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ZAPISNIK

3. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete,
ki je bila 8. 3. 2012

Seja je potekala v sejni sobi Pedagoške fakultete, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Leonora Drgan,
 Anastassia Kaliada,
 Jernej Medved,
 Jaka Rožac,
 Anja Valenčič,
 Sabina Višček.

Odsotni člani:
 Jan Gamberger,
 Vik Kovačec,
 Ariana Pašič.
Drugi prisotni:








dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič,
prodekan za študijske zadeve doc. dr. Darjo Felda,
prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič,
prodekan za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo ter kakovost in razvoj izr. prof. dr.
Dejan Hozjan,
izr. prof. dr. Bogdana Borota,
izr. prof. dr. Majda Cencič in
vodja referata za študente Bojana Berginc.

Začetek seje ob 16. 35
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.
Prisotni so glasovali o naslednjem sklepu:
1. SKLEP

I.
Potrdi se naslednji dnevni red:
1.
2.
3.

Pritožbe, predlogi in vprašanja študentov glede študija na fakulteti
Izvolitev študentov UP PEF v Akademski zbor
Razno
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 2: Pritožbe, predlogi in vprašanja študentov glede študija na fakulteti
Predsednica ŠS UP PEF je navzočim posredovala pritožbe, predloge in vprašanja študentov glede
študija na fakulteti. Začela je s prvo stopnjo rednega študija, in sicer s prvim letnikom programa
razredni pouk. Študenti so se pritožili nad prof. Martino Rodela in Majdo Kaučič – Baša, ker ne
popravljata izpite v roku dveh tednov, ter da drugi rok izpita sploh še ni bil razpisan. Poleg tega so se
pritožili tudi nad kriterijem za izpit, ker je za pozitivno potrebno doseči 80 %. Prodekanja za študentske
zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič je poudarila, da se 80 % kriterij tiče samo pravopisa, in da bi
bil pogovor lažji, če bi se seje udeležila tudi predstavnica prvega letnika razrednega pouka. Dekanja
UP PEF prof. dr. Mara Cotič je nato sklenila, da se bo s profesoricama pogovorila.
Sabina Višček je pogovor nadaljevala z drugim letnikom razrednega pouka (redni študij). Študentje
omenjenega letnika so se pritožili nad referatom za študente, za katerega menijo, da bi moral biti bolj
organiziran glede komunikacije in informacij, ki jih posreduje študentom. Vodja referata za študente
Bojana Berginc je poudarila, da v delovanju referata poteka proces reorganizacije in upajo, da bojo v
prihodnje boljši rezultati. Jaka Rožac je nato pohvalil delo referata.
Anastassia Kaliada je kot predstavnica tretjega letnika razrednega pouka (redni študij) nadaljevala
pogovor in pričela s pritožbo nad referatom, ker ti ne preverijo ure in datuma razpisanih izpitov, ker se
je že zgodila, da sta se ura in dan dveh izpitov prekrivala. Vodja referata za študente Bojana Berginc
je pripomnila, da je referat samo administrativna služba in da tega ne morejo spremeniti. Prodekanja
za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved Udovič pa je odgovorila, da referat za študente ni
samo administrativna, ampak tudi vsebinska služba, zato mora datume in ure izpitov preverjati in
opozoriti na morebitne napake. Dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič je nato predlagala, da bi morali
znotraj letnika urediti program, ki bi v ŠIS-u samostojno zablokiral vpise rokov za izpite, ki bi se
morebiti prekrivali. Anastassia Kaliada je nato nadaljevala s pritožbo nad roki za pogojni vpis v višji
letnik. To pa zato, ker morajo za pogojni vpis študenti dati prošnjo takoj en teden po izpitnem obdobju,
pa čeprav lahko še čakajo na morebitne rezultate izpita. Prodekan za študijske zadeve doc. dr. Darjo
Felda je sklenil, da bo posredoval pisni predlog za spremembo roka za pogojni vpis v višji letnik na
Univerzo na Primorskem.
Ker se med pritožbami, ki so jih posredovali študenti UP PEF velikokrat pojavlja pritožba, da se
profesorji ne držijo predpisanih rokov za popravo izpitov (2 tedna), je dekanja UP PEF prof. dr. Mara
Cotič sprejela splošni sklep, da bo opozorila profesorje, da morajo izpite popraviti v predpisanem roku.
Sabina Višček je nato nadaljevala s prvim letnikom programa predšolske vzgoje (redni študij). Pritožba
se je nanašala na referat za študente, ker obvestila o spremembi ur predavanj napišejo na spletno
stran UP PEF prepozno. Vodja referata za študente Bojana Berginc je povedala, da obvestila objavijo

