Uvod

V okviru orientacijskega meseca vam bomo zaposleni, tutorji in Študentski svet UP PEF podali čim več
informacij, ki vam bodo olajšale začetek novega poglavja v vašem življenju:











glasbene skupine UP PEF,
predstavitev Vodnika za bruce UP PEF,
kam po pomoč,
informacije Univerzitetne knjižnice UP,
vse o COVID-19 in cepljenju,
vključitev v obštudijsko dejavnost UP PEF,
Šport UP,
zakaj so teorije zarot tako popularne,
Erasmus & International day.
delavnica tehničnega oblikovanja seminarskih in zaključnih nalog.
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Sprejem brucev UP PEF

1. letniki na dodiplomskem študiju (redni študij)
1. oktober 2021
od 13.00 do 19.00
Vodstvo fakultete in predstojniki bodo študente 1. letnikov na dodiplomskem (rednem) študiju pozdravili 1.
oktobra 2021 v Veliki predavalnici (prizidek UP PEF, Cankarjeva 5, Koper - na dvorišču pred fakulteto bomo
usmerjali), in sicer:






Razredni pouk: ob 13.00,
Predšolska vzgoja: ob 14.15,
Socialna pedagogika: ob 15.30,
Pedagogika: ob 16.45,
Vizualne umetnosti in oblikovanje: ob 18.00.

1. letniki na dodiplomskem študiju (izredni študij)
Vodstvo fakultete in predstojniki bodo študente 1. letnikov na dodiplomskem (izrednem) študiju
pozdravili na rednih predavanjih, ki jih imate na urniku, in sicer:




Predšolska vzgoja, Koper (P5): 8. oktobra 2021 ob 16.00,
Predšolska vzgoja, Škofja Loka (P2): 9. oktobra 2021 ob 9.00,
Predšolska vzgoja, Novo mesto (P1), 9. oktobra 2021 ob 12.00.

1. letniki na podiplomskem študiju
Visokošolski učitelji in sodelavci bodo v okviru prve ure predavanj oz. vaj in seminarjev posredovali
osnovne informacije o študiju in kontakte. Vse ostale podrobnosti boste izvedeli na orientacijskih dnevih.

Predavanja za redne študente pričnejo s 4. oktobrom, za izredne pa 1. oktobra.
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ŠtartUP
Termin: 2. oktober 2021
Lokacija: plaža v Simonovem zalivu v Izoli
Dogodek je namenjen vsem študentom vseh letnikov Univerze na Primorskem. Podrobna navodila za
tekmovalce in navijače bodo prijavljeni prejeli naknadno.
Zaradi lažje organizacije avtobusnega prevoza iz Kopra v Izolo in kosila vas vljudno prosimo, da se na
dogodek čim prej prijavite. Dogodki bodo potekali ob PCT pristopu.
Prijavni obrazec
Program
10.00: otvoritev
10.10: jutranja skupinska telovadba
10.30: zorbing nogomet in frizbi
13.00: kosilo
15.00: skupinske igre in aktivnosti
17.00: premik k večerni lokaciji (Pod Belveder)
18.00: koncert študentskih skupin
Avtobusni prevozi
Dopoldan bo avtobus vozil iz Kopra v Izolo, zvečer pa iz Izole v Koper. Natančen vozni prejmejo prijavljeni
na svoj e-naslov.

Termin: 3. oktober 2021
Lokacija: Ušesa Istre / Veli Badin Orlovo gnezdo
11.00: zbor pri Cerkvi svetega Kvirika nad vasjo Sočerga
koordinate: 45.46361318954272, 13.904454313373245
S seboj prinesite pohodniško obutev in opremo. Pohod bo trajal predvidoma 2-3 ure v obe smeri.
Prijavni obrazec
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Celoten program
Datum

Ura

Lokacija

Program

Izvajalec

1.10.2021

13.00-19.00

PEF velika (prizidek UP PEF)

Sprejem brucev UP PEF (redni)

UP PEF

2.10.2021

10.00

San Simon Izola

ŠtartUP

UP

3.10.2021

11.00

Sočerga, Veli Badin

Pohod na Ušesa Istre

Šport UP

5.10.2021

16.00

P5 (UP PEF)

