Naloge senata:
- sprejema pravila o organizaciji in delovanju fakultete in druge pravne akte fakultete, razen
tistih, ki so v pristojnosti drugih organov fakultete v skladu s Statutom Univerze na
Primorskem in Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper;
- obravnava in predlaga v sprejem senatu univerze študijske programe za pridobitev izobrazbe
in za izpopolnjevanje;
- sprejema programe in poročila o znanstveno-raziskovalnem in umetniškem delu fakultete;
- voli kandidata za dekana in ga predlaga rektorju v imenovanje;
- v postopku izvolitev v nazive visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega in
raziskovalnega sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev
usposobljenosti kandidata v skladu z merili Univerze na Primorskem za izvolitev v nazive;
- voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske in raziskovalne sodelavce v naziv,
razen rednega profesorja, znanstvenega svetnika in raziskovalno-razvojnega svetnika,
oziroma predlaga senatu univerze kandidate za izvolitev v nazive redni profesor, znanstveni
svetni in raziskovalno-razvojni svetnik;
- na temelju študijskega koledarja univerze sprejema študijski koledar fakultete;
- sprejema izvedbene načrte izvajanja študijskih programov fakultete za posamezno študijsko
leto;
- sprejema letni program dela fakultete in poročilo o delu fakultete za preteklo koledarsko
leto;
- določa število vpisnih mest na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter odloča
o omejitvah vpisa;
- imenuje in razrešuje koordinatorja tutorjev študentov in koordinatorja tutorjev učiteljev, ter
odloča v drugih zadevah, za katere je pristojen na podlagi univerzitetnega pravilnika, ki ureja
tutorski sistem;
- imenuje novega mentorja ali somentorja študentu pri izdelavi magistrskega dela, v primeru,
ko študent zaprosi za zamenjavo mentorja ali somentorja, oziroma če od mentorstva
odstopita mentor ali somentor;
- odloča o prošnjah za izdelavo magistrskega dela in izvedbo zagovora v tujem jeziku;
- imenuje komisije za oceno primernosti tem doktorskih disertacij in usposobljenosti
kandidatov za opravljanje doktorata znanosti, obravnava poročila komisij in sprejema ocene
primernosti tem doktorskih disertacij;
- odloča o prekinitvah postopkov prijave tem doktorskih disertacij oziroma o odstopih od
mentorstva oziroma somentorstva pri doktorskih disertacijah;
- predlaga senatu univerze odobritev priprave doktorske disertacije v tujem jeziku;
- imenuje mentorje in morebitne somentorje pri izdelavi doktorskih disertacij;
- imenuje komisije za oceno doktorskih disertacij in sprejema doktorske disertacije;
- imenuje komisije za zagovor doktorskih disertacij;
- sprejema odločitve v postopkih negativne ocene zagovora doktorskih disertacij;
- obravnava predloge za odvzem doktoratov znanosti ter posreduje svoje mnenje v tovrstnih
zadevah senatu univerze;
- odloča o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja in odloča o
mnenjih o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z zakonom, ki ureja
priznavanje in vrednotenje izobraževanja in z univerzitetnim pravilnikom, ki ureja priznavanje
tujega izobraževanja;
- odloča o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti v skladu z univerzitetnim
pravilnikom, ki ureja priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti;
- kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov fakultete v študentskih zadevah, za
odločanje pa lahko pooblasti komisijo pristojno za odločanje o študentskih zadevah;
- odloča o predlogih za fakultetne nagrade in priznanja ter predlaga kandidate za univerzitetne
nagrade in priznanja;
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spremlja izvajanje znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter mednarodnega
sodelovanja in izvaja vse s tem povezane naloge iz njegove pristojnosti vključno s
sprejemanjem odločitev na predlog pristojnega delovnega telesa;
spremlja kakovost izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega ter umetniškega dela in izvaja
vse s tem povezane naloge iz njegove pristojnosti vključno s sprejemanjem odločitev na
predlog pristojnega delovnega telesa;
razpravlja in odloča o ugotovitvah, priporočila in predlogih študentskega sveta fakultete s
področja njegove pristojnosti;
imenuje komisije in druga delovna telesa senata fakultete;
na predlog dekana ali organizacijske enote fakultete predlaga imenovanje predstavnikov
fakultete v organe, delovna telesa ali delovne skupine v okviru univerze;
predlaga imenovanja predstavnikov visokošolskega zavoda v strokovne organizacije in organe
zunaj visokošolskega zavoda;
na podlagi programske, kadrovske, prostorske in finančne utemeljitve ustanavlja, ukinja ali
spreminja organizacijske enote fakultete;
določa način sprejemanja tem diplomskih nalog;
obravnava in sprejema poročila in predloge organov fakultete, svojih delovnih teles in
organizacijskih enot fakultete;
opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, Statutom Univerze na Primorskem,
Pravili o organizaciji in delovanju Pedagoške fakultete Koper ali drugim splošnim aktom
senata, ki ga sprejme senat z dvotretjinsko večino vseh članov senata.

