Zaradi onemogočenega normalnega delovanja slovenskih javnih univerz in realne grožnje
njihovemu obstoju smo študentje in profesorji številnih fakultet in akademij Univerze v Ljubljani
pripravili širšo protestno akcijo. Z njo želimo odločno opozoriti na politiko uničevanja javnih univerz, ki so potisnjene v nevzdržno situacijo, ko lahko preživijo le še ob uvedbi šolnin, odpuščanju
predavateljev in še dodatnem poslabšanju že tako skrajno težkega položaja prekernih delavcev na
univerzah. O tem želimo obvestiti širšo javnost in jo pozvati k podpori javnemu univerzitetnemu
in raziskovalnemu sektorju.
V ta namen smo pripravili teden Svobodne univerze (15. 4. − 20. 4. 2013), v katerem bomo deloma
ali v celoti ustavili običajen študijski proces, namesto tega pa bomo z delavnicami, okroglimi
mizami, javnimi tribunami, umetniškimi akcijami in najrazličnejšimi drugimi oblikami odprli prostor za diskusijo in skupaj reflektirali sedanje nadvse problematične razmere, z nekaterimi akcijami pa bomo vstopili tudi v javne prostore in tako demonstrirali proti uničevanju javnih univerz.
Teden Svobodne univerze je s sklepom podprl senat UL, soglasno jo je podprl tudi Študentski svet
UL. Hkrati si prizadevamo za angažiranje in povezovanje protestnih skupin po posameznih
fakultetah vseh slovenskih javnih univerz. Vabimo vas, da se nam v prizadevanju, da univerzam
zagotovimo prihodnost, kot si jo zaslužijo, pridružite!
ZA VEČ INFORMACIJ IN OPIS DOGODKOV NAS POIŠČITE NA

PONEDELJEK, 15.4.
Krizno zunanjepolitično odločanje
FDV−7 (9.00 − 12.00)

Volitve in politike: med obljubami in dejanji
FDV−20 (10.00)

Javna tribuna z ministrom za izobraževanje, znanost in
šport
FDV−1 (12.00)

Predstavitev dela oblikovalke Ljubice Čehovin

Demokracija v digitalni dobi
FDV−23 (10.00)

NTF − Oddelek za tekstilstvo, Snežniška 5, predavalnica P6
(13.00 − 14.30)

Izvirni poslovni modeli

Delavnica: Privatizacija vode

FDV−5 (10.00)

FF, predavalnica 02 (13.00 − 14.30)

Transhumanizem in oborožene sile

Predavanje: Slovenski državni holding
FDV−14 (14.00)

Predavanje − Filip Dobranić: »Making internet
(activism) work«

Projekcija filma "Home"

Nebo nad nami − umetniška akcija

Okrogla miza: Neoliberalizacija univerze − privatizacija
in šolnine

FDV−13 (10.00 − 12.00)

FF, predavalnica 02 (11.00 − 13.00)

Parcela na Roški c. 2, predvidena za gradnjo umetniških akademij UL (za
Srednjo ekonomsko šolo) (11.45 − 12.45) zemljevid na spletni strani!

Dobrodelnost in socialna država

MKL, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2 (3. nadstropje) (12.00)

Slovenska tranzicija - primerjalni vidik
FDV−6 (12.00)

BF, Oddelek za gozdarstvo, G6 (16.15)

FF, predavalnica 18 (17.00-19.00)

Predavanje − Dr. Bojan Baskar: 'Globalni tokovi'- neoliberalni privid ali kaj več?
FF, predavalnica 18 (19.30 − 21.00)

TV Svobodna Univerza (TVSU)

za ogled v živo nas spremljajte na www.svobodnauniverza.si ob 20.00

TOREK, 16.4.
Predavanje: Zavrniti nesprejemljivo, izumiti neznano,
ustvariti novo
FSD, predavalnica 8 (9.00)

Predavanje : Tomaž Gregorc: Politike azila skozi želodec
− RS in njena antroporeksija
FF, predavalnica 02 (13.00 − 14.30)

AFRINOON

FDV−2 (17.00 − 19.30)

Projekcija filma Blokada in okrogla miza na temo
vključenosti študentov v aktualne protestne akcije

Workshop of the exhibition

Voda brez P

FDV−2 (9.30-12.00)

NTF, P1, Oddelek za tekstilstvo (13.00)

FDV−12 (18.00)

Socialno delo in sinergetično razumevanje krize: od
globalnega do individualnega pogleda, od makro k
mikro perspektivi

Položaj nepedagoških delavcev in delavk na univerzi
FDV−3 (13.00)

V praksi koliko prakse?
FDV−21 (18.00)

FSD, P8 (9.45 − 11.15)

Delavnica: Oglaševanje v prostorih fakultet
FDV−05 (14.00 − 15.30)

