DRAGE VREJI ZALUBLENKE IN VREJI ZALUBLENCI,
TO SMO MI …
Smo Klub študentov Slovenska Bistrica – KŠSB, ekipa šestih mladih in zagnanih
študentov, ki jih povezuje želja po spodbujanju aktivnosti med mladimi. O teh
idejah razmišljamo, razpravljamo, se izobražujemo in jih tudi realiziramo. Člani
KŠSB lahko koristijo veliko različnih ugodnosti, zato je prav, da se nam pridružiš
in postaneš del ekipe.
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ČLANEK ŠKIS:

PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
Pripravil Odbore Zveze ŠKIS za visoko šolstvo
Veliko študentov po dokončani višji strokovni šoli želi nadaljevati svoj študij na visokošolskem ali univerzitetnem študijskem programu, še več študentov tekom študija ugotovi, da bi radi zamenjali študijski program znotraj fakultete ali se prepisali iz visokošolskega na univerzitetni študijski program ali
obratno. Pa je to možno?
Študenti imajo na voljo kar nekaj menjav študijskih programov ter študijskih smeri. Tako lahko študentje prehajajo tako med študijskimi programi iste stopnje kot tudi med višješolskimi študijskimi programi
in študijskimi programi prve stopnje (dodiplomskimi študijskimi programi). To lahko izvedejo na podlagi Meril za prehajanje med študijskimi programi, ki so dostopna na spletni povezavi.
Veliko je študentov želi po zaključeni višji šoli nadaljevati svoj študij na študijskem programu prve stopnje (visokošolski ter univerzitetni študijski programi) v želji pridobitve višje stopnje izobrazbe ter pridobivanja novih znanj. Po zaključeni višji šoli imajo študenti priznano 6.1 stopnjo izobrazbe, medtem
ko po zaključeni visokošolski ali univerzitetni izobrazbi študentje pridobijo 6.2 stopnjo izobrazbe (za
primerjavo, ko zaključiš študijski program 2. stopnje – magistrski študij, imaš priznano 7. stopnjo izobrazbe -> doktorski študij pa prinaša 8. stopnjo izobrazbe). Študentje lahko torej prehajajo iz višješolskega študijskega programa na program prve stopnje, če ob zaključku študija pridobijo primerljive kompetence ter če se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS (Evropsko
prenosnem kreditnem sistemu) iz višješolskega študijskega programa. Seveda so najbolj možni (in tudi
najbolj zaželeni) prepisi iz višje šole na fakulteto s podobnega študijskega področja, kot na primer iz
višje ekonomske šole na ekonomsko fakulteto. Medtem ko so možni tudi prepisi iz višjih šol na visokošolske/univerzitetne programe, ki imajo podoben predmetnik/vsebino – na primer prepis iz višje
strojne šole na visokošolski program elektrotehnika.
Najmanj pogosti in tudi najmanj smiselni prepisi iz višjih na visokošolske programe pa so tisti, ki nimajo
niti približno podobnega predmetnika in vsebine. V tem primeru se študentu ne more priznati predmetov in mora študent začeti opravljati študij od samega začetka. Tukaj lahko za primer vzamemo
prepis iz višje zdravstvene šole na visokošolski/univerzitetni študijski program agronomije.
Naslednji scenarij, ki je kar pogost med študenti, pa je prepis med študijskimi programi iste stopnje. To
pomeni, da je študentom omogočeno, da se prepišejo iz visokošolskega študijskega programa na univerzitetni študijski program in obratno. Prav tako študentje lahko menjajo študijske smeri v okviru iste

