PRAVILNIK O UREDITVI FUNKCIJE PRODEKANA ŠTUDENTA
Na podlagi 92. člena Pravil Filozofske fakultete je Senat Filozofske fakultete na seji dne 25.
10. 2017 sprejel
PRAVILNIK O UREDITVI FUNKCIJE PRODEKANA ŠTUDENTA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja in volitev prodekana študenta Filozofske fakultete (v
nadaljevanju: fakulteta)
2. člen
Za prodekana študenta lahko kandidira vsak študent Filozofske fakultete.
3. člen
Dekan septembra v sodelovanju s Študentskim svetom FF UL izvede razpis za prodekana
študenta in kandidacijski postopek. Rok za oddajo kandidatur začne teči naslednji dan po
objavi razpisa in traja štirinajst (14) dni. Dekanat za prejeto kandidaturo izda potrdilo.
4. člen
Predlog kandidature mora vsebovati:
1. Ime in priimek kandidata
2. Podatke o študiju in povprečni oceni
3. Utemeljitev kandidature s predlogi o delovanju na funkciji prodekana študenta
5. člen
Dekan in predsednik Študentskega sveta Filozofske fakultete (v nadaljevanju ŠSFF) opravita
pogovore s kandidati v roku 14 dni po prejemu vseh kandidatur.
Dekan v sodelovanju s predsednikom ŠSFF izbere najprimernejšega kandidata. Dekan mora
obrazložen predlog kandidata za prodekana študenta poslati senatorjem najmanj teden dni pred
sejo Senata FF UL, na kateri bodo izvedene volitve prodekana študenta.

6. člen
Kandidata za prodekana študenta imenuje dekan, potrdi pa ga Senat Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani z večino glasov prisotnih članov, na obrazložen predlog dekana.
Mandat prodekana študenta je eno leto oz. do prenehanja funkcije dekanu. Po izteku enoletnega
mandata lahko dekan prodekana študenta ponovno imenuje.
7. člen
(dolžnosti prodekana študenta)
Prodekan študent je zadolžen za področje študentskih zadev. V sodelovanju s Študentskim
svetom FF UL vodi študentsko svetovalnico. Na seje študentskega sveta FF UL ter Odbora za
študentska vprašanja in usmerjanje, je vabljen kot predstavnik dekanata.
Dekanu svetuje glede študentske problematike, skrbi za stik študentov z dekanatom v zvezi s
študentskimi zadevami, ki so v izključni pristojnosti vodstva FF UL, obvešča študente o tem
področju in skrbi za promocijo Filozofske fakultete UL na gimnazijah in srednjih šolah.
Prodekan študent izvaja naloge, ki mu jih preda dekan in je pri izvajanju teh nalog avtonomen
ter odgovoren dekanu.
Prodekan študent sodeluje na dekanovem kolegiju.
Prodekan študent se mora udeleževati sej ŠSFF, na njih poročati o svojem delu in odgovarjati
na vprašanja ŠSFF.
Prodekan študent je član Odbora za študentska vprašanja in usmerjanje.
8. člen
(prenehanje funkcije)
Prodekanu študentu preneha funkcija ob:
- izgubi statusa študenta
- prenehanju mandata dekanu, ki ga je predlagal v izvolitev
- razrešitvi na Senatu
9. člen
Če prodekanu študentu preneha funkcija pred iztekom mandata dekanu, le ta v roku sedmih (7)
dni po prenehanju funkcije prodekanu študentu razpiše nov kandidacijski postopek.
10. člen
(prehodna in končna določba)
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat fakultete.
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