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

Koper, 28.2.2011
ZAPISNIK

3. redne seje Študentskega sveta
Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je bila 28. 2. 2011.
Seja je potekala v spodnji računalniški učilnici na Pedagoški fakulteti Koper, Cankarjeva 5, Koper.
Prisotni člani:
 Anastassia Kaliada
 Vik Kovačec,
 Sanja Hribar,
 Marinka Primožič,
 Jaka Rožac,
 Tomo Škrinjar,
 Sabina Višček.
Odsotni člani:
 Tjaša Drabik Jug,
 Irena Magdič,
 Marjeta Naglav,
 Anja Valenčič.
Ostali prisotni člani:
 prodekanja za študentske zadeve izr. prof. dr. Vida Medved-Udovič,
 vodja referata Barbara Kocjančič.
 Janja Šimac, predstavnica 1. letnika PV rednega študija (dodiplomski študij).

Začetek seje ob 15:15.
Predsednica Študentskega sveta, Sabina Višček, je prisotne pozdravila in uvodoma ugotovila, da je
ŠS PEF sklepčen, saj je od 11 članov prisotnih 7 in začela sejo z obravnavo prve točke dnevnega
reda.
K točki 1 - Sprejem dnevnega reda.
Predsednica Študentskega sveta je prisotne vprašala, ali se strinjajo, da se pod točko 6 – Razno na
dnevni red doda mnenje Študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti Saše Pišot. Nato se je seja
pričela po navedenem dnevnem redu.
K točki 2 - Vloga Študentskega sveta UP PEF v organih UP PEF.
Predsednica Študentskega sveta je zaradi prisotnosti predstavnice 1. PV (redni študij) predstavila
vloge Študentskega sveta UP PEF v organih UP PEF. Najprej je izpostavila splošne funkcije ŠS, te so:

Študentski svet fakultete v okviru svoje pristojnosti:
-

-

razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov;
na podlagi študentske ankete daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitev v nazive
visokošolskih učiteljev in sodelavcev;
oblikuje mnenja študentov za Študentski svet Univerze na Primorskem in voli člane delovnih teles
in organov fakultete iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Pravili o organizaciji in delovanju
Pedagoške fakultete Koper;
oblikuje mnenje o kandidatih za dekana.

Nato je kratko predstavila delo ŠS v organih UP PEF, saj so študenti predstavniki oz. člani v
naslednjih komisijah:
-

-

-

-

-

Komisije za študijske zadeve Senata UP PEF (predstavnik študentov Tomo Škrinjar ima kot član
komisije enake pravice kot ostali člani te komisije). Člani diskutirajo o akreditaciji programov,
potrditev tem diplom in magistrskih del, število vpisnih mest, …
Komisija za študentske zadeve UP PEF (predstavnik študentov Jaka Rožac ima enake pravice kot
ostali člani v komisiji). Člani diskutirajo o vlogi študentov glede študentskih zadev, predlaga senatu
fakultete kandidate za koordinatorje tutorjev študentov in koordinatorje tutorjev učiteljev,
priznavanje tujega izobraževanja
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (predstavnica študentov Marinka Primožič lahko
sodeluje pri delu komisije, brez glasovalne pravice). Komisija usklajuje in spremlja prijave ter
izvedbo raziskovalnih programov in projektov; spremlja razvoj znanstveno-raziskovalnega,
razvojnega in umetniškega dela ter kadra na znanstvenih področjih fakultete; oblikuje pobude in
mnenja o mednarodnem sodelovanja fakultete; …
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega
dela Senata UP PEF (predstavnik študentov Vik Kovačec ima kot član komisije enake pravice kot
ostali člani te komisije). Komisija vodi postopke notranje in zunanje evalvacije kakovosti
študijskega in individualnega raziskovalnega dela na fakulteti; obravnava predloge kazalcev in
standardov ter postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti
fakultete; …
Disciplinska komisija UP PEF (Anja Valenčič – članica študentka in Tjaša Drabnik - Jug namestnica članice študentke). Naloge disciplinske komisije so določne v pravilniku, ki ureja
disciplinsko odgovornost študentov na Univerzi na Primorskem.