Internacionalizacija in pogoji (možnosti) povezovanja
slovenskih fakultet s fakultetami v tujini

Spremembe v družbenih in organizacijskih kontekstih
poklicnih poti žensk in moških

Otvoritev razstave profesorjev ALUO

FDV−5 (10.00)

Vojna v BiH - sramota mednarodne skupnosti
FDV−4 (10.00 − 12.00)

Predavanje - Dr. Primož Krašovec: Zastarelost in aktualnost marksizma
FF, predavalnica 18 (11.20 − 13.00)

Okrogla miza: Liberalizacija pitne vode
FDV−7 (12.00)

Etični vidiki uporabe sodobnih oborožitvenih sistemov
FDV−14 (12.00 − 14.00)

Preprečevanje oboroženih konfliktov v mednarodni
skupnosti
FDV−21 (12.15)

Univerzalni temeljni dohodek
FDV−2 (13.00 − 15.00)

ALUO (sejna soba) (15.00)

Okrogla miza: Iz akademije v umetniški sistem
ALUO, predavalnica 7 (16.00)

Okrogla miza: Socialni položaj študentov
FA, Velika predavalnica (16.00 − 18.00)
Univerza na razpotju

FU, predavalnica P1, (18.00)

Aktualnost koncepta trajnostnega razvoja
BF, Oddelek za agronomijo, A1 (19.00)

Kam vodi drastično zmanjševanje sredstev, ki jih država
nameni za izobraževanje veterinarjev, in kaj lahko
pričakujemo glede kakovosti študija v prihodnje?
VF, klinična predavalnica (19.00)

FMF, predavalnica F2 (16.00)

Delavnica Avtonomija: Danes in zdaj

Političnofilozofski premislek nove družbene realnosti
FDV−7 (17.00)

Okrogla miza: O trajnostnem razvoju v kapitalizmu

Antifa Seminar: Predvajanje dokumentarnega filma
Nekoč je bila dežela pridnih s pogovorom
FDV−10 (17.00 − 19.30)

Okrogla miza: Upori in alternativne politične prakse
FF, predavalnica 18 (17.00 − 19.00)

Kersnikova ul. 4 (19.00)

BF, Oddelek za agronomijo, A1 (19.00)

Projekcija filma Resnica o visokem šolstvu − ogled
kratkega videa in spremno predavanje
FF, predavalnica 18 (19.30 − 20.30)
Sanjajte z nami − umetniška akcija

AGRFT (od kleti do podstrešja) (20.00) (zaradi prostorske stiske je število
obiskovalcev omejeno)

SREDA, 17.4.
Obramboslovje kot študij in znanost

Protokol za "telebane"

Odprto znanje

Delo meNE išče 2013

Predavanje o turških blagovnih znamkah in turškem
dizajnu

HRM and Leadership in Turkey

FDV , Velika predavalnica (8.00 − 12.00)

EF, predavalnice P−125, P−126, P−127, P−128, P−108, dvorana
Generali (8.30 − 17.45)

Analiza politične retorike
FDV−11 (8.30 − 10.00)

Uporabna vrednost znanja s slovenskih javnih univerz v
mednarodni perspektivi − primerjalna analiza
Kulturni dom Španski borci (9.00 − 13.00)

Predavanje: Barbara Turk Niskač ter študentke in
študenti: Participatorne vizualne raziskave z otroki

FDV−18 (12.00)

FDV−19 (12.00 − 15.00)

Lokalni odgovor na globalno krizo

FMF, predavalnica F2 (16.00)
FDV−20 (16.00 − 18.00)

Življenje na omejenem planetu: se zavedamo, da zemlja
ne raste?

FDV−13 (12.15)

BF, Oddelek za agronomijo, A1 (16.00)

Kritičen pogled na univerzo

Two workshops (simultanously ): Politization of labour
and Crisis of representation and emerging forms of
direct democracy

FDV−2 (14.00)

Filmski maraton: Kriza kapitalizma
FDV , Velika dvorana (14.00 − 20.00)

FDV−14 (17.00-19.00)

FF, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zavetiška 5,
nasproti Gimnazije Vič), predavalnica P1 (9.40 − 11.00)

Kako študentje vidijo migrante v Evropi

Ovire na poti do kvalitetnega znanja študentov

FDV−8 (14.00)

SRCe (Židovska ul. 6, Lj) (17.00)

Akcija štirih generacij − ohranjanje izkušenj političnih
Bojev v kolektivnem spominu za boljšo bodočnost

AGRFT gostuje pri FF − gostovanje pri članici UL

Problem plagiatorstva in pravilno citiranje literature v
raziskovalnih delih

FDV−2 (10.00 − 12.00)

Interactive television (ITV) as an alternative media
FDV−3 (10.00 − 12.00)

