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Uvod
V decembru 2011 je bil spisana prva 2-letna strategija delovanja Študentskega
sveta Univerze v Mariboru. Namen dokumenta je bil predvsem v tem, da se
omogoči razmišljanje o širše zastavljenih ter težje dosegljivih ciljih, ki
zahtevajo več časa in sredstev. Poleg tega smo želeli na vseh nivojih
študentskega organiziranja spodbuditi dolgoročno načrtovanje in s tem višjo
učinkovitost delovanja študentskih predstavnikov.
Namen pričujočega dokumenta je bilo ugotiviti raven uresničitve zastavljenih
ciljev ter pregledati način njihovega uresničevanja ter izluščiti predloge za
delovanje v prihodnjih letih, ki bodo zajeti v nasledni 2-letni strategiji
delovanja.

Pregled uresničitve splošnih ciljev
V strategiji 2011-12 smo si zastavili 4 temeljne cilje:
1. Prenoviti organizacijo z namenom večje preglednosti in učinkovitosti
2. Skupno načrtovati aktivnosti z namenom iskanja sinergije
3. Preseči reaktivno pozo študentskih predstavnikov in se usmeriti v aktivno
oblikovanje vsebin na Univerzi
4. Načrtovati vsebine za daljše časovno obdobje, ki bo preseglo mandatno
obdobje enega študentskega sveta oziroma prorektorja za študentska
vprašanja.
Pod 1. ciljem bi izpostavili predvsem prenovitev spletne strani ŠS UM, ki je
postala medijsko središče z enostavno dosegljivimi informacijami glede vseh
področij našega delovanja. Preko sinergističnega načina promocije na spletnih
straneh ter socialnih omrežjih smo dosegli tudi dobro obiskanost našega
portala. Tako lahko zaključimo, da smo 1. cilj dosegli, vendar da je potrebno
nadaljevati delo na področju prepoznavnosti naše dejavnosti s širjenjem na
druge kanale (video in novice preko e-pošte).
Pod 2. ciljem bi izpostavili, da je proces vsakoletnega skupnega načrtovanja
aktivnosti, ki smo ga uvedli po okriljem Strategije delovanja 2011-12 sicer
omogočil skupno promocijo dogodkov in sinergično delovanje na tem področju,
vendar večjega preboja (še) nismo dosegli, saj smo se še zmeraj osredotočali
na načrtovanje aktivnosti po resorjih. Cilj s tem ni dosežen, nujno pa je v
naslednji strategiji opredeliti specifične načine in področja medresornega
sodelovanja ter nadalje spodbujati skupno načrtovanje aktivnosti.
Pod 3. ciljem bi izpostavili poudarek na izobraževanju (angl. capacity building)
študentskih predstavnikov, s čimer zagotavljamo po eni strani višjo raven
samostojnosti (s čimer se študentsko pisarni v določenem delu pomembno
razbremeni), po drugi strani pa omogočili večjo ambicioznost pri njihovem

načrtovanju aktivnosti (kar pomeni, da bomo oprijemljive rezultate lahko
beležili komaj v prihodnosti). Tako potrjujemo zastavljeno tezo, da je
reaktivna poza odraz prenizke ravni znanja ter da z izobraževanji to pozo
presegamo. Zato ocenjujemo, da je bilj cilj dosežen, da pa je nujno program
izobraževanj še razširiti.
Pod 4. ciljem bi izpostavili prav dejstvo, da se aktivno dela tako na
postavljanju dolgoročnih strategij (kot je bila Strategija delovanja 2011-12) ter
na evalvaciji le-teh (kot priča ta dokument) in da se načrtujejo podobne
aktivnosti tudi v prihodnosti. Tako sedaj zaključujemo prvi cikel in začenjamo
naslednjega v smislu dolgoročnega načrtovanja dejavnosti, kar kaže, da to
počasi postaja praksa Študentskega sveta Univerze v Mariboru. Tako je cilj vsaj
zaenkrat dosežen, dolgoročno pa bo odvisen od bodočih študentskih
predstavnikov.

