dni.
- referat za podiplomski študij pripravi 10 letni pregled vpisanih in končanih diplomantov podiplomskega študija ter stanje po programih; aktiva!
- v nove pogodbe se vnesejo odgovornosti kandidatov do izpolnjevanja obveznosti;
- SA - o njihovi lastni udeležbi bo odločal UO FF, takoj ko dobimo odgovor MŠŠ, ker sta pogodbi- o financiraju in usposablanju SA v koliziji. MZT ima do tega jasno stališče, MŠŠ pa še ni dalo pisnega odgovora.

8.3. ZAKLJUČKI
Vsi navzoči predstojniki ali namestniki so dobili zaključke na katere morajo dati pripombe do srede 14. 04. 1999. Zaključke bo potrdil UO FF na seji dne 19. 04. 1999.
 								Dekanat
Ljubljana, 15. april 1999