Protesti in/kot vizualna kultura
FDV−7 (10 − 11:30)

Delavnica: Položaj asistentov z docentskim nazivom
FF, predavalnica R1A (11.30 − 13.30)

Spremembe na medijski sceni
FDV−2 (12.00 − 14.00)

Veš, študent/-ka svoj dolg?
FDV−06 (12.00)

FF, avla (14.00)

Challenge to the new Minister of Education

FKKT, predavalnica 223 (visoko pritličje) (17.00-19.00)

FDV−14 (15.00 − 17.00)

Seminar: Skupno gledanje (dez)informativne TV

Pogovor z avtorjem monografije Direktno socialno delo
Vitom Flakerjem

Two workshops (simultanously ): assembly

FF, predavalnica 18 (18.30 − 20.30)

FSD, predavalnica 4 (15.15)

FDV−7 (19.00 − 20.30)

Okrogla miza: Ocenjevanje znanstvenega dela

Plenum študentov AGRFT

FF, predavalnica 18 (15.30 − 17.30)

AGRFT, Nazorjeva 3 (20.00)

Okrogla miza: Demokratični socializem

TV Svobodna Univerza (TVSU)

FDV−7 (16.00)

za ogled v živo nas spremljajte na www.svobodnauniverza.si ob 20.00

ČETRTEK, 18.4.
Predavanje: dr. Vito Hazler in dr. Franc Pohleven:
Konservatorski maraton o lesu in obnovi lesenih stavb

FF, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zavetiška 5, nasproti
Gimnazije Vič), predavalnica P3 (8.00 − 11.00)

Razprava o aktualnem predlogu Meril za vrednotenje
dela na FF

FF, predavalnica 13 (12.00 − 14.00)

Življenje brez zadostnega znanja kemije

FKKT, Velika predavalnica (na Oddelku za tekstilstvo NTF) (15.00)

Otvoritev prostorov za pedagoško dejavnost

Vojaška zgodovina

FDV, Velika predavalnica (12.00 − 16.00)

Simulacija OZN

Stavba Ilirije na Tržaški 32, najeti prostori FFA, predavalnica v pritličju
(15.00 − 16.00)

Kako izvesti državni udar

Mirovniki so lahko tudi malopridni! − Zlorabe
mirovnikov

Predstavitev Zupaničeve knjižnice in zadnjih dveh
publikacij: Antropološki vidiki načinov življenja v
mestih in 'Nismo vaši!': antinacionalizem v povojnem
Sarajevu

FDV−22 (8.30)

FDV−11 (8.30 − 12.00)

FDV−5 (12.00 − 16.00)

“Neverjetno! Na FDV je možno diplomirati iz bureka”:
zagate in vprašanja o (ne)uporabnosti humanistike in
družboslovja

FDV−21 (12.15 − 14.15)

AGRFT, Gledališka predavalnica (10.00)

Rad imam slovensko zastavo, sem mar nacionalist?

FDV−14 (10.00−12.00)

Ankete o pedagoškem delu: smisel in izboljšave

FDV−23 (10.00 − 12.00)

Delavnica: Zakaj nevedni učitelj lahko uči: od Freireja
preko Ilicha do Rancièra

FF, predavalnica 02 (10.00 − 12.00)

Sintropija kot izziv entropični percepciji sveta

FDV, Velika predavalnica (10.00 − 12.00)

Evropska identiteta brez evropskih medijev?

AGRFT gostuje pri FSD − gostovanje pri članici UL

FSD (13.00 − 13.15)

Diskriminacija žensk v kulturi

FSD, predavalnica 1 (13.00 − 15.00)

Dvajset let slovenske države: kritični pretres

FDV−10 (13.00−14.30)

Delavnica: kako napisati diplomsko ali magistrsko
delo, ki bo ustrezalo vsem pravilom FDV
FDV−28 (13.00 − 14.30)

Delavnica: Italijanska in nemška kulinarika

FF, oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zavetiška 5,
nasproti Gimnazije Vič), P2 (15.00 − 16.30)

Pozor, gospodarska kriza!
FMF, predavalnica F1 (15.00)

Družbena vloga visokega šolstva
BF, Oddelek za biologijo, B1 (16.00)

ALUMNI&CI Forum: Kitajska − Država poslovnih
priložnosti

EF (17.00)

Kulturni večer

FDV, Velika dvorana (18.00)

Mladi kot razvojna priložnost – Upati si je treba!

