UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠTUDENTSKI SVET
Cankarjeva ulica 5
6000 KOPER

Koper, 10. 1. 2011
ZAPISNIK

1. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je bila 10.1.2011.

Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Leonora Drgan,
 Jan Gamberger,
 Anastassia Kaliada,
 Jernej Medved,
 Anja Valenčič,
 Sabina Višček,
 Vik Kovačec,
 Ariana Pašič,
 Jaka Rožac.
Začetek seje ob 18.20.
Predsednica ŠS UP PEF Sabina Višček je uvodoma pozdravila vse navzoče, ugotovila sklepčnost in
začela sejo z obravnavo prve točke dnevnega reda.

K točki 1: Potrditev dnevnega reda.
Predsednica ŠS UP PEF je prisotnim v sprejem predlagala naslednji:
1. SKLEP
I.
Potrdi se naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda.
Sofinanciranje baletne predstave Hrestač.
Študentsko mnenje za imenovanja profesorja v naziv.
Razno.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 9 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 2: Sofinanciranje baletne predstave Hrestač.

Predsednica ŠS UP PEF je prisotne seznanila s sofinanciranjem prevoza za baletno predstavo
Hrestač.

K točki 3: Študentsko mnenje za imenovanja profesorja v naziv.
Predsednica ŠS UP PEF je prisotne na seji seznanila z izidom študentske ankete ter jih pozvala, da
izrazijo svoje mnenje o mag. Tilnu Žboni, ki je prosil za imenovanje v naziv prvo izvolitev v naziv
visokošolski učitelj – docent za področje likovnega izobraževanja in znanstveni naziv asistent z
magisterijem. Svoje pozitivno mnenje o slednjemu je izrazil le Jaka Rožac. Ostali člani so bili vzdržani,
ker ga ne poznajo.

2. SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidata mag. Tilna
Žbone, ki prosi za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj – docent za področje
likovnega izobraževanja in znanstveni naziv asistent z magisterijem, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 9 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

K točki 4: Razno.
Leonora Dragan je opozorila na problem osvetlitev v učilnici P1. K njenemu mnenju se je pridružila
tudi Anastassia Kaliada. Po razpravi, so se člani odločili, da bodo vodstvo fakultete seznanili s
problemom.
Jan Gamberger je predlagal, da bi za bodoče študente uredili priročnik za študente, ki bi zajemal
predstavitev študentskih programov na Pedagoški fakulteti v Kopru ter razne pravilnike, ki bi jim bili v
pomoč. Odločili smo se, da bomo predlog za izdelavo takega priročnika posredovali vodstvu fakultete.
Sabina Višček je na 1. konstituitivni seji predlaga ogled filmske predstave v eni izmed učilnic fakultete.
Idejo smo ponovno obudili in se dogovorili, da bi bilo najbolje dogodek izvesti pred izpitnim obdobjem,
in sicer 18.1.2012 ob 18.30 v učilnicah P5 in P2. Soglasno smo se dogovorili o naboru filmov, ki smo
ga objavili na Facebook strani, tako da bodo lahko študenti glasovali, kateri film bi si radi ogledali.
Izbirali bodo med naslednjimi filmi:





The Notebook (Beležnica),
Crna mačka, beli mačor (Bela mačka, črni mačkon),
The Boy in the Striped Pyjamas (Deček v črtasti pižami),
Monsters, Inc. (Pošasti iz omare).

Študenti se bodo lahko odločali do 12. 1. 2012, prijavnice za ogled filma, pa oddali najkasneje do 16.
1. 2012. Študentom bomo priskrbeli tudi nekaj prigrizkov.

Sabina Višček je predlagala organizacijo skupnega obiska kina za študente. Nato je Anastassia
Kaliada podala predlog, da bi raje obiskali Bowling center Tuš v nakupovalnem središču Planet Tuš
Koper. Ostali prisotni člani so se strinjali s predlogom, zato smo se dogovorili, da bo dogodek potekal
29. 2. 2012, in sicer 1 uro. Dogovorili smo se, da bo ŠS UP PEF financiral dogodek za študente ter jim
priskrbel nekaj prigrizkov. Anastassia Kaliada se bo predhodno dogovorila z vodjo Bowling centra Tuš
Koper. V primeru, da bi se na dogodek prijavilo veliko študentov, bomo študente razdelili v dve skupini
ter čas potekanja podaljšali še za 1 uro.
Jaka Rožac je predlagal, da bi v atriju fakultete, kjer so računalniki postavili dva stola. K predlogu sta
se pridružila Jan Gamberger in Anastassia Kaliada in dodala, da bi to študentom olajšalo delo pri
opravljanju različnih študijskih obveznosti. Po razpravi so se člani odločili, da bodo predlog posredovali
vodstvu fakultete.
Leonora Drgan je na predlog študentk 2. stopnje, 2. letnik rednega študija, smer Zgodnje učenje,
prosila za pojasnilo interpretacije učnih načrtov posameznih predmetov. Pri nekaterih predmetih je v
učnem načrtu zapisano, da študentke opravljajo seminar, predavanja in priprave na izpit. Študentke
morajo poleg tega pisati še obsežne refleksije, za kar jim pogosto zmanjkuje časa, saj so redno
zaposlene. Čeprav se zavedajo, da je potrebno ohraniti študij na visoki stopnji, prosijo za
razumevanje. Predlagajo, da se jim poleg obveznih obveznosti ne nalagajo še dodatne naloge, saj jih
niti fizično ne morejo narediti, ker so cel dan od doma.

Po tej točki je predsednica Študentskega sveta UP PEF Sabina Višček sejo zaključila.

Seja je bila zaključena ob 19.15.
Zapisala: Anja Valenčič, tajnik ŠS UP PEF
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________
Datum: ___________________

