Prejemniki nagrad in priznanj
Univerze na Primorskem
za let0 2019

Jonatan Vinkler

Zlata plaketa

Na predlog Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem
Zlato plaketo Univerze na Primorskem
prejme Jonatan Vinkler.

Izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, vodilni slovenski znanstvenik za področje
reformacije, je glavni urednik Zbranih dela Primoža Trubarja. Od štirinajstih knjig je opravil za 5.030 strani (59,7 %) celotnega edicijskega dela
ter prispeval 8.045 razlagalnih opomb (70 % vsega znanstvenega aparata).
Pri tem projektu gre za skoraj dvajsetletno temeljno raziskovalno delo.
Sam je izdal pretežni del ključnih spisov Primoža Trubarja in jim posvetil
ustrezne študije, ki posegajo v literarno vedo, zgodovinopisje, zgodovino
verovanj, imagologijo ipd. Gre za edinstveni projekt humanistike na Slovenskem, epohalno in za raziskovalce s tega področja referenčno delo.
Dr. Vinkler je v izdajo pri 9. knjigi vključil študente slovenistike in zgodovine. Njegov pedagoški angažma je pogosto vezan na njegovo praktično
delo, ki ga opravlja že vrsto let, tudi v okviru Založbe up; na up fhš med
drugim poučuje predmete, ki študente usposabljajo za urednikovanje in
digitalno založništvo, študenti pa so v okviru slednjih sodelovali kot lektorji, pisci kuharskih receptov in sooblikovalci. Posebej je treba izpostaviti
interdisciplinarnost področij, na katerih je dejaven: književnost nadgrajuje
z založniškimi študijami ter retoriko in argumentacijo; na up pef namreč
v okviru ustreznega predmeta s praktičnim delom bodočim študentom
pomaga v usvajanju veščine javnega nastopanja.
Leta 2017 je bil pri Uradu predsednika Republike Slovenije nacionalni
koordinator za počastitev 500-letnice reformacije, s čimer je kot pogost
gost v kulturnih in informativnih oddajah nacionalne televizije in radia ter
v drugih medijih izrazito okrepil medijsko in siceršnjo prepoznavnost up.

Sonja Rutar

Zlata plaketa

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
Zlato plaketo Univerze na Primorskem
prejme Sonja Rutar.

Izr. prof. dr. Sonja Rutar deluje na področju teorije vzgoje in predšolske
pedagogike ter je nosilka predmetov na dodiplomskem in podiplomskih
študijskih programih. V tem obdobju je sodelovala v množici raziskovalnih in razvojnih projektov ter pri pripravi novih študijskih programov
Predšolska vzgoja, Edukacijske vede, lnkluzivna pedagogika, Zgodnje
učenje ter Izobraževanje odraslih in razvoj kariere. Pomemben prispevek k
promociji in širši prepoznavnosti up pef je viden tudi v njenem profesionalnem koordiniranju pedagoške prakse in neposrednih stikih s številnimi
mentorji in vrtci. V letu 2007 je sodelovala pri pripravi izhodišč za vzpostavitev sistema tutorstva na up, kasneje pa tudi pri oblikovanju koncepta
programa pedagoško-andragoškega izobraževanja za visokošolske učitelje
in sodelavce up, ki je bil prvi tovrstni program na nivoju visokega šolstva
pri nas.
Njen bibliografski opus danes obsega več kot 100 znanstvenih in strokovnih del, 52 izvedenih predavanj in gostovanj na tujih univerzah, domačih
in mednarodnih dogodkih ter 44 (so)mentorstev zaključnih del.
Bila je predstojnica Oddelka za predšolsko vzgojo ter prorektorica za
študijske zadeve up. Z jasno vizijo o vsebinah, obliki in izvedbi trenutne
naloge sodelavce povezuje v koherentne interdisciplinarne time z močno
sinergijo, ki posledično zna in (z)more delati le najboljše. Vzpostavila je
več deset bilateralnih povezav up z univerzami v tujini ter neutrudno, požrtvovalno in predano utrjuje mednarodno vpetost up v širši raziskovalni
prostor.

Jana Hojnik

Svečana listina

Na predlog Fakultete za management Univerze na Primorskem
Svečano listino Univerze na Primorskem
prejme Jana Hojnik.

