UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Cankarjeva 5
6000 Koper

V Kopru, 6. februar 2011

ZAPISNIK
2. dopisne seje
Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je potekala
v nedeljo, 6. februarja 2011 od 9.00 do 20.00,
po elektronski pošti.

Predlagani dnevni red 2. dopisne seje Študentskega sveta Univerze na Primorskem,
Pedagoške fakultete Koper, ki je bila sklicana v soboto, 5. februarja 2011, in je potekala v
nedeljo, 6. februarja 2011 od 9.00 do 20.00, je bil naslednji:
Dnevni red
1. Mnenje študentskega sveta glede kandidatov za izvolitve v naziv.
V času, ko je potekala dopisna seja Študentskega sveta UP PEF, so svoje mnenje o
predlogih sklepov izrazili:








Tjaša Drabik Jug
Anastassia Kaliada
Vik Kovačec
Irena Magdič
Marinka Primožič
Tomo Škrinjar
Sabina Višček

Svojega mnenja do zaključka dopisne seje niso izrazili:





Sanja Hribar
Jaka Rožac
Anja Valenčič
Marjeta Naglav

1. Mnenje študentskega sveta glede kandidatov za izvolitve v naziv.
V skladu z Merili za izvolitev v nazive Univerze na Primorskem je za izvolitev kandidata v
naziv potrebno mnenje študentskega sveta o pedagoškem delu oziroma pedagoški
usposobljenosti kandidata. Osnova dokazovanja pedagoške usposobljenosti so v skladu z
Navodili za izvajanje meril rezultati vseh anket v predhodnem izvolitvenem obdobju,

opremljeni s komentarjem študentskega sveta. Rezultati anket se posredujejo predsednici
študentskega sveta fakultete.
V skladu s Pravili o delovanju sklada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem je za
predlaganje kandidatov za nagrade za pedagoško odličnost potrebno mnenje študentskega
sveta o pedagoškem delu kandidata.
Tako predsednica Študentskega sveta UP PEF, Sabina Višček, v sprejem predlagam
naslednje sklepe:
1. SKLEP
I.
Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidata doc.
Dejana Hozjana, ki prosi za prvo izvolitev v naziv visokošolskega učitelja – izrednega
profesorja je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2. SKLEP

I.
Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoškem delu kandidatke doc. ddr. Jožice
Bezjak, ki je predlagana kot kandidatka za nagrado za pedagoško odličnost za
študijsko leto 2009/2010, je POZITIVNO.

II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Zapisala:
Sabina Višček

Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________
Datum: 6.2.2011

