Študentski svet Fakultete za matematiko in fiziko
Jadranska 19
1000 Ljubljana

FMF Študentski svet

Ljubljana, 26. 2. 2019

Zapisnik 6. redne seje Študentskega sveta FMF
v študijskem letu 2018/19, 26. 2. 2019
Prisotni člani in članice ŠS FMF UL: Matej Janežič, Rok Kaufman, Pia Klemenc, Ines
Meršak, Klementina Pirc, Aljoša Rebolj, Jure Slak, Miha Srdinšek, Katarina Šipec.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprejem zapisnika 5. redne (2. korespondenčne) seje
Poročilo predstavnikov v organih
Sprejem študentskih mnenj
Hoodieji
Dan števila π
Predlogi sprememb na OF
Razno

Dnevni red soglasno potrjen.
Ad. 1. Sklep 1. ŠS FMF sprejme zapisnik prejšnje seje.
Sklep soglasno sprejet.
Ad. 2. seja ŠS UL:
• vprašanje študentskih predstavnikov – doktorskih študentov, ki so hkrati
tudi asistenti
seja ZPS OF:
• nova igrača za promocijo študija: supermagnetni vlakec
• 30. 5. bo slovensko srečanje o uporabi fizike (Gozd Martuljek)
• 4.-5. 7. bo svetovni kongres slovenskih fizikov
• pripravi se prijavnica za v klub alumnov
• Blinčeva nagrada
• osnutek pravilnika o volitvah in glasovanjih
• sestavi se navodila za oblikovanje zaključnega dela (ne le v LaTeX, tudi
Word)
• izvolitve, imenovanja komisij...
Ad. 3. Sklep 2. ŠS FMF sprejme študentska mnenja za naslednje pedagoške delavce:
• Jernej Mravlje
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Sklep soglasno sprejet.
Ad. 4. Hoodieji pridejo prva polovica marca. Predujem je že plačan.
Ad. 5. Sklep 3. ŠS FMF sprejme pravila tekmovanja v recitiranju decimalk števila π.
Sklep soglasno sprejet.
Sledi dolga razprava o definiciji pite.
Predlog za komisijo:
• Miha
• Matej
• Pia
• Tinka
• Katarina (MC)
Ad. 6. Predstavnika študentov sta sestankovala z Boštjanom Golobom glede pripomb
študentov na izvajanje magistrskega študija fizike, predvsem sistema izvajanja vaj
in boljše organizacije medsebojnega nadgrajevanja snovi pri nekaterih predmetih.
Ad. 7. Problem: popularizirati sodelovanje v študentskih organih na OF (v trenutni
sestavi študentskega sveta sta le 2 fizika), saj v splošnem študentje fizike sploh ne
poznajo nalog in dela študentskega sveta.
Zapisal Rok Kaufman, pregledala Ines Meršak
Predsednica ŠS FMF
Ines Meršak
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