Vse, kar je navedeno, je povzeto po podatkih iz spletne strani Pedagoške fakultete Koper.
K točki 3 - Predlogi študentov za izboljšanje študijskega procesa.
Predsednica Študentskega sveta je predstavila predloge, vprašanja in težave, ki so jih predstavniki
posameznih letnikov zbrali v svojem letniku. Na vabilo, ki je viselo na spletni strani fakultete in ki je bilo
tudi posredovano predstavnikom na e-naslov, se je odzvalo 11 letnikov iz vseh študijskih stopenj. Na
dodiplomski ravni so bili to redni študentje: 1. PV, 2. PV, 2. RP, 3. RP; izredni študentje 2. PV na
Ptuju, 2. PV Slovenske Konjice in 3. PV. Na drugi stopnji sta se oglasila 1. in 2. letnik Inkluzivne
pedagogike (redni) ter 2. letnik IP izrednega študija. Na tretji stopnji so težave in vprašanja napisali
študentje 1. letnika Edukacijskih ved.
Težave, ki so jih predstavniki letnikov izpostavili, so vezane na naslednje tematske sklope, in sicer:
delovanje referata in splošna organizacija fakultete, ocenjevanje, izvajanje predavanj, tutorstvo,
zaključek in nadaljevanje študija na podiplomski ravni oz. dodatno opravljanje izpitov, praksa in
odsotnost od predavanj in vaj zaradi udeležitve na pomembnem športnem dogodku.

a) Delovanje referata in splošna organizacija fakultete.
Študentje so zapisali, da niso zadovoljni z delovanjem referata, saj se prepogosto zgodi, da se ne
javljajo na telefone in ne odgovarjajo na e-pošto in ne znajo odgovoriti na vprašanja, ki jih postavijo
referatu (problem izpostavili zlasti izredni študentje). Ob tem so študentje izrazili željo za daljši delovni
čas referata.
Barbara Kocjančič je povedala, da so v referatu opazovali, koliko študentov pride v referat po 16:30, in
ugotovili so, da teh ni. Konec januarja so tudi uredili glede telefonskih klicev, saj tajnica sporoča, ali so
uradne ure za telefonske klice. Prav tako so v referatu na voljo preko telefonskih klicev v času, ko so
fizične uradne ure za izredne in redne študente. Vik Kovačec je poudaril, da je s strani študentov kot
referata potrebna strpnost, in predlagal, da bi referat deloval do 17:00, npr. vsak 1. petek v mesecu.
Vida Udovič Medved je dodala, da v kolikor bo potreba, da je referat odprt tudi druge petke, bodo
ukrepali.
Če študentje ne vedo, kakšni so pogoji vpisa v 3. letnik, morajo biti pogoji objavljeni.
Članarina za knjižnico Pedagoške fakultete Koper je potrebno plačati, ker je to standard fakultete. Če
je slednja previsoka, bo sledil pogovor s študneti.
Študentje bi radi vsaj 10 dni prej izvedeli urnik za naslednji semester, in ne dva dni pred začetkom
novega semestra.
b) Ocenjevanje.
Študentje so izpostavili problem popravljanja kolokvija pri predmetu Biologija, saj jim ga je profesorica
dovolila popravljati samo ustno, pri čemer obvelja zadnja ocena, tudi če je ta nižja. Študentje so še
povedali, da so morali tisti, ki so se odločili kolokvij popraviti, tega opraviti v Piranu. Vida Medved
Udovič je povedala, da je potrebno še enkrat pregledati pravilnik o ocenjevanju študentov UP, in
kolikor je profesorica v prekršku, to tudi rešiti.
Odgovor na vprašanje o načinu ocenjevanja predmeta Naravoslovje je, tako kot so študentje zapisali ocene se združijo v skupno oceno.
Izpiti za izredne študente z dislociranih enot se opravljajo na dislociranih enotah. To ne velja, ko
študent opravlja izpit večkrat kot štirikrat. V kolikor se to ne dogaja, je prekršek.
Izpitni roki za izredne študente potekajo v petek popoldne ali v soboto. V kolikor se to ne dogaja, je
prekršek.
Študenti so se pritožili nad predolgim čakanjem na rezultate izpitov, tudi do meseca in pol. Vida
Udovič Medved je poudarila, da vsekakor razume situacijo študentov. V razmislek je podala vprašanje,
ali je mogoče, da profesor v zimskem roku popravi 200 testov, pa tudi, ali se študent lahko v istem
izpitnem obdobju pripravi na drugi rok.
c) Izvajanje predavanj.
Prisotni so diskutirali o tem, koliko gradiva, ki ga študentje dobijo, je smiselno kopirati. Premisliti bi bilo
potrebno o setih (urejenih in kvalitetnih) gradiv, ki bi študentu služile, kot trden temelj za študij
določenega predmeta. V sklopu tega se je porodilo še vprašanje plačevanja obveznih šolskih izletov
(kaj študentje plačajo). Odgovor bo Študentskemu svetu UP PEF posredoval rektor, saj mu je
vprašanje postavil tudi ŠS UP.