Vabilo v glasbene skupine: predstavitev pevskih
zborov in orkestra UP PEF

Andreja Štucin Cergol, Barbara Kopačin,
Vladimir Batista

6.10.2021

18.00

FM 6 (Izolska vrata)

Predstavitev Vodnika in ŠS UP PEF za 1.
stopnjo

Matija Jenko, Andreja Perčič

8.10.2021

11:45

ZOOM

Kam po pomoč: študentska svetovalnica,
predstavitev tutorjev in posebnih študentskih
statusov

Sonja Čotar Konrad, Matic Ahčin

8.10.2021

16.00

P5 (UP PEF)

Sprejem brucev UP PEF (PV izredni)

Karmen Drljić, Marina Volk, Violeta Jovičić,
Matija Jenko

9.10.2021

9.00
12.00

P2 (Škofja Loka)
P1 (Novo mesto)

Sprejem brucev UP PEF (PV izredni

Karmen Drljić, Marina Volk, Violeta Jovičić,
Matija Jenko

12.10.2021

11.00

ZOOM

Predstavitev Univerzitetne knjižnice UP

Tina Lekan Kraševec
Matija Jenko, Andreja Perčič

ZOOM

ZOOM

576854

STRAN

810049

ZOOM

306733

13.10.2021

18.00

FM 6 (Izolska vrata)

Predstavitev Vodnika in ŠS UP PEF za 2.
stopnjo

14.10.2021

14.00

ZOOM

Vse o COVID-19 in cepljenju

Alojz Ihan

14.10.2021

17.00

ZOOM

Predstavitev Univerzitetne knjižnice UP

Tina Lekan Kraševec

STRAN

18.10.2021

17.00

PEF velika (prizidek UP
PEF), ZOOM

Vključitev v obštudijsko dejavnost UP PEF in
Šport UP

Lovrenc Habe, Matija Jenko, Luka Kejžar

ZOOM

ZOOM

O konspiracizmu: zakaj so teorije zarot tako
popularne?

Tomaž Grušovnik

19.10.2021

14.00

957905

ZOOM

21.10.2021

17.00

atrij UP PEF

Erasmus & International day

Lovrenc Habe, Andreja Perčič, Tomaž
Grušovnik, Sonja Čotar Konrad

25.10.2021

16.00

ZOOM

CVŽU UP PEF: delavnica tehničnega
oblikovanja seminarskih in zaključnih nalog

Andreja Perčič
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Geslo

ZOOM

423423

Glasbene skupine UP PEF in druga obštudijska dejavnost na fakulteti
Študenti lahko:


ustvarjate lutkovne in kamišibaj predstave,



se vključite v študentsko gledališko skupino PEF teater,



naučite se javnega nastopanja,



fotografirate oz. snemate fakultetne prireditve,



pojete in nastopate v Dekliškem ali Fantovskem
pevskem zboru UP PEF,



igrate v Orkestru UP PEF.

Na takšen način lahko utrdite svoje znanje na kulturno-umetniškem področju, z nastopi razveseljujete otroke v vrtcih in šolah in sodelujete na prireditvah
Univerze na Primorskem ter popestrite obštudijsko življenje na fakulteti.
Prijavni obrazec

Kam po pomoč
Tutorji študentje in učitelji pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem.
Na fakulteti deluje študentska svetovalnica, ki ponuja možnost psihološkega svetovanja in svetovanja študentom s posebnimi potrebami, ki študirajo na
UP PEF.
Pomagajo vam lahko tudi nosilci predmetov, predstojniki oz. koordinatorji študijskih programov ter prodekani. V tem vrstnem redu se obrača za pomoč.
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Univerzitetna knjižnica UP
Z novim študijskim letom ste postali tudi člani
visokošolske knjižnice. In kaj imate od tega? Veliko.
Knjižnica na vaši fakulteti je založena z gradivom, ki
ga boste potrebovali za študij. Prav tako vam ponuja
gradivo za odklop od študiranja. Za naš knjižni bingo
ali knjižni klub, morda?
In ne samo to. Z vpisom na Univerzo na Primorskem
si gradivo lahko brezplačno izposojate v vseh
knjižnicah na univerzi. Dobrodošli, torej, v
Univerzitetni knjižnici!
Kaj vam ponuja članstvo v knjižnicah UP UK? Kako
pridete do gradiva posameznih knjižnic? Kako in kje
ga najdete? Na koga se lahko obrnete, ko
potrebujete informacije?
Z osnovnimi informacijami, ki vam jih bomo
posredovali na zoom srečanju, boste enostavno
poiskali in pridobili gradivo v knjižnicah UP UK ter
poiskali pomoč, če se boste izgubili med številnimi
knjižničnimi viri.

