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©©27. seja Akademskega zbora UP FHŠ 
Koper, 7. 6. 2011 ob 10.00 uri 

 
 
Prisotni: glej priloženi seznam; 
Odsotnost opravičili: glej priloženi seznam; 
Ostali prisotni: predstavniki Študentskega sveta UP FHŠ, strokovna delavka Andreja Sopič, 
tajnik mag. Maja Bratuš Vidmar. 
 
Seja se je pričela ob 10.20. Predsednik Akademskega zbora prof. dr. A. Erjavec je pozdravil 
prisotne.  
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 26. seje AZ UP FHŠ. 
2. Poročilo o delu med obema sejama. 
3. Tekoče zadeve ob zaključku študijskega leta.  
4. Razno. 

 
 
K točki 1 
Na zapisnik 26. redne seje AZ UP FHŠ ni bilo pripomb. Zapisnik je bil sprejet.  
 
 
K točki 2 
Prof. dr. Aleš Erjavec je predal besedo izr. prof. dr. Vesni Mikolič, ki je dejala, da je bila seja 
AZ UP FHŠ izjemoma sklicana pred koncem študijskega leta, v času ko se izvaja drugi krog 
volitev za UO UP. Nadaljevala je s poročanjem o delu med obema sejama, in sicer je 
predstavila novega tajnika mag. Majo Bratuš Vidmar ter se zahvalila Jasni Zorko in Lidiji 
Udovič za uspešno delo. Nadaljevala je s financiranjem ter dejala, da si je FHŠ s težavo izboril 
delež sredstev, ki jih je bil deležen leta 2010, saj so se sredstva delila v duhu stare uredbe, 
vendar je za leto 2011 uspelo doseči določene korekcije pri delitvi sredstev. Nadalje je 
obnovila dejstva glede financiranja, ki so se dogajala prejšnja leta ter nadaljevala s poročilom 
o drugi pomembni dejavnosti fakultete v zadnjem času, to je postopku akreditacije 
pedagoških študijskih programov in razširitvi študija na področje umetnosti. Ob tem je 
pohvalila oddelke, ki so delali na novih obrazcih in ker so podprli pritiske študentov na 
ministrstvo, agencijo in vlado, kar je doprineslo odobritev pogojnega razpisa navedenih 
programov. Nadaljevala je, da bodo sedaj nekateri programi razpisani s 1. 7. 2011, nekateri 
pa s 1. 9. 2011. Pri tem je pozvala predavatelje, naj se povežejo s študenti in jih opozorijo na 
prihajajoče se informativne dneve. Ob tem je pohvalila prodekana za študijske zadeve UP FHŠ 
izr. prof. dr. Lenarta Škofa, ki je koordiniral pripravo dvopredmetnih programov 1. stopnje. 
Dejala je še, da se pričakuje, da se bo postopek notranje akreditacije zaključil pred 
počitnicami in da bo UP FHŠ postala bolj konkurenčna, kar bo prineslo realnejšo sliko glede 
rentabilnosti nekaterih študijskih programov. Izr. prof. dr. Vesna Mikolič je predstavila tudi 
dodelano poslanstvo, v katerem je vključena aktivna udeležba študentov. Pripomb na 
poslanstvo ni bilo. Dejala je, da bo poslanstvo sprejeto na naslednji redni seji Senata UP FHŠ. 
Poročala je še o izvedeni anketi o zadovoljstvu zaposlenih, v zvezi s katero je pohvalila 
odzivnost zaposlenih.  
 



ZAPISNIK AKADEMSKEGA ZBORA 
FAKULTETE ZA HUMANISTIČE ŠTUDIJE KOPER 

UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
______________________________________________________ 

 

Titov trg 5, 6000 Koper,  Tel: 05 663 77 40,  Fax: 663 77 42,  www.fhs.upr.si;  info@fhs.upr.si 

 

