PRAVILNIK KLUBA ALUMNOV
FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime kluba je Klub alumnov Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (KAFF UL).
2. člen
Naslov KAFF UL je Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana.
3. člen
KAFF UL ima svoj logotip, ki je v skladu s celostno podobo Filozofske fakultete.

II. DELOVANJE
4. člen
Naloge KAFF UL so:
- skrbi za ugled Filozofske fakultete in uveljavljanje družboslovnih in humanističnih strok;
- spodbuja povezovanje diplomantov, magistrandov in doktorandov Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani s fakulteto;
- spodbuja povezovanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z gospodarskimi in
negospodarskimi dejavnostmi;
- promovira, krepi in podpira vlogo že ustanovljenih alumnov na posameznih oddelkih na
Filozofski fakulteti ter jih medsebojno povezuje;
- spodbuja sodelovanje z drugimi strokami.
5. člen
Dejavnosti KAFF UL so:
- organiziranje srečanj, strokovnih posvetovanj, predavanj, ekskurzij, razstav;
- obveščanje članov o aktualnih vprašanjih družboslovnih in humanističnih strok;
- izmenjava izkušenj s sorodnimi klubi;
- sodelovanje z drugimi organizacijami;
- sodelovanje s sredstvi javnega obveščanja.
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6. člen
KAFF UL svojim članom nudi:
- povezovanje diplomantov, magistrandov in doktorandov Filozofske fakultete;
- strokovno in družabno druženje (strokovna predavanja, izleti, srečanja ...);
- redna letna srečanja -dekanov dan, teden UL ali dnevi Filozofske fakultete ...;
- seznanjanje članov z dogodki na Filozofski fakulteti (z možnostmi podiplomskega študija
in mednarodnega sodelovanja ...);
- brezplačno prejemanje fakultetnega glasila;
- popuste pri dodatnem izobraževanju, tečajih, delavnicah, strokovnih konferencah ipd. na
Filozofski fakulteti;
- sodelovanje pri projektih Filozofske fakultete;
- seznanjanje o novih delovnih mestih oziroma iskanju kadrov;
- pomoč pri delovni praksi (povezava z delovnimi mesti - kariernim centrom) in organizaciji
obiskov inštitucij, v katerih so zaposleni diplomanti.

III. ČLANSKA DOLOČILA
7. člen
KAFF UL ima redne, častne in podporne člane.
Redni član je lahko diplomant, magistrand in doktorand Filozofske fakultete. Redni član je lahko
tudi že ustanovljen klub alumnov na posameznih oddelkih Filozofske fakultete.
Redne člane sprejme organizacijski odbor na podlagi pristopne izjave diplomanta, magistranda in
doktoranda Filozofske fakultete ali alumnov na posameznih oddelkih Filozofske fakultete. Oseba
ali član alumna posameznega oddelka Filozofske fakultete postane redni član z dnem podpisa
pristopne izjave.
Častni član je oseba, ki ima posebne zasluge pri delovanju KAFF UL in pri razvoju družboslovnih
in humanističnih strok. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima posebne zasluge
na področju družboslovnih in humanističnih strok. Častnega člana imenuje zbor alumnov na
predlog organizacijskega odbora.
KAFF UL ima lahko pokrovitelje. Pokrovitelji so lahko fizične ali pravne osebe, ki KAFF UL
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo in z njim sodelujejo. Seznam pokroviteljev je vsako
leto javno objavljen.
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IV. ORGANIZACIJSKA DOLOČILA
8. člen
Organi KAFF UL so:
- predsednik in podpredsednik KAFF UL;
- zbor alumnov;
- organizacijski odbor;
- koordinacijski odbor.
9. člen
Predsednik KAFF UL je ugledni predstavnik diplomantov, magistrandov in doktorandov
Filozofske fakultete. Kandidate za predsednika predlaga zbor alumnov Senatu Filozofske fakultete.
10. člen
Podpredsednik KAFF UL je po funkciji eden izmed prodekanov Filozofske fakultete.
11. člen
Zbor alumnov je najvišji organ KAFF UL. Sestavljajo ga vsi člani.
Zbor alumnov je reden ali izreden. Zbor alumnov odloča na podlagi večine glasov udeležencev na
zboru.
Naloge zbora alumnov so:
- daje predloge za spreminjanje in dopolnjevanje pravilnika;
- predlaga smernice in sprejema program dela;
- predlaga kandidate za predsednika;
- predlaga častne člane;
- predlaga predstavnike KAFF UL v druge sorodne organizacije.
12. člen
Organizacijski odbor je izvršilni organ KAFF UL in vodi delovanje KAFF UL ter opravlja
organizacijska dela. Strokovno, tehnično in administrativno podporo organizacijskemu odboru
dajejo ustrezne strokovne službe Dekanata FF. Organizacijski odbor sestavljajo: podpredsednik,
strokovni vodja in trije redni člani KAFF UL.
Organizacijski odbor opravlja naslednje naloge:
- izvršuje sklepe zbora alumnov;
- pripravlja in izvršuje program dela;
- sklicuje zbor alumnov in pripravlja poročila o delu;
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-

spremlja finančno poslovanje kluba;
vodi evidenco članstva;
predlaga kandidate za priznanja, nagrade ...;
opravlja druge naloge v skladu s smernicami zbora alumnov.
13. člen

Koordinacijski odbor sestavljajo po en predstavnik oddelkov in strok na Filozofski fakulteti.
Namenjen je krepitvi medsebojnega sodelovanja in povezovanja strok ter oddelkov na Filozofski
fakulteti s KAFF UL. Vodi in sklicuje ga podpredsednik KAFF UL. Koordinacijski odbor
razpravlja o delovanju KAFF UL in daje pobude ter predloge zboru alumnov in organizacijskemu
odboru za delovanje KAFF UL.
14. člen
Ta Pravilnik stopi v veljavo 1. aprila 2009.

Senat Filozofske fakultete
prof. dr. Valentin Bucik
dekan
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