fakultete. Menjava študijskih smeri v okviru fakultete lahko študentje opravljajo na podlagi določil fakultete, katero obiskujejo in ne na podlagi meril za prehajanje med študijskimi programi. Primer: Študent ekonomije se odloči, da se bo prepisal iz univerzitetnega na visokošolski študijski program. To
lahko stori na podlagi meril za prehajanje med študijskimi programi torej na podlagi ECTS in primerljivih
kompetenc. Na drugi strani pa imamo primer prehoda iz ene študijske smeri na drugo študijsko smer.
Za primer vzemimo študenta medicinske fakultete, ki se je po pol leta prvega letnika dodiplomskega
študija odločil, da ga ne zanima dentalna medicina, temveč bi se rad prepisal na študij splošne medicine. V tem primeru prepis iz ene na drugo smer odloča fakulteta sama na podlagi svojih meril.
Poleg meril za prehajanje med študijskimi programi pa lahko višješolski in visokošolski zavodi določijo
tudi dodatne pogoje za prehajanje med študijskimi programi. Tovrstni dodatni pogoji, ki so v pristojnosti višješolskih in visokošolskih zavodov, morajo biti javno objavljeni in dostopni. Pri prehajanju se lahko
upoštevajo tudi neformalno pridobljena znanja študenta, katera mora študent izkazovati s potrebno
dokumentacijo. To bi prišlo prav v primeru študenta Biotehniške fakultete, ki se želi iz oddelka za biologijo prepisati na oddelek za gozdarstvo na podlagi dejstva, da se študent že vrsto let ukvarja z gozdarstvom kot izven študijske dejavnosti.
Študentje, ki so prehajali med študijskimi programi, se lahko vključijo v višji letnik v primeru, da jim je
bilo priznano dovolj kreditnih točk, ki so merilo za pogoj v višji letnik. Kot priloga k študentovi diplomi
pa morajo biti vključene vse opravljene študijske obveznosti iz vseh študijskih programov, ki jih je študentov opravljal/obiskoval. Vloge, ki jih vložijo študentje za prehod med študijskimi programi, pa
obravnava posebna komisija višješolskega ali visokošolskega zavoda po posebnem postopku, ki je določen v statutu samega zavoda, kamor študent prehaja.

PROJEKT KŠSB:

DAN LJUBEZNI PONOVNO RAZGREL SLOVENSKO BISTRICO!
SLOVENSKA BISTRICA, 27. maja 2017 – Tudi letos je bil zadnji vikend maja pravšnji za naš
tradicionalni dogodek Dan ljubezni. V ozračju je bilo čutiti ljubezen in rock, kakor se za majske noči spodobi.

Množico pred odrom so kot prvi ogreli skupina Take off, ki so s starim rockom bili odlična
predigra šarmantnemu Magnificu. Za sam konec so poslastico večera predstavljali skupina
Help!- A Beatles tribute band.

Žarele so oči in žarela so srca, ki so do jutranjih ur poplesavala v samem centru Slovenske
Bistrice. Ekipa Kluba študentov Slovenska Bistrica se je ponovno zaljubila in že komaj čaka na
naslednje leto, ko bo ta ljubezen znova zažarela.

PROJEKT KŠSB:

ČE MISLIŠ NE, RECI NE
Ste se že znašli v situaciji, ko ste zares želeli reči ne, pa ste se vseeno spustili v situacijo in rekli da? Pa ste si res želeli reči ne. Mi smo vam v mesecu januarju ponudili priložnost, da boste
naslednjič v situaciji, kjer si zares želite reči ne, rekli ne. Dogodek je vodila psihologinja iz
društva Zanos, ki je posebej za nas pripravila delavnico, kjer smo lahko spoznali prvine psihološkega pristopa kako reči ne. Za delavnico smo predhodno zbirali prijave, udeležilo se je slabih 10 študentov. Povratna informacija je bila zelo dobra.

PROJEKT KŠSB:

STAND UP MARATONEC
Na Klubu študentov Slovenska Bistrica smo v okviru projekta Stand Up Maratonec gostil Andreja Težaka – Teškya. Šlo je za dobrodelni projekt predhodno omenjenega komika, ki je v
desetih dneh pretekel 500 kilometrov in obiskal 30 slovenskih mest. Na svoji poti se je ustavil
tudi v Slovenski Bistrici, kjer je zaključil svojo prvo etapo. Dogodek se je odvil v Mladinskem
centru Kluba študentov Slovenska Bistrica, udeležilo se ga je okoli 20 obiskovalcev. Na dogodek se je klub odzval predvsem zaradi njegove humanitarne note in želje po popestritvi kulturnega programa v občini. Odzivi na dogodek so bili dobri, saj tovrstnih prireditev v okolišu
Bistrice primanjkuje.

