UNIVERZA NA PRIMORSKEM
PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER
Cankarjeva 5
6000 Koper

V Kopru, 23. avgust 2011

ZAPISNIK
5. dopisne seje
Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete Koper,
ki je potekala
v ponedeljek, 22. avgust 2011 od 16.00 do 23.00,
po elektronski pošti in po telefonu.

Predlagani dnevni red 5. dopisne seje Študentskega sveta Univerze na Primorskem,
Pedagoške fakultete Koper, ki je bila sklicana v ponedeljek, 22. avgusta 2011, in je potekala
v ponedeljek, 22. avgusta 2011 od 16.00 do 23.00, je bil naslednji:
Dnevni red
1. Mnenje študentskega sveta glede kandidatov za izvolitve v naziv
2. Delovanje ŠS UP PEF s članom manj.
V času, ko je potekala dopisna seja Študentskega sveta UP PEF, so svoje mnenje o
predlogih sklepov izrazili:









Anastassia Kaliada
Vik Kovačec
Marjeta Naglav
Marinka Primožič
Sanja Hribar
Jaka Rožac
Anja Valenčič
Sabina Višček

Svojega mnenja do zaključka dopisne seje niso izrazili:



Tjaša Drabik Jug
Tomo Škrinjar

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.
Tako predsednica Študentskega sveta UP PEF, Sabina Višček, v sprejem predlagam
naslednje sklepe:

1.

SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidatke Monike
Rebec, ki prosi za ponovno (2.) izvolitev v naziv visokošolska sodelavka – asistentka
za področje Didaktika matematike, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2.

SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidatke Martine
Mejak, ki prosi za ponovno (2.) izvolitev v naziv visokošolska sodelavka – lektorica a
področje slovenskega jezika, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
3.

SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidata mag. Tilna
Žbone, ki prosi za izvolitev v naziv visokošolski učitelj – docent za področje likovnega
izobraževanja, je POZITIVNO.
II.

Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
4.

SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidatke dr.
Barbare Kopačin, ki prosi za izvolitev v naziv visokošolska učiteljica – docentka za
področje didaktika glasbe, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.
Glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.
5.

SKLEP
I.

Mnenje Študentskega sveta UP PEF o pedagoški usposobljenosti kandidatke dr.
Barbare Kopačin, ki prosi za ponovno (3.) izvolitev v naziv visokošolska sodelavka –
asistentka za področje didaktika glasbe, je POZITIVNO.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.

Glasovanje: 8 glasov ZA.
Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Delovanje ŠS UP PEF s članom manj.
Od 9. 7. 2011 ŠS UP PEF deluje z enim članom manj, ker je študentka Irena Magdič, s tem
dnem zaključila izredni študij, zato se njeno članstvo avtomatsko prekine.

Zapisala:
Sabina Višček
Predsednica Študentskega sveta UP PEF
Sabina Višček
_________________________________
Datum: 23. avgust 2011
_________________________________

Posredovati:
– članom študentskega sveta UP PEF,
– dekanji izr. prof. dr. Mara Cotič,
– tajniku Tanji Marsič,
– kadrovski službi.