Doc. dr. Jana Hojnik je raziskovalno usmerjena predvsem v področje
ekoinovacij. Njeno plodno znanstveno-raziskovalno delo je mednarodno
odmevno. V zadnjih letih je objavila 12 izvirnih znanstvenih člankov (pri
11-ih je bila prva avtorica) in je (so)avtorica dveh znanstvenih monografij,
izsledki njenih raziskav so objavljeni v priznanih mednarodnih revijah,
izkazuje visoko citiranost in je recenzentka pri 3 mednarodnih revijah.
Redno se udeležuje mednarodnih znanstvenih konferenc.
Prejela je priznanje up fm za najboljšo doktorsko disertacijo v študijskem
letu 2015/2016. Vključena je v mnoge nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte in je članica programske skupine raziskovalnega programa
Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja.
Sodeluje pri izvajanju študijskih programov na prvi in drugi stopnji. Svoje
pedagoško delo opravlja zavzeto, vestno in predano ter uvaja nove metode
poučevanja. Študente uči dizajnerskega načina razmišljanja in s pridom
uporablja tudi znanje, ki ga je pridobila v okviru dodiplomskega študija
psihologije. Je redna udeleženka mednarodnih izmenjav in gostovanj v
tujini. Sodelovala je pri oblikovanju podiplomskega študijskega programa
Inoviranje in podjetništvo. Je mentorica pri 27 diplomskih, 1 magistrski in
1 doktorski nalogi.
Ob vsem tem sodeluje pri aktivnostih povezovanja akademske sfere, gospodarstva, zainteresirane javnosti ter načrtovalcev politik podpore podjetništva, spodbuja podjetništvo med študenti up ter je aktivna sodelavka
Univerzitetnega razvojnega centra in inkubatorja Primorske (uip).

Gregor Pobežin

Nagrada za znanstveno odličnost

Na predlog Fakultete za humanistične študije nagrado
za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2019
za področje družboslovja in humanistike
prejme Gregor Pobežin.
Izr. prof. dr. Gregor Pobežin, dipl. univ. prof. latinskega in grškega jezika, je
uveljavljen raziskovalec s področja zgodovinopisja ter obdobja humanizma na območju Slovenije.
Samostojno ali v soavtorstvu je objavil več monografij; poleg monografije
Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo (2011) velja omeniti temeljno
delo Zgodovina historične misli (2006, prenovljena izdaja 2016), ki na več
kot 900 straneh prinaša pregled razvoja svetovnega zgodovinopisja od antike do dvajsetega stoletja. Pomembni so njegovi znanstveno-raziskovalni
dosežki, prevajalski opus kakor tudi izjemna zavzetost pri odpiranju raziskovalnega prostora na področju preučevanja humanizma na Slovenskem,
zlasti na prostoru severne Istre. Sodeluje pri organizaciji mednarodnega
simpozija Divina – dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa, ki se osredotoča na vprašanja srednjeveške in novoveške latinitete ter humanizma na
Slovenskem.
V zadnjem času se dr. Pobežin raziskovalno posveča različnim avtorjem,
ki so zaznamovali obalna mesta, med njimi še posebno P. P. Vergeriju
»mlajšemu«; morda njegov največji znanstveni dosežek preteklega leta na
področju raziskovanja humanizma predstavlja kritična izdaja vira s prevodom Dopisi papeškega tajnika.
Objavlja tudi v tujini, gostuje na tujih univerzah, njegova dela so visoko
citirana. Pedagoško deluje na up fhš, gostujoče predava tudi na Oddelku
za arheologijo ff ul in na ung ter si aktivno prizadeva za promocijo
antičnega zgodovinopisja kot znanstvene discipline.

István Kovács

Nagrada za znanstveno odličnost

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem
za leto 2019 za področje naravoslovja in tehnike
prejme Istvan Kovacs.
Prof. dr. Istvan Kovacs je bil marca 2019 izvoljen v naziv rednega profesorja
za področje matematike. V okviru zaposlitve je aktiven tako na raziskovalnem kot na izobraževalnem področju. Na izobraževalnem področju predava predmete na študijskih programih matematike, predvsem predmete
s področja algebre in diskretne matematike. Bil je mentor več zaključnih
dodiplomskih in magistrskih nalog ter dveh doktorskih disertacij.
Raziskovalno se ukvarja s teorijo grafov, v okviru katere je mednarodno
uveljavljen. V letu 2019 je raziskovalno deloval v okviru treh raziskovalnih
projektov na up iam oziroma up famnit, ki jih financira arrs.
Je član uredniških odborov revij Ars Mathematica Contemporanea ter
The Art of Discrete and Applied Mathematics. Doslej je objavil 54 izvirnih
znanstvenih clankov, od tega 8 v letu 2019 ter s 40 različnimi soavtorji iz
različnih držav. Znanstveno-raziskovalne rezultate redno predstavlja na
mednarodnih znanstvenih konferencah.

Jelena Sitar Cvetko

Nagrada za pedagoško odličnost

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
nagrado za pedagoško odličnost za študijsko leto 2018/2019
prejme Jelena Sitar Cvetko.

