Na podlagi 92. člena Pravil Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani na seji dne 26. 6. 2019 sprejel
PRAVILNIK O UREDITVI FUNKCIJE PRODEKANJE ŠTUDENTKE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek kandidiranja, izvolitve, pravice, dolžnosti in prenehanje funkcije
prodekanje študentke.
2. člen
V pravilniku uporabljeni ženski slovnični spol (prodekanja študentka, dekanja itn.) se nanaša
na katerikoli spol.
3. člen
Za prodekanjo študentko lahko kandidira vsaka študentka FF, razen tistih, ki jim je v preteklem
študijskem letu prenehala funkcija prodekanje študentke zaradi razlogov iz 2., 3. ali 4. alineje
10. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Dekanja tri mesece pred potekom mandata prodekanji študentki v sodelovanju s
Študentskim svetom FF (v nadaljevanju ŠSFF) izvede razpis za prodekanjo študentko in
kandidacijski postopek.
(2) V razpisu določi 14-dnevni rok za oddajo kandidatur, ki začne teči z dnevom objave razpisa
in navede pogoje za kandidaturo iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Kandidaturo študentka vloži v dekanatu FF, ki ji ob tem izda potrdilo o prejemu
dokumentov. Dekanat FF prejeto prijavno dokumentacijo vključno s programi posreduje ŠSFF.
5. člen
Predlog kandidature mora vsebovati:
1. ime in priimek kandidatke;
2. podatke o študijskem programu, letniku študija in povprečni oceni opravljenih izpitov;
3. pisno utemeljitev kandidature s programom dela.

6. člen
(1) Dekanja in predsednica ŠSFF najkasneje v roku 14 dni po preteku roka za oddajo kandidatur
opravita pogovor s kandidatkami.
(2) Dekanja po opravljenih pogovorih opravi izbiro najprimernejše kandidatke in na Senat FF
naslovi obrazložen predlog za potrditev prodekanje študentke.
(3) Navedeni predlog mora dekanja posredovati senatorkam najmanj sedem dni pred sejo
Senata FF, na kateri bo potekalo potrjevanje prodekanje študentke.
(4) Predsednica ŠSFF lahko za pogovor s kandidatkami in posvet z dekanjo pooblasti
podpredsednici ŠSFF. Predsednica in podpredsednici ŠSFF se o izbiri najprimernejše
kandidatke posvetujejo s ŠSFF.
7. člen
(1) Kandidatko za prodekanjo študentko imenuje dekanja, potrdi pa jo Senat FF z večino glasov
prisotnih članic.
(2) Mandat prodekanje študentke je eno leto oziroma do prenehanja funkcije dekanji. Po izteku
enoletnega mandata lahko dekanja predlaga Senatu FF podaljšanje mandata prodekanje
študentke za največ eno leto.
8. člen
(1) Prodekanja študentka je zadolžena za področje študentskih zadev. Dekanji svetuje glede
študentske problematike, skrbi za stik študentov z dekanatom v zvezi s študentskimi zadevami,
ki so v izključni pristojnosti vodstva FF, obvešča študentke o tem področju. Prodekanja
študentka izvaja naloge, ki ji jih preda dekanja in je pri izvajanju teh nalog avtonomna ter
odgovorna dekanji.
(2) Prodekanja študentka sodeluje na dekanjinem kolegiju.
(3) V sodelovanju s ŠSFF vodi študentsko svetovalnico. Na seje ŠSFF je vabljena kot
predstavnica dekanata. Prodekanja študentka se mora udeleževati sej ŠSFF, na njih poročati o
svojem delu in odgovarjati na vprašanja ŠSFF.
(4) Prodekanja študentka je članica Komisije za dodiplomski in magistrski študij, Odbora za
študentska vprašanja in usmerjanje ter Komisije za tutorstvo.

9. člen
V primeru odsotnosti prodekanje študentke, ki ne sme biti daljša od štirih mesecev, funkcijo
vršilke dolžnosti prodekanje študentke opravlja predsednica ŠSFF.
10. člen
Prodekanji študentki preneha funkcija:
− z izgubo statusa študentke;
− z odstopom;
− če 2/3 predstavnic ŠSFF ugotovi, da prodekanja študentka ne deluje v skladu z interesi
študentk in Senatu FF predlaga njeno razrešitev, Senat FF pa tak predlog potrdi;
− z razrešitvijo s strani Senata FF ali
− s prenehanjem mandata dekanji.
11. člen
Če prodekanji študentki preneha funkcija pred iztekom mandata dekanji, le-ta v roku sedmih
dni po prenehanju funkcije prodekanji študentki razpiše nov kandidacijski postopek.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe Pravilnika o prodekanu študentu
Filozofske fakultete, ki je bil sprejet na sejah Senata FF dne 10. 11. 2004, 20. 1. 2010 in
25. 10. 2017.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat FF.
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