Študentje so izpostavili predavanja pri glasbi, kjer so se študenti zaradi izjave profesorja počutili
nelagodno. Povedali so, da bi morala biti predavanja sestavljena tako, da znanje lahko pridobi tudi
tisti, ki nima močnega predznanja.
Izredni študentje predlagajo, da tisti dan, ko imajo izpite, nimajo predavanj, ker je to zelo moteče za
predavatelje kot študente.
d) Tutorstvo.
Zadeve v zvezi z izvajanjem in organizacijo tutorstva se lahko rešijo, če sodelujoči poznajo pravilnik o
tutorstvu študentov UP. Študnetka Denis Bilas naj skliče sestanek, na katerem tutorje angažira, da
pomagajo 1.PV, 2.RP in 1.EV.
e) Zaključek študija in nadaljevanje študija na podiplomski ravni oz. dodatno opravljanje
predmetov.
Vida Udovič Medved je povedala, da je za študente razrednega pouka na 1. stopnji izobraževanja
dodatno leto, s čimer bodo postali magistri, obvezno, saj imajo po štirih letih študija omejene možnosti
na trgu dela (so le pomočniki učitelja). Torej, to dodatno leto študentje ne plačajo, prav tako ni
omejitev s povprečjem ocene. V kolikor se študent vpiše na Inkluzivno pedagogiko, potem je potrebno
plačati šolnino.
Diplomsko delo, ki ga študentje opravijo v 4. letniku, je bistveno krajše od sedanjega. To je daljše
seminarsko delo, zato se izvaja v drugi polovici drugega semestra v 4. letniku.
Opravljanje Angleščine: Študentje, ki so že diplomirali in bi radi obiskovali predmet Angleščina, s
katerim študent pridobi znanje, da lahko poučuje angleščino na razredni stopnji, morajo zbrati dovolj
kreditnih točk v povezavi z angleščino (to je mogoče preko modula oz. tečajev, kot je CJMK).
f)

Praksa.

Vsako opravljanje prakse na Pedagoški fakulteti Koper zahteva pisanje dnevnika. Na vprašanja o
smem poteku in obveznosti prakse bo odgovarjala Darja Tkalčič, ki je pristojna za to. Vida Medved
Udovič je poudarila, da mora profesor poznati in upoštevati učni načrt, zato morajo biti študentom
podana jasna navodila o poteku in obveznosti prakse (vrnitev dnevnikov, pisanje dnevnikov, itd.).
g) Odsotnost od predavanj in vaj zaradi udeležitve na pomembnem športnem dogodku.
Študentka, ki bo zaradi udeležbe na velikem športnem dogodku, morda odsotna od pouka, naj odda z
vsemi potrdili vlogo Komisiji za študentske zadeve.
Vida Medved Udovič je povedala, da bo o problemih in vprašanjih študentov poročala tudi za problem
odgovornim profesorjem in profesorjem predstavnikom posameznega študijskega programa, da se
čim prej uredi, kar je potrebno.
K točki 4 - Konstituiranje predstavnika študentov v Senat UP PEF in predstavnikov študentov
v Akademski zbor UP PEF.
Predsednica Študntskega sveta je povedala, da je akcija, ki jo je Študentski svet oblikovala na zadnji
seji, uspela. Anastassia Kaliada in Jaka Rožac sta v ponedeljek, 21.2.2011 obiskovala letnike ter
študente ozaveščala o pomembnosti volitev. Na spletno stran UP PEF se je objavilo rahlo
provokativno pismo, ki je pozivalo študente k prijavi na razpis.
Na razpis za predstavnika študentov v Senat UP PEF so se prijavili 4 kandidati.

