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Naj vas ob začetku novega študijskega leta najprej toplo pozdravim in zaželim veliko 
zadovoljstva pri delu. Ob prihajajočem začetku študijskega dne vas želim seznaniti, kako 

bo potekal pedagoški proces v letu 2011/12, sprejem brucev in vseh študentov in na kakšen 
način se bomo družili s študenti ter tako uspešno zakorakali v novo študijsko leto. 

 
 
Tako vas na prvi dan študijskega leta v ponedeljek, 3. oktobra 2010, vabim na:  
 

1. Akademski zbor, ki bo ob 9.30 v Burji 1, na katerem se boste seznanili  z 
informacijami za tekoče izvajanje študijskega procesa (vabilo sledi). 
 

2. Pozdrav brucem in vsem študentom UP FHŠ, ki bo ob 11. uri v Atriju pred UP 
FHŠ. Študentom bo izrekla dobrodošlico dekanja, nagovorili jih bodo tudi prodekan 
za študentske zadeve UP FHŠ, predstavnik Študentskega sveta UP FHŠ, 
koordinatorica CJMK-ja ter predstavnik ŠOUP-a. 
 

3. Srečanje vseh učiteljev in študentov posameznih študijskih programov UP FHŠ, 
ki bo ob 12.00 uri po predavalnicah. Na srečanju boste študentom posredovali 
informacije o predmetniku vpisanega študijskega programa, jih seznanili z novostmi 
študija v tekočem študijskem letu ter drugimi pomembnimi informacijami. Ob tem 
se bodo študentom po posameznih oddelkih predstavili tudi njihovi tutorji. 
 

Levant 1 Zgodovina 

Levant 2 Kulturni študiji in antropologija 

Levant 3 Slovenistika  

Levant 4 Dediščina Evrope in Sredozemlja 

Maestral 1 Medijski študiji  

Maestral 2 Medkulturno jezikovno posredovanje 

Maestral 3 Geografija 

Maestral 4 Filozofija  

 
4. Športni piknik na Bonifiki za učitelje in študente UP FHŠ bo potekal po zaključku 

srečanj posameznih študijskih programov UP FHŠ, in sicer od 14. ure dalje. V tem 
času se bodo pomerile študentske in učiteljske ekipe v košarki, odbojki, nogometu, 
tenisu, briškoli in šahu, za prigrizek bo poskrbljeno, hrano pa si boste v restavraciji 
na Bonifiki lahko še dodatno naročili. Spodbudite kolege in študente in se za 
tekmovanje prijavite kontaktnim osebam za posamezne discipline. Rok prijave je 
29. 9. 2011. 
 

Košarka izr. prof. dr. Lenart Škof lenart.skof@fhs.upr.si 

Odbojka doc. dr. Gregor Kovačič gregor.kovacic@fhs.upr.si 

Nogomet doc. dr. Gregor Kovačič gregor.kovacic@fhs.upr.si 

Tenis mag. Maja Bratuš Vidmar maja.vidmar@fhs.upr.si 

Briškola izr. prof. dr. Vesna Mikolič vesna.mikolic@fhs.upr.si 

Šah Simon Kerma simon.kerma@fhs.upr.si 
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Tiste, ki se ne želijo udeležiti športnih aktivnosti, vabimo k navijanju in 
spodbujanju ekip. 
 

5. Rektorjev Pozdrav brucem in bruckam bo potekal od 18. do 20. ure v koprski 
Taverni.  

 

V primeru  slabega vremena se bo Pozdrav brucem in vsem študentom UP FHŠ ob 11. uri 
izvedel v Tramontani, Športni piknik na Bonifiki za učitelje in študente UP FHŠ pa bo 
preložen na kasnejši termin. 

 
 

Naredimo prvi študijski dan pomemben in bruce in brucke družno popeljimo  
v novo študijsko leto! 

 
 

S prijaznimi pozdravi do snidenja, 
izr. prof. dr. Vesna Mikolič, dekanja 

       


