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Zapisnik 11. redne seje Komisije za mednarodno sodelovanje FF
z dne 15. 11. 2018

Prisotni: predsednik komisije izr. prof. dr. Tomaž Onič; člani komisije: red. prof. dr. Matjaž Klemenčič, red. prof.
dr. Anna Kolláth, izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid, študentki Anja Draksler in Ana Helbl; sodelavki mednarodne in
projektne pisarne: mag. Alenka Marušič in dr. Tjaša Mohar.
Seja je potekala v sejni sobi FF. Začela se je ob 13. uri in zaključila ob 13.55.
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Potrditev zapisnikov 10. redne seje in 5. dopisne seje ter poročilo o izvršitvi sklepov.
Poročilo s sej KMMS.
Študentska mobilnost na FF v zimskem semestru 2018/2019.
Novosti programa mobilnosti Erasmus+.
Tečaji tujih jezikov na FF.
Razno.

Predsednik komisije izr. prof. dr. Tomaž Onič je prisotne pozdravil in predstavil dnevni red seje, s katerim so se
prisotni strinjali.
K 1. točki:
Izr. prof. dr. Onič je na kratko predstavil zapisnik 10. redne seje KMS z dne 15. 3. 2018 in zapisnik 5. dopisne seje
z dne 1. 6. 2018 ter poročal, da so bili sklepi seje izvršeni. Člani komisije so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 1: Člani komisije potrdijo zapisnik 10. redne seje KMS z dne 15. 3. 2018 in zapisnik 5. dopisne seje z dne
1. 6. 2018 ter se seznanijo s poročilom o izvršitvi sklepov.
K 2. točki:
Izr. prof. dr. Onič je članom komisije na kratko poročal o 13. redni seji KMMS UM, ki je bila v oktobru 2018.
Povedal je, da so na seji poleg potrditve nekaj sporazumov za druge fakultete potrdili tudi končno poročilo
evalvacije mednarodnega sodelovanja UM, ki ga je izvedel CMEPIUS, in da je bilo le-to za UM ugodno. Poleg tega
so na seji potrdili še letno poročilo KMMS za študijsko leto 2017/2018. Dr. Onič je še povedal, da sta bili sklicani
še dve redni seji KMMS, ki pa nista bili sklepčni, zato sta bili izpeljani le korespondenčni seji, na kateri pa so zgolj
potrdili sporazum in program poletne šole. Dr. Onič je člane komisije še seznanil, da UM trenutno nima
prorektorja za mednarodno sodelovanje in da seje sklicuje rektor sam. Po kratki razpravi so člani komisije sprejeli
naslednji sklep:
SKLEP 2: Člani komisije se seznanijo s poročilom s 13. redne seje KMMS UM.

K 3. točki:
Mag. Alenka Marušič in dr. Tjaša Mohar sta poročali o študentski mobilnosti v zimskem semestru 2018/2019.
Mag. Marušič je povedala, da v zimskem semestru na FF gostuje 43 Erasmus+ študentov, od tega 11 študentov
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v okviru kreditne mobilnosti, medtem ko je na izmenjavo v tujino v zimskem semestru odšlo 13 študentov FF.
Dr. Tjaša Mohar je povedala, da na FF v zimskem semestru 2018/2019 skupno gostujejo 3 CEEPUS študenti, in
sicer 2 ves semester, 1 pa je na krajši mobilnosti, na CEEPUS izmenjavo v tujino pa sta odšla 2 študenta FF, in
sicer 1 za ves semester in 1 na krajšo mobilnost. Razvila se je kratka razprava glede tega, kako študente
motivirati, da bi se laže odločili za študijsko izmenjavo. Ddr. Kaloh Vid je predlagala, da bi lahko študent-tutor na
vsakem oddelku prevzel tudi vlogo Erasmus koordinatorja za študente. Po razpravi so člani komisije sprejeli
naslednji sklepi:
SKLEP 3: Člani komisije se seznanijo s podatki o študentski mobilnosti na FF v zimskem semestru 2018/2019.
K 4. točki:
Mag. Alenka Marušič je predstavila novosti programa Erasmus+. Kot je povedala, je glavna novost za profesorje
to, da je možno kombinirati mobilnost za namen poučevanja in mobilnost za namen usposabljanja. V tem
primeru mora profesor opraviti samo 4 ure poučevanja na teden namesto 8 ur. Poleg tega se bo odslej VŠ učitelj
prav tako lahko prijavil za mobilnost z namenom usposabljanja v tujini. Novost je še, da je mobilnost za namene
poučevanja odslej omejena na največ 14 dni, mobilnost z namenom usposabljanja pa na 7 dni. Mag. Alenka
Marušič je še povedala, da od leta 2019/2020 tudi Srbija vključena v program Erasmus+.
Člani komisije so po krajši razpravi sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 4: Člani komisije se seznanijo z novostmi programa mobilnosti Erasmus+.

K 5. točki:
Dr. Tjaša Mohar je poročala o jezikovnih tečajih za študente UM, ki jih FF organizira v sodelovanju z mednarodno
pisarno UM in Študentskim svetom UM, in sicer v zimskem semestru 2018/2019 potekajo naslednji jezikovni
tečaji: štirje nadaljevalni tečaji nemščine, dva nadaljevalna tečaja angleščine, en začetni in en nadaljevalni tečaj
španščine ter začetni tečaj kitajščine. Tečaji so namenjeni predvsem študentom UM, ki nameravajo oditi na
študijsko izmenjavo v tujino. V zimskem semestru 2018/2019 potekata tudi dva tečaja turščine (začetni in
nadaljevalni), ki ju poučuje nova turška lektorica Misra Ugurlu. Tečaja sta namenjena tako študentom UM kot
zaposlenim na UM. Dr. Onič je še povedal, da je dr. Dragan Potočnik predlagal, da bi na FF obnovili tudi lektorat
iranščine. Dodal je, da je FF za to zanteresirana, vendar da iransko veleposlaništvo želi, da bi bila iranščina
akreditirani predmet, kar pa trenutno ni v načrtu, zato bomo iranščino skušali ponuditi v obliki tečaja. Dr. Onič
je še dodal, da je dr. Alja Lipavic Oštir podala pobudo, da bi FF ponudila tudi tečaj hindija, vendar se je najprej
treba povezati z indijsko ambasado in preučiti možnosti.
Člani komisije so sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 5: Člani komisije se seznanijo s poročilom o jezikovnih tečajih za študente UM, ki jih FF organizira v
sodelovanju z mednarodno pisarno UM in Študentskim svetom UM.
K 6. točki:
Pod točko »razno« je dr. Sara Tement prisotne seznanila, da se poslavlja od komisije, ker je sprejela članstvo v
drugi komisiji. Dr. Onič je ob tem dodal, da bo komisija dobila dva nova člana, saj se tudi ddr. Natalia Kaloh Vid
poslavlja od komisije. Dr. Onič je člane komisije še seznanil, da je Komisija za študijske zadeve potrdila
spremembo sklepa glede priznavanja obveznosti, ki jih študent opravi v tujini in ki niso obvezni del njegovega
študijskega programa (npr. udeležba na poletni šoli), in sicer se študentu po novem taka obveznost lahko vpiše
v prilogi k diplomi, če je izobraževanje trajalo »vsaj 10 delovnih dni« (prejšnja dikcija je bila »vsaj 14 dni«).
Zapisala:
Dr. Tjaša Mohar, mednarodna pisarna

Izr. prof. dr. Tomaž Onič,
prodekan za mednarodno sodelovanje
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