Dr. Jelena Sitar Cvetko je nosilka predmetov s področja umetnosti lutk,
gledališča in filma na dodiplomskem in podiplomskem Študiju na up
pef; občasno sodeluje tudi z ul pef ter redno sodeluje z Akademijo
umetnosti in kulture na Univerzi Jurija Strossmayerja v Osijeku.
Kot znana slovenska lutkovna ustvarjalka in režiserka sodeluje z vsemi
pomembnimi institucijami na področju lutkarstva na Slovenskem ter tudi
z nekaterimi tujimi. Pomembno soustvarja podobo kamišibaja. Gledališče
Zapik, ki ga je ustanovila skupaj z Igorjem Cvetkom, predstavlja primer
kvalitetnega komornega, minimalističnega in interaktivnega lutkarstva.
Svoje pedagoško delo prežema z lastnimi kreativnimi izkušnjami in navdušenjem za ustvarjanje; lutke predstavlja kot odlično orodje za vzgojo in
učenje. Na njeno pobudo vsako leto poteka Lutkovni pest fest, kjer se
predstavi letna lutkovna produkcija vseh treh slovenskih pedagoških fakultet. Je mentorica pef teatra, prvega gledališča na up pef. Sodelovanje z
Vrtcem Koper, kjer študentje izvajajo predstave v okviru svojih študijskih
obveznosti, je preraslo v permanentno izobraževanje tamkajšnjih
vzgojiteljev.
Je mentorica več kot sedemdesetim diplomskim nalogam ter (so)mentorica nekaj magisterijem; njeni študenti izpostavljajo prepletanje teorije s
prakso in aplikativno uporabnost znanja ter izkušenj z njenih predavanj
in vaj. Je avtorica številnih člankov in knjig ter priročnikov s področja lutkarstva, leposlovnih in esejističnih del; za dve dramski besedili je prejela
priznanje Zlata hruška.

Sabina Žampa

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za management Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo doktorsko disertacijo
prejme Sabina Žampa.
Doktorska disertacija Sabine Žampa z naslovom »Subvencije in uspešnost
pri trajnostnem razvoju podjetij« (mentor prof. dr. Štefan Bojnec) kaže
izjemno teoretično-konceptualno in empirično-analitično izvirnost ter
praktično uporabnost na analiziranem področju. Zaradi izjemne kakovosti
in izvirnosti si doktorska disertacija zasluži nagrado.
Disertacija analizira pomen in vpliv subvencij na finančno uspešnost in
trajnostni razvoj podjetij v Sloveniji. Poseben poudarek je na subvencijah
za raziskave, razvoj in inovacije (rri) ter trajnostnem razvoju podjetij. Na
podlagi rezultatov empirične analize je zasnovan model strukturnih enačb,
ki kaže na možnosti za doseganje večje učinkovitosti subvencij na področju rri in trajnostnega razvoja.
Nagrada se posebej predlaga zaradi: (1) znanstveno-raziskovalne relevantnosti z razvitim teoretično-konceptualnim modelom, empirično testiranim s statistično-ekonometrijskimi metodami in modelom strukturnih
enačb; (2) razvite bogate baze podatkov in na slednjih uporabljene empirično-analitične izvirnosti, ki kombinira tri vire podatkov; (3) strokovne
in praktične uporabnosti rezultatov.

Andreja Olovec

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije nagrado »Srečko Kosovel« za študente
Univerze na Primorskem za svojo diplomsko nalogo
prejme Andreja Olovec.
Kandidatka v diplomski nalogi »Samomorilno vedenje pri transspolnih
osebah« (mentorica doc. dr. Vita Poštuvan) obravnava samomorilno vedenje transspolnih oseb; cilj je oblikovanje nabora dejavnikov tveganja in
varovalnih dejavnikov, ki vplivajo na samomorilno vedenje obravnavane
skupine oseb.
Naloga je po eni strani skladna z uveljavljenim večnivojskim modelom
vloge nesprejemanja spolne identitete oz. usmerjenosti pri razvoju samomorilnega vedenja, po drugi strani pa ta model dopolnjuje v konkretnem
primeru transspolnih oseb in pomeni pomemben prispevek na področju
razumevanja samomorilnega vedenja, tako v kontekstu populacije transspolnih oseb kot tudi za psihološko stroko v širšem smislu.
Tematika je družbeno relevantna, saj se z rezultati nanaša na družbeno
ranljivo skupino, rezultati opravljene raziskave pa lahko potencialno
bistveno pripomorejo k zmanjševanju njene ranljivosti. Diplomska naloga
bistveno presega raven zahtev študijskega programa. To je razvidno
predvsem iz sistematičnosti pristopa, metodologije in izvedbe raziskave,
poleg tega pa tudi iz izbire teme. Kandidatka na znanstveno-raziskovalnem
področju izkazuje samostojnost in inovativnost.