ČLANEK ŠKIS:

ŠKISOVE AKADEMIJE
Pripravil odbor za izobraževanje

Škisova akademija je enodnevno izobraževanje, ki ga za aktiviste študentskih klubov pripravlja
Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS. Skozi celoten dan se zvrstijo delavnice in predavanja, ki se
tematsko navezujejo neposredno na delo na klubih: projektno delo, delo v skupini, komunikacija, vodenje, birokracija in administracija, trženje, motivacija, pridobivanje aktivistov in še
mnoge druge. Na leto Odbor za izobraževanje organizira dve celodnevni sobotni Škisovi akademij. V letu 2016 smo pričeli tudi z izvajanjem popoldanskih Škisovih akademij – v marcu tako
vsako leto pripravimo Urgentno Škisovo akademijo, ki se osredotoča na poročanje o namenski
in gospodarni rabi sredstev, v oktobru pa Tehnično akademijo, kjer so v ospredje postavljena
tehnična orodja, ki olajšajo delo na študentskem klubu.
Na delavnicah trenerji bazena trenerjev Zveze ŠKIS, kompetentni aktivisti Zveze in študentskih
klubov predstavljajo teorijo v navezavi s primeri dobrih praks in spodbujajo aktiviste k deljenju
izkušenj med seboj. S Škisovimi akademijami skušamo biti na voljo novim in starim aktivistom
klubov z znanji in izkušnjami, ki jih potrebujejo za kakovostno delovanje. Ure izobraževanj, ki
jih aktivisti obiščejo, se štejejo tudi pri doseganju Kriterija kakovosti delovanja klubov.
V oktobru Odbor za izobraževanje pripravlja Tehnično akademijo, v soboto, 2. decembra 2017,
pa bo potekala Decembrska Škisova akdemija.
REGIJSKI DELOVNO-MOTIVACIJSKI VIKENDI
Skupaj s člani Varnostnega sveta Zveze ŠKIS organiziramo regijske delovno-motivacijske vikende vseh ŠKIS-ovih regij. Klubovcem so na delovnih vikendih ponujene priložnosti za izobraževanja za delo na regijskih in klubskih programih, hkrati pa je osrednji namen izobraževalnega
vikenda tudi medklubsko povezovanje ter izmenjava znanj, idej in dobrih praks.
Teme delavnic s pomočjo vodje regije in koordinatorja izobraževalnega dela delovnega vikenda s strani Odbora za izobraževanje določijo predstavniki in aktivisti študentskih klubov.

Na ta način se vsebine izobraževanj soustvarjajo s študentskimi klubi in so tako tudi prilagojene
njihovim potrebam in željam.
IZOPOP
Škisovi izobraževalni popoldnevi, krajše IZOPOP, je sklop krajših delavnic, ki med januarjem in
aprilom potekajo v Ljubljani, namenjene pa so aktivistom študentskih klubov in Zveze ŠKIS.
Teme delavnic so vsako leto usmerjene v posameznika, njegovo osebno rast in pridobivanje
izkušenj, ki so uporabne v osebnem ter profesionalnem življenju.
V sklopu letošnjega IZOPOP-a se je med 1. februarjem in 5. aprilom zvrstilo 9 delavnic, osrednja tema vseh pa je bilo beleženje in prikazovanje kompetenc, veščin, znanj in izkušenj, ki jih
mladi pridobijo z delovanjem na študentskem klubu in na Zvezi ŠKIS:
BAZEN TRENERJEV ZVEZE ŠKIS
Posamezniki, ki opravijo Trening za trenerje Zveze ŠKIS, postanejo del bazena trenerjev Zveze
ŠKIS. Trudimo se, da gradimo raznolik kader trenerjev, ki bodo v čim večji meri zadovoljevali
potrebe klubov, jim bili na voljo s pridobljenim znanjem in izkušnjami ter jih izpopolnjevali in
nadgrajevali. Bazen trenerjev trenutno vključuje 35 mladih trenerjev iz 19 različnih študentskih
klubov.
TRENING ZA NOVE TRENERJE ZVEZE ŠKIS
Trening za trenerje je namenjen predvsem starejšim in bivšim aktivistom, ki bi radi znanje, ki
so ga pridobili z delovanjem na klubu, delili. Aktivisti, ki se udeležijo treninga za trenerje, pridobijo kompetence za podajanje znanja in izvajanje samostojnih delavnic, ki jih potem tudi
izvajajo na izobraževanjih Zveze ŠKIS. Trenerji z opravljenim treningom za trenerje tvorijo Bazen trenerjev Zveze ŠKIS.
V letu 2017 je Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS izvedel že četrti trening za trenerje, ki je
tokrat potekal v Krškem, trening pa je uspešno opravilo 8 novih trenerjev.