 
K točki 3 
V zvezi s tekočimi zadevami je izr. prof. dr. Vesna Mikolič poročala o izpolnjevanju 
študentskih anket. Informirala je tudi glede izvedbe izpitov v izpitnem obdobju. Prof. dr. 
Stanko Pelc je dejal, da je bil obveščen glede neupoštevanja študentskih mnenj in je menil, 
da če ima ŠŠ UP FHŠ pristojnost odločati, se mora navedeno tudi upoštevati. Izr. prof. dr. 
Vesna Mikolič je odgovorila, da so o tem že razpravljali na Senatu UP FHŠ in da se samo na 
osnovi anket težko razpravlja, ker so le-te nereprezentativne. Prof. dr. Stanko Pelc je 
predlagal, da se tistega, ki dobi negativno mnenje, opazuje in opozori ter da se uvede 
določene posledice. Doc. dr. Valentina Brečko Grubar je komentirala, da ŠS UP FHŠ nima 
drugega instrumenta za ocenjevanje, kot so ankete, vendar je poudarila, da je potrebno 
poskrbeti za reprezentativnost anket. Doc. dr. Vlado Kotnik je dodal, da so na ankete vezane 
še druge zadeve, kot je prisotnost študentov. Laura Persdatter Gotfredsen je rekla, da ŠS UP 
FHŠ nima težav z odzivnostjo in da so sklep posredovali ter da ne bodo izdali dodatnega 
mnenja, če se ne upošteva že podanega mnenja. Doc. dr. Rok Svetlič je bil mnenja, da zadeva 
ni tako jasna, saj postopek ne ustreza postopkovnim načelom ZUP-a. Laura Persdatter 
Gotfredsen je odvrnila, da je ŠS UP FHŠ podal dve mnenji in da so bile ocene res povprečne, 
ampak so mnenje sestavili na podlagi slabih opisnih ocen. Izr. prof. dr. Vesna Mikolič je 
dejala, da mora zadevo preučiti še pravna služba in da so kriteriji za oblikovanje študentskega 
mnenja nejasni. Poudarila je, da so zadovoljni z delom ŠS UP FHŠ in zato se ne želi zaobiti 
študentskega mnenja, ter se je strinjala s prof. dr. Stankom Pelcem, da je potrebno najti 
rešitev in posledice negativnega mnenja. Doc. dr. Vlado Kotnik je dodal primerjavo 
povprečnih ocen UP FHŠ z drugimi fakultetami, ker so ocene nižje kot na UP FHŠ. Prof. dr. 
Aleš Erjavec je dejal, da se o takih temah morda razpravlja na sejah oddelka. Dr. Marcelo 
Potocco je dodal, da je nesmiselno izvajati anketiranje po izpitih. Izr prof. dr. Vesna Mikolič 
je informirala glede priprave urnikov in poudarila, da se temeljni predmeti in notranji izbirni 
predmeti ne smejo prikrivati. Pri tem je poudarila prioriteto potreb programov, ki ne smejo 
biti za interesi posameznih izvajalcev ali študentov ter je dejala, da se na urniku ponovno 
uveljavlja sredini prosti termin, ki bo namenjen sejam oddelkov in AZ UP FHŠ. Izr. prof. dr. 
Vesna Mikolič je še poročala o selitvi CJMK-ja na fakulteto.  
 
 
K točki 4 
Pod točko razno je izr. prof. dr. Vesna Mikolič izpostavila dogodke, kot so Humanistični 
maraton z dobro obiskanimi okroglimi mizami. Ob tej priložnosti je čestitala ŠS UP FHŠ, 
predvsem Mateju Rodeli in Seitu Demiriju. Izpostavila je tudi slovensko–rusko konferenco v 
organizaciji doc. dr. Irine Makarove Tominec, doc. dr. Gorazda Bajca in doc. dr. Boruta 
Klabjana ter jezikoslovni kongres Dialekti v stiku v organizaciji prof. dr. Gorana Filipija, dr. 
Rade Cossutte, Klare Šumenjak, Suzane Giljanovič in Tine Rožac. Nadaljevala je s poročanjem 
o obisku strokovnjakov iz Mongolije, ki so se oglasili na Oddelku za medijske študije na 
povabilo doc. dr. Sandre Bašič Hrvatin. Dejala je, da so se poleg tega zvrstili številni literarni 
večeri in drugi dogodki slovenistov, kot je prireditev od Vergerija do Trubarja organizatorja 
izr. prof. dr. Krištofa Jacka Kozaka in Vladke Tucovič, ter zgodovinarjev, kot je bila 
predstavitev nove knjige prof. dr. Jožeta Pirjevca z naslovom Tito in tovariši v organizaciji 
prof. dr. Darka Darovca in doc. dr. Gorazda Bajca. Doc. dr. Paula Zupanc Ečimovič je podala 
pripombo na nemotiviranost študentov, predvsem za zunanje dogodke. Doc. dr. Vlado Kotnik 
pa je dejal, da so njegovi študenti razočarani nad profesorji, ker se ne udeležujejo prireditev. 
Prof. dr. Stanko Pelc je pripomnil, da ta problem ni nov. Doc. dr. Gregor Pobežin je dejal, da 
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bi se študente lahko motiviralo, ampak to ni dolžnost predavateljev. Izr. prof. dr. Stanko Pelc 
je dodal, da se študentje ne znajo obnašati niti izven fakultete, tj. na ekskurzijah, saj so 
vsega naveličani. Izr. prof. dr. Vesna Mikolič je postavila vprašanje, ali in kako se študentom 
prilagoditi in jim slediti, čeprav je mnenja, da je študente potrebno hkrati tudi na ustrezen 
način usmerjati. 
 
Seja se je zaključila ob 11.45. 
 
 
 
Zapisala:         Predsednik AZ UP FHŠ: 
Andreja Sopič, strokovna delavka      prof. dr. Aleš Erjavec 
 