Lucija Selan

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo diplomsko nalogo
prejme Lucija Selan.
Lucija Selan je izjemna študentka, predana študiju in raziskovanju, kritična, zanesljiva, samostojna in inovativna. Njeno diplomsko delo »Členitev
po aktualnosti v treh izbranih slikanicah s tabujskimi temami« (mentorica
izr. prof. dr. Sonja Starc) presega raven zahtev študijskega programa, je
izraz kandidatkine samostojnosti na znanstveno-raziskovalnem področju,
pomeni inovativni prispevek k obravnavani stroki oz. znanosti in je metodološko ustrezno.
Kandidatka raziskuje za učenje slovenščine kot materinščine v slovenski jezikoslovni literaturi še neobravnavano temo: tabujske teme v treh
izbranih slikanicah in njihovo pojavljanje znotraj členitev po aktualnosti.
V delu kandidatka kaže svoje široko poznavanje besedilne teorije in tvorbe
pomena. V razpravljanju je natančna, jasna, smiselno uporablja terminologijo, kritično in izvirno aplicira besedilno teorijo v besedilno analizo in
dokazuje pretanjeno izrazno moč besedila, ki jo to dobi z izbiro besedišča
in slovničnih struktur.

Vanja Tišler

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za turistične študije – Turistice Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo magistrsko nalogo
prejme Vanja Tišler.
Avtorica magistrske naloge »Pogled čebelarjev na razvoj apiturizma v
Sloveniji« (mentor izr. prof. dr. Metod Šuligoj) je z izborom teme orala
ledino. S svojim raziskovalnim pristopom, metodo dela in interpretacijo
je presegla pričakovani nivo študija na 2. bolonjski stopnji.
Avtorica je prepoznala aktualnost teme (Združeni narodi so leta 2017
20. maj razglasili za svetovni dan čebel) ter obenem njeno skopo obravnavanje v stroki; njena naloga zato predstavlja temeljno delo pri raziskovanju čebelarstva in apiterapije na Slovenskem. Vanja Tišler je čebelarstvo,
ki je v slovenski zavesti ukoreninjeno kot dolgoletna tradicionalna panoga,
postavila v znanstveno-raziskovalni okvir, obenem pa se lotila zelo aktualne nišne oblike turizma – apiturizma –, ki v Sloveniji pridobiva na veljavi.
Njena študija tako na eni strani presega domoznanske in nestrokovne
raziskave, na drugi pa ustvarja temelje za nadaljnjo promocijo in strokovni
razvoj te nišne oblike turizma.

Lovrenc Habe

Priznanje Univerze na Primorskem

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem
prejme Lovrenc Habe.

V letošnjem študijskem letu absolvent magistrskega študijskega programa
druge stopnje Razredni pouk na up pef je novembra 2016 prejel status
kulturnika/umetnika na up. Je član komisije za spodbujanje in spremljanje
kakovosti izobraževalnega, raziskovalnega in umetniškega dela na fakulteti, član akademskega zbora up pef ter od novembra 2019 tudi Senata Univerza na Primorskem. Aktiven je v Fantovskem pevskem zboru up pef
Vodi prvo študentsko gledališko skupino na up, tj. pef Teater, ki niza številne uspehe in priznanja. S šs up pef je zastavil velik projekt »Od pefa
do Triglava«, ki promovira zdrav način življenja med študenti in zaposlenimi. Kot filmski navdušenec s svojimi sošolci in prijatelji snema filme
in jih predstavlja po Sloveniji; letos novembra je v pritličju obnovljenega
Tomosovega nebotičnika organiziral večgeneracijski ogled dokumentarnega filma »Prosti čas nekoč«, ki je bil zelo uspešen in odmeven.
Na Radiu Koper pripravlja redno tedensko študentsko oddajo, sodeluje
z Radiem Kranj in je tudi sicer prisoten v medijih. Zaradi njegove povezanosti z novinarji sta up in pef postali prepoznavnejši v javnosti, o njiju
skupaj s kolegi širi dober glas, poroča preko številnih uradnih kot neuradnih kanalov ter tako prispeva k njunemu pozitivnemu razvoju.
Navdušuje nas s svojim vsestranskim sodelovanjem, ažurnostjo, odprtostjo, smislom za pisanje, povezovanje in ustvarjanje ter kot nekdo, ki je
občutno dvignil raven obštudijskega življenja na fakulteti.