OSTALI PROJEKTI ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE

Odbor za izobraževanje Zveze ŠKIS je klubom vedno na voljo za izvajanje delavnic in predavanj,
vsebinsko organizacijo in izvajanje vsebin na delovnih vikendih ali klubskih izobraževanjih.
Člani odbora smo klubom na voljo tudi za pomoč in svetovanje glede delovanja na študentskem klubu. V namen pomoči smo izdali Škisopedijo, v kateri so zbrani vsi pomembnejši dokumenti za nemoteno delovanje na študentskem klubu, vsebuje pa tudi sistematizacijo dela na
klubu in Zvezi ŠKIS.

PROJEKT KŠSB:

PSIHOLOŠKE DELAVNICE
Že drugo leto zapored smo priredili psihološko delavnico. Tema letošnje delavnice je bila kako
se čim bolje predstaviti delodajalcu. Delavnica je bila organizirana v sodelovanju z Društvom
psihologov Maribor. Dogodka se je udeležilo osem študentov, ki so bili aktivno udeleženi v
delavnico. Na delavnici se je podrobneje predstavila priprava na razgovor z delodajalcem in
sama struktura življenjepisa. Ponudili smo novo izobraževalno vsebino in člane Kluba študentov Slovenska Bistrica spodbudili, da se odločijo za korak k zaposlitvi.

PROJEKT KŠSB:

ŠTRIKANJE S KŠSB

V začetku februarja smo študentom naše upravne enote omogočili, da se naučijo veščin štrikanja. Posebno zadovoljstvo je, da si nekaj izdelaš sam. Študentje so pokazali veliko interesa
in bili navdušeni. Eni so že imeli nekaj predznanja, drugi so čisto prvič v roke prijeli pletilke.
Drug drugemu so pomagali in lepo je bilo videti ekipni duh.
Štrikanje ima samo po sebi veliko poztivnih učinkov. Predvsem sprošča. Ritmično ponavljajoči gibi pomirjajo, sprožajo izločanje seratonina v možganih. Štrikanje pomirja, ljudje niso
tako zaskrbljeni. Možgani so pri takšnih aktivnostih več čas v pogonu. Štrikanje tako blagodejno vpliva na celo telo in tudi udeleženci delavnice so bili navdušeni.
V prihodnosti upam, da bomo za štrikanje navdušili še več nadobudnih študentov.

ZA POGUMNE:

TOKRAT HOROSKOP MALO DRUGAČE …
Ste pripravljeni na slabe karakteristike, povezane z vašim nebesnim znamenjem? Si upamo priznati, da držijo za nas?

OVEN
Bojevnik, obožuje igre in spletke, pogosto naglo odreagira (kar je posledica koleričnega temperamenta).
Rad ima moške/ženske, na njih gleda kot na seksualne objekte in po tem, ko jih osvoji, jih tudi hitro “zavrže”.
Je spreten ekonomist in večinoma opravlja dobro plačano delo.
Pomanjkljivosti: ponos, silovitost in ego, lahko je sadist
Slavni ovni: Hitler, Hruščov, Ivan Grozni
BIK
Rad je, pije in spi. Poleg tega tudi rad (tako pravi sam zase) seksa. Je temperamenten, diplomat, trmast in
len (predvsem, če gre za delo, ki ni dobro plačano). Materialist, pogosto uspešen v politiki in ekonomiji.
Ljubi umetnost in ima pogosto tudi sam ustvarjalni talent.
Pomanjkljivosti: nepopustljivost, nagnjenost k alkoholu, ljubosumje
Slavni biki: Sokrat, Tito, Machiavelli, Freud
DVOJČKA
Dvojna osebnost. Toliko, kot ima dobrih lastnosti, ima tudi slabih. Privlačni in hkrati hladni, inteligentni in
nečustveni, samokritični, ampak radi tudi kritizirajo druge. Kontradiktoren znak, ki danes govori nekaj, jutri
pa nekaj popolnoma drugega. Danes kritizira nekaj, kar je še včeraj koval v zvezde.
Slavni dvojčki: Platon, Sartre, Lorca, Marilyn Monroe, Angelina Jolie
RAK
Vodni znak, ki hitro menja svoje razpoloženje, dobro se znajde v skoraj vsakem poklicu, potrebuje pa kar
nekaj časa, da se odloči le za enega. Če mu to ne uspe dovolj hitro, se hitro znajde med brezposelnimi, toda
po drugi strani, če se odloči za pravo stvar, lahko postane milijonar ali revolucionar.

