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Uradno mnenje ŠS FMF glede
elektronskega sporočila doc. Kobala
V zadnjem tednu se je v medijih pojavila zgodba doc. Kobala, ki je študentom, ki
jim je kljub prepozno oddani prošnji za vpis le-to odobril, poslal sporno elektronsko
sporočilo.
V ŠS FMF smo v začetku šolskega leta dobili anonimno sporočilo, v katerem nam
je študent poslal tudi besedilo spornega sporočila in s tem želel opozoriti, na neprimerno obnašanje doc. Kobala ter zagotoviti, da se kaj takega ne ponovi. Ocenili
smo, da je bilo besedilo res neprimerno in se o njem pogovorili tudi s predstojnico
oddelka za matematiko. Zagotovila nam je, da bo doc. Kobala opozorila na neustreznost vsebine in da se kaj podobnega v prihodnosti ne bo več zgodilo, saj med
drugim doc. Kobal ni več na tej funkciji.
V ŠS FMF se nam sporočilo ni zdelo primerno, vendar pa je treba kot v vseh podobnih primerih vedno oceniti celotno situacijo, ne le vzeti nekaj vrstic iz konteksta.
Kljub nerodno napisanemu sporočilu, povezav med njim in dobrodelno organizacijo
ni, namen obiska predavanja (in morebitne donacije) pa je bila le nekakšna neformalna kazen zamudnikom po tem, ko je bilo njihovi prošnji že ugodeno, z namenom
vzgoje in da bi preprečili ponavljanje takega obnašanja. Šlo je namreč za posameznike, ki so prošnje oddali prepozno in tako formalno gledano niso ustrezali pogojem
za vpis. Marsikje bi njihove prošnje v izogib različnim težavam takoj zavrnili oz.
jih sploh ne bi obravnavali. Doc. Kobal se je kljub temu odločil za obravnavo, saj
se mu za le nekaj dni zamujen rok ni zdela tako velika napaka, da bi si študentje
zaslužili vse težave, ki pridejo z izgubo študentskega statusa. To je bil zelo človeški
in korekten pristop, ki ga študentje na naši fakulteti zelo cenimo.
Zaradi objave članka v medijih je ŠS FMF študentom, ki so mail prejeli, poslal
poziv, da se odzovejo na objavo v medijih. Študentje, ki so se javili pozivu, so
potrdili, da so sporočilo razumeli kot vzgojno in dobronamerno in v njem niso videli
nič spornega. V trenutku ko so mail prejeli, so bili namreč že vpisani v letnik in so
vedeli, da udeležba ali donacija nikakor nista bili pogoj za karkoli. Tudi v ŠS FMF
se strinjamo, da z opozarjanjem študentov na to, da njihove zamude lahko povročijo
veliko težav, ni nič narobe.
V ŠS FMF menimo, da je doc. Kobal šel predaleč in se obnašal neprofesionalno,
saj vsebina maila, sploh omenjanje donacij za društvo, predstavljeno na seminarju,
ki ga organizira sam, ni bila primerna, vendar vseeno ocenjujemo, da ni šlo za tako
sporno dejanje, kot je na prvi pogled razvidno iz zgodbe v Delu.
V imenu SŠ FMF,
Marion van Midden
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