Prisotni člani Študentskega sveta so izvedli tajno glasovanje. Živa Kaligarič je prejela 6 glasov, Tadeja
Andrejašič je prejela 5 glasov, Anja Žuran 2 glasova in Črt Stropnik 1 glas.
1. SKLEP
I.
Na podlagi ponovno izvedenih volitev za predstavnika študentov v Senat UP PEF, ki so potekale od
20.1. do 23.2.2011, se konstituira predstavnika študentov v naslednji sestavi:
-

Tadeja Andrejašič;
Živa Kaligarič.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Na razpis za predstavnike študentov v Akademski zbor UP PEF, ki ga glede na število zaposlenih
sestavlja petino študentov, se je prijavilo 22 kandidatov. Prisotni člani Študentskega sveta so izvedli
tajno glasovanje. Med prijavljeni kandidati so prejeli 7 glasov: Nina Arh, Uršula Debevec, Branka
Huč, David Hrovat, Tina Kompare, Petra Mekiš, Ana Nadoh, Lucija Volek, Katarina Trnovec,
Nika Stipančič, Martina Rupčič, Meta Smolič, Andreja Rustja. Naslednji kandidati: Ana
Hrovat,Sara Jelen, Saša Serafini, Dina Sivčević, Tea Štumerger, Karin Fortuna in Eva Vavrož so
prejeli 6 glasov. Kandidatka Katarina Žindaršič in Sara Tavčar sta prejeli vsaka po 4 glasove.
2. SKLEP
I.
Na podlagi ponovno izvedenih volitev za predstavnike študentov v Akademski zbor UP PEF, ki so
potekale od 20.1. do 23.2.2011, se konstituira predstavnike študentov v naslednji sestavi:
-

Nina Arh;
Uršula Debevec;
Karin Fortuna;
Ana Hrovat;
Branka Huč;
David Hrovat;
Sara Jelen;
Tina Kompare;
Petra Mekiš;
Ana Nadoh;
Martina Rupčič;
Andreja Rustja;
Saša Serafini;
Dina Sivčević;
Meta Smolič;
Nika Stipančič;
Tea Štumerger;
Katarina Trnovec;
Eva Vavrož;
Lucija Volek.

II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
K točki 5 – Prošnja Marinke Primožič za zamenjavo člana v Študentskem svetu s Tino Cencič.
Članica ŠS UP PEF Marinka Primožič se je glede na postopek, ki bi bil potreben za zamenjavo člana v
Študentskem svetu, odločila, da od članstva v ŠS ne bo odstopila.
K točki 6 - Razno.
a) 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 v kadrovski službi posredujejo predsednici študentskega sveta fakultete za
kandidata, ki je v habilitacijskem postopku.
Tako predsednica Študentskega sveta UP PEF, Sabina Višček, v sprejem predlagam naslednji sklep:
3. SKLEP
I.
Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidatke Saše Pišot, ki
prosi za ponovno izvolitev v naziv visokošolska sodelavka - asistentka za področje Didaktika
družboslovja, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 7 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Razen tega, pod to točko dnevnega reda ni bilo drugih predlogov za razpravo, zato je predsednica
Študentskega sveta UP PEF sejo zaključila.
Seja je bila zaključena ob 16:30.
Zapisala: Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum
_________________________________