Pregled dela po posameznih resorjih
Stalna delovna Komisija za študijske zadeve ŠS UM
Komisija si je v Strategiji delovanja 2011-12 zastavila zelo ambiciozen program,
ki je obsegal več kot 10 specifičnih projektov in ciljev, ki so bili razdeljeni v
dve kategoriji: Zbiranje podatkov in kvatifikacija študijskega procesa na UM ter
Razvoj in inovacije v študijskem procesu UM.
Ugotovimo lahko, da je bilo izpolnjevanje ciljev iz prve skupine pretežno
uspešno, saj so bili izpolnjeni 4 od 5 ciljev. Omeniti je potrebno, da mora biti
prvi cilj, Sodelovanje skupine in ŠS članic z namenom natančnejšega popisa
težav in želja študentov po članicah, ki se tičejo študijskega procesa,
kontinuirano izvajan in da se morajo najti boljše organizacijske oblike za to.
Neizpolnjen cilj, Študentska evalvacijska skupina, zahteva ponoven pregled
koncepta ter presojo, ali ga velja izvajati v prihodnje.
Pri izpolnjevanju ciljev iz druge skupine smo bili manj uspešni z uspešno
zaključenimi oz. izvajanimi 3 od 6 ciljev. S tem je pomembno poudariti, da je
uvajanje tutorstva na UM še zmeraj v izvajanju ter da nas v prihodnosti čaka
zapis pravilnika z minimalnimi standardi na ravni Univerze. Cilj
interdisciplinarnosti na področju izbirnih predmetov je sicer izpolnjen, vendar
si želimo v prihodnosti še večji nabor (sedaj zgolj Šport in medicina). Za cilj
Priloga k diplomi pa smo ugotovili, da je najustreznejše postopanje na
članicah, saj le-to omogoča upoštevanje posebnosti posameznih strok in trgov
dela. Od neizpolnjenih ciljev, ki zahtevajo ponoven pregled koncepta in
presojo nadaljevanja so: Spodbujanje študentov v vključevanje v raziskovalno
in projektno delo ter primerna integracija teh oblik dela v študijske programe
članic UM, Spodbujanje razvoja on-line študijskih gradiv in uvajanje minimalnih
standardov po vseh članicah UM ter Smiselna vključitev športne dejavnosti v
študijski proces na UM.

Pomembno za nadalnje delo te komisije bo predvsem razvoj kadrov, tako da je
tudi na tem področju kritično nadaljevanje in širjenje programa izobraževanja
študentskih predstavnikov.
Komisija za socialne zadeve
Komisija za socialne zadeve si je zadala izvedbo 6 projektov, od katerih jih je
bilo v celoti izpolnjenih 5. Neizpolnjeni projekt, pomladni tek za študente, je
bil na nek način preoblikovan v teden zdravja, ki je sicer vsebinsko presegel
zgolj humanitaren tek in ponudil študentom bogato izbiro športne dejavnosti
ter izobraževalnih vsebin na temo zdravega življenjskega sloga, vendar
humanitarnega teka vseeno še ni bilo izvedenega. Zato projekt humanitarnega
teka zahteva ponovno presojo koncepta in odločitev glede izvedbe v
naslednjem načrtovanem obdobju.
Kot eno izmed načelnih usmeritev si je Komisija zastavila tudi poglobljeno
sodelovanje z drugimi, regionalnimi ali nacionalnimi, organizacijami na
področju humanitarne dejavnosti, ki pa (še) ni zaživela, vendar je vsekakor
zaželjena.
Komisija za mednarodne in meduniverzitetne zadeve
Komisija za mednarodne in meduniverzitetne zadeve je bila zaradi neaktivnosti
ter dejavnosti konkurenčne že obstoječim strukturam UM postavljena pod
okrilje Komisije za obštudijske zadeve. Tudi v tej novi organizacijski obliki je
uspela izvesti Projekte promocije mednarodnih izmenjav s predstavitvijo
izkušenj študentov. Ostale projekte, predstavitve tujih univerz in fakultet,
bazo mednarodnih študentskih projektov na UM, širjenje mednarodnih mrež
sodelovanja študentov sorodnih študijskih programov, pa tudi promocijo
mednarodnih izmenjav tako deloma izvajajo posamezne članice preko svojih
Erazmus koordinatorjev, deloma pa služba za mednarodne zadeve in ESN, ki
delujeta na univerzitetnem nivoju.
Izven resorja komisije (v organizaciji študentske pisarne) je bilo vzpostavljeno
aktivno sodelovanje z agencijo STA na področju počitniškega dela v tujini (ZDA
in Kanada). V prihodnje bi veljalo razmisliti o prenosu te dejavnosti na Komisijo
za obštudijske dejavnosti.
Komisija za obštudijske zadeve
Komisija za obštudijske zadeve je v celoti izpolnila zastavljen načrt dela. Kljub
temu je potrebno poudariti, da je bilo za izvedbo projekta Gremo na prvi rok
bilo potrebno sodelovanje z zunanjimi sodelavci, tudi v načrtovalni fazi. V
splošnem pa se je poudarek dela komisije prevesil na izvedbo prepoznavnih
športnih prireditev. Tako je v prihodnje potrebno upoštevati dvoje: skrbeti za
pospešen razvoj znanj in kompetenc članov Komisije z namenom samostojne
izvedbe celotnega zastavljenega programa in nadaljnje aktivno delo na
področju univerzitetnega športa, ki še zmeraj ni našel pravega mesta v študiju
po bolonjski reformi.