Vse o COVID-19 in teorijah zarote
Vse o COVID-19 in cepljenju
Prof. dr. Alojz Ihan je eden najboljših razlagalcev epidemične realnosti. Poleg izjemnega strokovnega
vpogleda in izkušenj, ki mu jih daje dolgoletna raziskovalna in pedagoška kariera imunologa na ljubljanski
medicinski fakulteti, ima namreč kot ploden pisec in publicist tudi redko sposobnost povezovanja medicinskih
in socioloških vidikov pretresov, kot je trenutno vseprisotna epidemija COVID-19.
O konspiracizmu: zakaj so teorije zarot tako popularne?
Pojav epidemije je bil presenetljiv v marsikaterem oziru, prav gotovo tudi v tem, da so nas presenetile številne
teorije zarot, ki so vzniknile zaradi njega. Srečujemo se s prav neverjetno mero nezaupanja v znanost,
sumničavosti do oblasti in skepticizma, ki meji že na filozofski dvom Reneja Descartesa? Zakaj se je
nevednost tako razmahnila, in to kljub dobesedno milijonom evrov, ki jih vlagamo v šolstvo in različne
vzgojno-izobraževalne programe? Odgovor na to vprašanje je povezan z ustreznim razumevanjem vzrokov
teorij zarot, saj se izkaže, da te nagovarjajo realne človekove osebnostne potrebe. Povezan pa je tudi z
razumevanjem vzgoje in izobraževanja, ki ni zgolj razširjanje informacij in prenos znanja, pač pa mora biti
nekaj, kar smo zanemarjali: formiranje epistemskega karakterja oziroma po domače - oblikovanje
spoznavnega značaja.
Predavanje bo imel dr. Tomaž Grušovnik, izredni profesor za filozofijo vzgoje in izobraževanja na
Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Grušovnik je specialist za področje etike in epistemologije,
ukvarja se z vprašanjem hotene nevednosti, etike živali in okoljske etike. Je avtor petih knjig v slovenščini,
med drugim tudi eseja Karantenozofija, v katerem razmišlja o novem koronavirusu in ki je izšel lani pri založbi
Mladinska knjiga. V pripravi je njegova nova knjiga Teorije zarot, ki bo predvidoma izšla v začetku
naslednjega leta pri isti založbi.
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Mednarodna mobilnost
Fakulteta ponuja različne programe študijskih izmenjav kot so VŽU/Erasmus, CEEPUS, Norveški finančni
mehanizem in druge možne izmenjave.
Študenti izbrani v okviru razpisa UP za namen udeležbe na študiju ali praktičnemu usposabljanju v okviru
programa Erasmus+ imajo tako možnost, da del rednih študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji,
so oproščeni stroškov šolnine v tujini, se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, pridobijo finančno pomoč
v okviru programa Erasmus+.
Več informacij

Center za vseživljenjsko učenje UP PEF
Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) tudi v študijskem letu 2021/2022
različnim ciljnim skupinam ponuja dodatna izobraževanja. Pripravil je teme, za katere so bile določene ciljne
skupine najbolj zainteresirane, in sicer v obliki:





različnih izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev),
Programov profesionalnega usposabljanja in
Študijskega programa za izpopolnjevanje ter
»ABC« delavnic za učence, dijake in "ZaVseŽivo" za študente.

V okviru CVŽU UP PEF bo v oktobru izvedena delavnica ZaVseŽivo, namenjena študentom na UP PEF.
Tehnično oblikovanje zaključnih del
Delavnica je namenjena vsem študentom, ki še niso seznanjeni s smernicami o izdelavi zaključnih del UP
PEF. Predstavljeni bodo pomembni napotki, kako pravilno tehnično oblikovati tako seminarsko nalogo kot
zaključno delo ali drug pisni izdelek.
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