Številka: S12-06/2018
Datum: 15. november 2018
Na podlagi drugega odstavka 35. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze na
Primorskem, Pedagoške fakultete, sprejetih na 25. redni seji Senata Univerze na
Primorskem, Pedagoške fakultete, ki je potekala 15. decembra 2017, dekanja prof. dr. Mara
Cotič sprejemam naslednji
SKLEP
o imenovanju koordinatorjev praks in praktičnega usposabljanja
v študijskem letu 2018/2019
I.
Za glavnega koordinatorja pedagoške prakse na UP PEF se za študijsko leto
2018/2019 imenuje izr. prof. dr. Darja Feldo, prodekana za študijske zadeve UP PEF.
II.
Za posamezne študijske programe 1. stopnje se za študijsko leto 2018/2019 imenuje
naslednje koordinatorje pedagoške prakse in praktičnega usposabljanja:
1. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Razredni pouk:
- 1. letnik: dr. Barbara Horvat, viš. pred.;
- 2. letnik: izr. prof. dr. Petra Dolenc;
- 3. letnik: dr. Lea Kozel, viš. pred.;
- 4. letnik: dr. Lea Kozel, viš. pred..
2. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pedagogika:
- 1. letnik: doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič;
- 2. letnik: doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič;
- 3. letnik: doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič.
3. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja:
- 1. letnik: doc. dr. Sonja Čotar Konrad;
- 2. letnik: Karmen Drljić, viš. pred.;
- 3. letnik: doc. dr. Sonja Rutar.
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4. Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Predšolska vzgoja – izredni
študij:
- 1. letnik: doc. dr. Sonja Čotar Konrad;
- 2. letnik: Karmen Drljić, viš. pred.;
- 3. letnik: doc. dr. Sonja Rutar.
III.
Za posamezne študijske programe 2. stopnje se za študijsko leto 2018/2019 imenuje
naslednje koordinatorje praktičnega usposabljanja, pedagoške ter reflektivne prakse:
1. Magistrski študijski program 2. stopnje Inkluzivna pedagogika:
- 1. letnik: doc. dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič;
- 2. letnik: doc. dr. Vanja Riccarda Kiswarday.
2. Magistrski študijski program 2. stopnje Razredni pouk:
- 1. letnik: dr. Lea Kozel, viš. pred..
3. Magistrski študijski program 2. stopnje Zgodnje učenje:
- 1. letnik: izr. prof. dr. Petra Dolenc;
- 2. letnik: doc. dr. Sonja Rutar.
IV.
Za magistrski študijski program 2. stopnje Izobraževanje odraslih in razvoj kariere se
za študijsko leto 2018/2019 imenuje naslednjo koordinatorico andragoške prakse:
- 2. letnik: doc. dr. Maja Mezgec.
V.
Za magistrski študijski program 2. stopnje Socialna pedagogika - redni in izredni študij
se za študijsko leto 2018/2019 imenuje naslednjega koordinatorja socialno-pedagoške
prakse:
- 1. letnik: Matej Vukovič, asist.;
- 2. letnik: Matej Vukovič, asist..
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VI.
Administrativno podporo glavnemu koordinatorju iz I. točke tega sklepa in
koordinatorjem iz II. do V. točke tega sklepa v zvezi z organizacijo in izvedbo različnih
vrst prakse nudi samostojni strokovni delavec za študijske zadeve Kristjan Hrvatin.

VII.
Ta sklep začne veljati takoj.
Dekanja
prof. dr. Mara Cotič

Dostaviti:
-

izr. prof. dr. Darju Feldi, prodekanu za študijske zadeve;
samostojnemu strokovnemu delavcu za študijske zadeve Kristjanu Hrvatinu;
Službi za izobraževanje UP PEF;
Službi za pravne in kadrovske zadeve UP PEF;
Referatu za študente UP PEF;
Arhivu UP PEF.

Dostaviti po elektronski pošti:
- imenovanim koordinatorjem praks;
- predstojnicam oddelkov UP PEF;
- koordinatorjem študijskih programov UP PEF;
- izvajalcem pri predmetih s področja prakse.
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