Javna tribuna: Umetnost na univerzi

FF, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Zavetiška 5, nasproti
Gimnazije Vič), knjižnica (14.00 − 16.00)

FA, Vurnikova predavalnica (18.00)

Predavanje o zaposlitvenih oblikah diplomantov
novinarstva

Celostna skrb za pripadnike/ce Slovenske vojske in
njihove družine
FDV−12 (14.00 − 16.00)

FS, V. nadstropje, predavalnica V/8 (18.00)

AG - Kazinska dvorana (11.00 − 13.00)

FDV−2 (12.00)

Izzivi razvoja izobraževanja za javno upravo

FU, predavalnica P1 (14.30)

Vprašanje družboslovja in naravoslovja pri
družbenem napredku ter odnosu do znanosti

Predvajane filma Predictions of fire
ALUO, predavalnica 7 (18.15)

PETEK, 19.4.
Ekonomska demokratizacija in gospodarska kriza
FDV−21 (10.00 − 12.00)

Produkcija vednosti v družboslovju: med izvirnostjo in posnemanjem
FDV−2 (10.00 − 12.00)

Vsemogočni Werhmacht lačen in bos! − Primer slabe
logistike
FDV−5 (10.00 − 12.00)

Two workshops about Migrants and Knowledge

SOBOTA, 20.4.
MARATON ZA ANNO

Mali maraton − 21 km

s štartom v Industrijski coni Rudnik, Parkirišče Jurškpova c. − Knezov
štradon (za trgovino ELeclerc) − štart ob 10 00 uri

Rekreativni tek − 6 km

s štartom ob Domu Škofljica, Gunnišče 15, Škofljica – štart ob 10.30 uri

Krog z nasmehom − 500 m

s štartom v CUDV Draga, Draga 1, Ig − štart ob 11.30 uri

FDV−14 (10.00 − 14.30)

Razprava o mednarodni dejavnosti
FU, predavalnica P1 (11.00)

How to communicate your creativity

NTF, Oddelek za tekstilstvo, Snežiška 5, Risalnica (6. nadstropje) (11.00)

Dokumentarni film "Kaj je Univerza?"
FDV − 10 (14.00)

Skupna blaginja
FDV−14 (17.00)

TV Svobodna Univerza (TVSU)

za ogled v živo nas spremljajte na www.svobodnauniverza.si ob 20.00

Zaključni dogodek
Prvi akademski zbor Svobodne univerze bo v
soboto, 20.4.2013, ob 11. uri na travniku Univerze v Ljubljani na Roški cesti 2 v Ljubljani
(zemljevid na spletni strani), in sicer v
vsakem vremenu . Po zboru bo druženje s
piknikom v skupni režiji.

ZAKLJUČNI DOGODEK
Prvi akademski zbor Svobodne univerze bo v soboto,
20.4.2013, ob 11. uri na travniku Univerze v
Ljubljani na Roški cesti 2 v Ljubljani (glej zemljevid), in sicer v vsakem vremenu . Po zboru bo
druženje s piknikom v skupni režiji.
Dnevni red:
1. Poročilo o tednu Svobodne univerze.
2. Memorandum z zahtevami.
3. Načrt za nadaljnje delo Svobodne univerze (organi
SU, teden SU v vsakem semestru, intra in internacionalizacija, implementacija zahtev z vstopom v
odločevalske procese na univerzi in zunaj nje ...).
4. Razno.

POLJANSKA
CE

STA

TV SVOBODNA
UNIVERZA
TV Svobodna univerza
Televizijske eksperimentalne oddaje v živo z
neposrednim internetnim prenosom iz studia AGRFT
so v ponedeljek, sredo in petek s pričetkom ob 20.
uri.
Za vsebino v pretežni meri skrbijo nastopajoči govorci, ki se odločijo, da bodo svoja mnenja posredovali javnosti. Pridejo z namenom napovedi
bodočega dogodka Svobodne univerze ali pa se
odzivajo na pretekli dogodek oziroma pripravijo
kratko televizijsko okroglo mizo ali intervju, povezan
s tematiko Svobodne univerze. Za izvedbo skrbijo
študenti AGRFT in FDV.
V oddajah se prepletajo:
- živi (govorni) nastopi
- televizijske reportaže in prispevki
- kratka filmska in televizijska študijska dela AGRFT

FAKULTETE IN LOKACIJE
AG − Akademija za glasbo, Kazinska dvorana, Kongresni trg 1, LJ
AGRFT − Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
Nazorjeva 5, LJ / Kvedrova 9, LJ
ALUO − Akademija za likovno umetnost in oblikovanje,
Erjavčeva cesta 23, LJ
BF − Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo − Jamnikarjeva 101, LJ, Oddelek za biologijo − Večna pot 111, LJ, Oddelek za
gozdarstvo − Večna pot 83, LJ
EF − Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, LJ
FA − Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12 , LJ
FDV − Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, LJ
FF − Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, LJ
FKKT − Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva
cesta 5, LJ
FMF − Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19 , LJ
FS − Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, LJ
FSD − Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, LJ
FU − Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, LJ
NTF − Naravoslovnotehniška fakulteta, (Oddelek za tekstilstvo)
Snežiška 5, LJ
VF − Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, LJ