takoj ko jih prejmejo. Za rešitev problema smo se navzoči na seji dogovorili, da bi poskusili z
obveščanjem študentov glede sprememb predavanj ali drugih obvestil preko sms sporočil in
elektronske pošte, kar bi bilo tudi bolj ekonomično.
Sabina Višček je sejo nadaljevala s študenti drugega letnika predšolske vzgoje v Slovenskih Konjicah.
Ti so predlagali, da bi bili roki izpitov v popoldanskem času, ker je večina študentov v dopoldanskem
času v službi. Dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič je sklenila, da bo zadevo poskušala urediti.
Študenti predšolske vzgoje izrednega študija na Ptuju so predlagali, da bi imeli skupno srečanje glede
pritožb in vprašanj na Ptuju, zato je dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič predlagala, da študentje
določijo tri datume, ki jim ustrezajo. Na podlagi tega se kasneje določi točen datum srečanja.
Anja Valenčič je kot predstavnica tretjega letnika predšolske vzgoje (redni študij) pogovor nadaljevala
s predlogom, da bi študentom omogočili predavanje, na katerem bi pridobili potrebne informacije za
izdelavo diplomske naloge. Člani so skupaj z ostalimi prisotnimi sklenili, da bo za študente tretjega
letnika predšolske vzgoje organizirano 2-urno predavanje glede vsebine in načrtovanja zaključnega
dela.
Sabina Višček je sejo nadaljevala s študenti tretjih letnikov programa predšolske vzgoje s Slovenskih
Konjiic (izredni študij), ki so se pritožili nad nejasnimi navodili glede izbirnih predmetov. Prodekan za
študijske zadeve doc. dr. Darjo Felda je nato sklenil, da bodo v prihodnje informacije glede izbirnih
predmetov predstavljene bolj natančno. Zaradi pritožbe študentov podiplomskega študija inkluzivne
pedagogike, ki so zapisali, da ima večina profesorjev govorilne ure v dopoldanskem času in se jih
zaradi službe ne morejo udeležiti, je dekanja UP PEF prof. dr. Mara Cotič sklenila, da bo prenesla
opozorilo profesorjem, naj govorilne ure potekajo po 16 uri.
Leonora Drgan je kot predstavnica programa zgodnje učenje sejo nadaljevala z izpostavitvijo
problema o preobremenjenosti študentov (razne naloge) na omenjenem programu, zato je dekanja UP
PEF prof. dr. Mara Cotič sklenila, da bo profesorje seznanila s problemom.
Po tej točki so sejo nadaljevali le člani SŠ UP PEF, ostali prisotni pa so sejo zapustili.
K točki 3: Izvolitev študentov UP PEF v Akademski zbor
Študentski svet UP PEF je volil študente UP PEF v Akademski zbor.

2. SKLEP
I.
Študentski svet UP PEF ugotavlja, da so bili na volitvah predstavnikov študentov v Akademski
zbor UP PEF za predstavnike študentov izvoljeni naslednji študenti:











Nejc Božič,
Ula Čebela,
Jožica Šokl,
Nina Čurin,
Polona Setnikar,
David Hrovat,
Anja Jurančič,
Tanja Koren,
Hana Marinič,
Pia Novljan,









Katja Remic,
Aleksandra Štebe,
Štumerger Tea,
Sara Jelen Tavčer,
Nina Vervega,
Armin Viomar in
Špela Vižintin.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 6 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 4: Razno
Sabina Višček je predlagala, da bi povabili Katarino Kleibencetel, ki bi se študentom UP PEF
predstavila kot umetnica. Člani SŠ UP PEF, so se dogovorili, da bo dogodek organiziran po prireditvi
»Študentje se predstavijo«, ki bo potekala v mesecu aprilu.

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

Seja je bila zaključena ob 18.00.
Zapisala: Anja Valenčič,
tajnik ŠS UP PEF
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

