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Informacije o Odboru za enake možnosti  

(Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen) 
 

Študenti in zaposlene osebe na SFU lahko kontaktirajo: 

 

 Odbor s pritožbo (v pisni ali ustni obliki) v primeru diskriminacije zaradi spola, etičnega 

porekla, religije, svetovnih nazorov, starosti in spolne usmerjenosti 

 s pomočjo člana statutarnih teles in sodelavcev SFU ter oseb zaposlenih na SFU.  

 

Pisne pritožbe se lahko vložijo po pošti na naslov:  

Gleichbehandlungskommission Postkasten, 4. nadstropje Freudplatz 1, 1020 Dunaj, 

ali po e-mailu: gleichbehandlung@sfu.ac.at. 

 

Ustne pritožbe se lahko sporočijo članu delovne skupine na osebnem sestanku: 

 Karl Garnitschnig, e-mail: karl.garnitschnig@sfu.ac.at   

 Lea Fickenscher, e-mail: lea.fcknschr@gmx.de  - Študentska organizacija (ÖH)  

 Florian Heindler, Freudplatz 3, 1020 Dunaj, soba št.  415, e-mail: 

florian.heindler@jus.sfu.ac.at  

 Gerda Mehta (chair), e-mail: mehta@aon.at,  tel 06766258252  

 Birgit U. Stetina, Freudplatz 1, 1020 Dunaj, soba št. 5004, e-mail: birgit.u.stetina@sfu.ac.at   

 Julia Struppe, e-mail: julia.struppe@gmx.at  - Študentska organizacija (ÖH). 

 

Z vsemi pritožbami se ravna v strogi zaupnosti. Če pride do navzkrižja interesov, bo zadevni član 

izključen iz obravnavanja te pritožbe. Prosimo za razumevanje, ker se odbor lahko sooča s težavami 

pri obravnavi anonimnih pritožb zlasti, če ni nadaljnja preiskava ni mogoča.  

 

Odbor ne more izdati zavezujočih aktov ali sodb, vendar pa bo vztrajal pri reševanju sporov, ki so 

navedeni v pritožbi. 

 

Odbor je upravičen, da: 

 zahteva pisni in/ali ustni odgovor na pritožbo, 

 priporoča uporabo mediacije, psihoterapije, svetovanja, zmernosti ali poklicnega nasveta, 

 ponudi pogovor z osebo, s katero je oseba v konfliktu, 

 zaprosi za izvedensko mnenje in nasvet, 

 nudi informacije in nasvete, 

 periodično poroča prejete ugotovitve v anonimni obliki Akademskemu Senatu Univerze 

Sigmunda Freuda. 
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