Oglaševanje ŠS UM
Oglaševanje je izpolnilo vse zadane cilje iz Strategije delovanja 2011-12 in še
naprej predstavlja izjemno pomembno komponento finančne vzdržnosti
delovanja Študentskega sveta UM.
Študentska pisarna
Študentska pisarna si je v strategiji zadala 4 cilje:
1. Priprava celovite analize procesov znotraj organizacije
2. Ustvariti popoln pregled nad delom ŠS UM, ŠS clanic in drugih organov UM s
predstavniki študenti
3. Zmanjšan reakcijski cas celotne organizacije na 24 ur
4. Vpeljava celostnega sistema upravljanja s projekti
Ugotavljamo, da sta 1. in 3. cilj v celoti izpolnjena. Dober primer uspešne
organizacije v smislu 3. cilja so bile akcije in reakcije na dogodke, ki so se
tikali financiranja javnega visokega šolstva v Republiki Sloveniji v letu 2012 in
začetku 2013.
2. in 4. cilj sta delno izpolnjena, saj je na obeh področjih pripravljen sistem in
strategija (poročila o načrtovanju in izvedbi projektov, poročila predstavnikov v
organih Univerze, posredovanje vabil na seje ŠS fakultet, itd.), vendar
ugotavljamo, da se ne izvajajo povsem dosledno.
Tako v tej smeri predlagamo ponovno in dosledno izvedbo predlagane
organizacijske oblike kolegija prorektorja ter uvedbo vabljenja in poročanja
predstavnikov v ostalih organih UM na sejah ŠS UM. Dodatno predlagamo točko
kratkih poročil o aktivnostih posameznih ŠS fakultet na kolegiju prodekanov nikakor ne z namenom izvajanja nadzora, ampak z namenom iskanja in širjenja
dobrih praks, idej ter morebitnih možnosti za skupno oz. centralno ukrepanje v
primeru ponavaljajočih se težav.

Zaključek
Pod črto lahko ugotovimo, da je bilo obdobje let 2011 in 2012 na vseh
področjih zelo produktivno in da je načrtovanje aktivnosti na dolgi rok koristno,
konduktivno in morda celo ključno za nadaljevanje hitrega razvoja kakovosti
študentskega predstavništva na Univerzi v Mariboru. Ključen poudarek, ki naj
sledi iz pričujočega dokumenta, je poglobljena skrb za razvoj veščin in
kompetenc vseh študentskih predstavnikov na vseh nivojih ter nadaljevanje
iskanja boljših praks komunikacije in transparentega deljenja informacij v
celotnem sistemu. Na takšen način bomo dosegli poglavitni cilj naše dejavnosti,
ki nam je skupen vsem: skrb za celovit razvoj vseh potencialov študentov naše
Univerze.