Je dober gostitelj, nežnega obnašanja in temperamenta, čustven in ekstra občutljiv, hitro zameri, ampak
ne pokaže, da je užaljen ali da ga nekaj mori. Pogosto so raki umetniške duše.
Pomanjkljivosti: Hitro se užali, preveč čustven, včasih pozabljiv
LEV
Niti en lev ni prišel daleč v življenju, če ga ljudje niso oboževali. Rojen diktator, ki le redko prizna svoje
napake, misli, da ima vedno prav. Lahko je diplomatski, vendar se to zgodi le redko. Če ima v rokah moč, se
lahko njegova okolica hitro znajde v nezavidljivem položaju. Treba je nahraniti njegov ego in mu pustiti
njegov prostor, da bi preprečili, da terorizira vse okrog sebe.
DEVICA
Nekoliko dvoličen znak, dober v skoraj vsem česar se loti, samokritičen, včasih tudi trmast ali len. Analitičen,
materialist podobno kot bik, muhastega značaja, impulziven. Ko se prenagli, se lahko znajde v težavah, in
takrat na pomoč pokliče svoje prijatelje. Device imajo v sebi boemski duh, zato obožujejo kartanje, alkohol
in seks.
TEHTNICA
Edini zračni znak, ki je sposoben iskrenih emocij (zračni znaki so še dvojčka in vodnar), ampak pogosto zmeden. Obožujejo lepe in unikatne stvari, so veliki esteti in dobri prijatelji. Ženske rojene v znamenju tehtnice
niso obremenjene s konservativnim dojemanjem ljubezni. Slavna tehtnica je Monica Belluci.
Pomanjkljivosti: Veliko zapravljajo, so muhaste, ne vedo, kaj želijo v življenju, in so pogosto nevrotične.
ŠKORPIJON
Depresiven in zelo skrivnosten znak. Pogosto se skriva za svojo šaljivostjo, uspešen je pri poslu, ki zahteva
dinamiko. Zna pretiravati pri konzumaciji drog in alkohola. Je zelo ljubosumen, impulziven in maščevalen
znak. V kombinaciji z bikom je to recept za 100% strast. Nagnjeni so k uničenju drugih in samo destrukciji.
Slavni škorpijon je Antonio Banderas.
STRELEC
Strelci so filozofi, ki imajo srečo vedno na svoji strani, divji vozniki, pogosto kockarji in hazarderji. Ko zavzamejo neko stališče ne omahujejo, hkrati pa nikoli ne priznajo poraza. V tem so podobni levom. Njihova
beseda mora biti vedno zadnja, znajo pa kdaj tudi modro molčati. Ne marajo konservativnosti in zategnjenosti, zelo so odprti in radi debatirajo. Z njimi je zelo lahko sodelovati.

KOZOROG
Kozorogi so pogosto materialisti, znajo biti leni in trmasti. Pogosto so matematiki ali računalničarji, vendar
večinoma niso pretirano ambiciozni. Ko se nečesa lotijo, to opravijo do potankosti. Če se jim stvar upira, je
ne bodo nikoli dokončali. Sprejemajo edino stvari, za katere obstajajo neizpodbitni dokazi, in ne verjamejo
pretirano v duhovnost. Cinizem in bahavost jim nista tuja, pogosto jemljejo zasluge za tuje uspehe. Ampak
niso slabi ljudje.

VODNAR
Vodnarji imajo zelo spremenljivo osebnost, ne ravno čustveni, pogosto zelo inteligentni, skoraj genialni,
zelo realistični. So dobri prijatelji, zaradi iskrenosti in neposrednosti pa jim marsikdo lahko zameri. Radi se
šalijo in so izjemno človeški. Tako kot dvojčki so altruistični. Pogosto uživajo v orgijah, so nagnjeni k nezvestobi in se vdajajo alkoholu.
Priporočilo: Ne družite se z njimi predolgo
RIBI
Značilnosti vseh ostalih znakov so združene v ribah, kar nikakor ni dobro. Kriza identitete, kontradiktornost,
hitro menjanje razpoloženja so samo nekatere od lastnosti, ki niso ravno hvale vredne. Istočasno so hladni
in pretirano čustveni.
Slavne ribe so bile Nostradamus, Leonardo da Vinci in Michelangelo.
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