Prejemniki nagrad in priznanj
Univerze na Primorskem
za let0 2020

Živa Fišer

Svečana listina

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem
ter Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem
Svečano listino Univerze na Primorskem prejme Živa Fišer.
Doc. dr. Živa Fišer je na up zaposlena od l. 2007, kjer od samega začetka sodeluje pri pedagoškem in raziskovalnem procesu na up famnit ter aktivno soustvarja vsebine Oddelka
za biodiverziteto (področja splošne botanike, biodiverzitete, biologije). Njeno delovanje je
osredotočeno na raziskave različnih ravni biologije rastlin, predvsem v luči ohranjanja ogroženih rastlinskih vrst in njihovih habitatov. Je (so)avtorica 16 izvirnih znanstvenih člankov,
2 preglednih člankov, več poglavij v monografskih publikacijah in 10 prispevkov na mednarodnih znanstvenih konferencah. Rezultati njene doktorske naloge iz l. 2015 pomembno
prispevajo k poznavanju izvora in evolucije Blagajevega volčina ter so ključni za vzpostavitev
ustreznih varstvenih ukrepov na območju razširjenosti te karizmatične rastlinske vrste. Dr.
Ž. Fišer intenzivno sodeluje pri raziskovalnih projektih, usmerjenih v raziskave biologije
in ekologije ogroženih rastlinskih vrst Slovenije, jugovzhodne Evrope in širšega sredozemskega prostora. Kot predstavnica Slovenije je aktivno sodelovala pri dveh akcijah cost
ter prijavi in izvedbi številnih raziskovalnih projektov v okviru različnih nacionalnih in
mednarodnih programov (sigma2, biodinet, like). Sodelovala je z različnimi raziskovalnimi ustanovami iz Evrope (Univerza Federico II v Neapelju, Univerza v Leidnu, Karlova
univerza v Pragi) in drugod po svetu (Univerza v Albuquerqueju, Omanski botanični vrt).
L. 2019 je kot glavna pobudnica pridobila projekt iz evropskega finančnega mehanizma
cost z naslovom »An Integrated Approach to Conservation of Threatened Plants for the
21st Century«, v katerem sodeluje več kot 120 strokovnjakov iz 37 evropskih držav, dr. Ž. Fišer pa deluje kot vodja projektne skupine. S tem projektom je bila up postavljena na vidno
mesto evropskih institucij, ki se posvečajo preučevanju in varovanju ogroženih rastlinskih
vrst, s čimer se posledično odpirajo nove možnosti za sodelovanje in povezovanje tako
raziskovalcev kot tudi študentov, in sicer preko mreženja, izmenjave perspektivnih kadrov,
izvajanja znanstvenih raziskav in pisanja skupnih objav na najaktualnejših področjih.
S krepitvijo naravoslovne znanosti in mednarodne prepoznavnosti prispeva k uresničevanju
ciljev in vizije up.

Mirko Prosen

Svečana listina

Na predlog Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem
Svečano listino Univerze na Primorskem
prejme Mirko Prosen.

Doc. dr. Mirko Prosen, ki je doktoriral l. 2016, je na up fvz zaposlen kot pedagoški sodelavec, sodeluje pri upravljanju fakultete – je član senata in prodekan za študentske zadeve
– ter se aktivno vključuje v znanstveno-raziskovalno delo na področju sociologije zdravja
in bolezni ter zdravja žensk. Svoje dolgoletne izkušnje v vlogi diplomiranega zdravstvenika
in vodje zdravstvene nege v negovalnem oddelku v Domu starejših občanov Ilirske Bistrice
ter vodje zdravstvene nege na neonatalnem oddelku in oddelku za ginekologijo Bolnišnice
za ženske bolezni in porodništvo Postojna zdaj prenaša na številne generacije študentov up
fvz, ki jih aktivno vključuje tudi v raziskovalno delo. Dr. Prosen je član številnih slovenskih
in mednarodnih združenj: Zbornice zdravstvene in babiške nege, Društva medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper, Slovenskega sociološkega društva, Sigma
Theta Tau International Honor Society of Nursing, International Philosophy of Nursing
Society, European Transcultural Nursing Association, European Society for Health and
Medical Sociology. Je član uredniškega odbora in izvršni urednik Obzornika zdravstvene nege. Hkrati je prejemnik mednarodne nagrade Sigma Theta Tau Small Grant (zda)
in štipendije vlade Republike Francije za kratko raziskovalno bivanje na Universite de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Trenutno sodeluje pri petih projektih Erasmus+ ka2
in bilateralnem projektu med Slovenijo in Hrvaško. Njegovi najpomembnejši raziskovalni
prispevki temeljijo na novih ugotovitvah glede medkulturnih ovir v zdravstvu, medkulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev ter profesionalizacije zdravstvene nege. Njegova angažiranost v znanstveno-raziskovalni in pedagoški dejavnosti je izjemna. Ponaša se namreč z
bogato bibliografijo, ki obsega kar 300 zapisov (med drugim preko 20 izvirnih in preglednih
člankov ter 10 poglavij v monografskih publikacijah), ter mentorstvom več kot 100 študentom. S svojim raziskovalnim, mentorskim in organizacijskim delom tako ključno prispeva
k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji.

Tomaž Grušovnik

Svečana listina

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
Svečano listino Univerze na Primorskem
prejme Tomaž Grušovnik.

Delo izr. prof. dr. Tomaža Grušovnika odlikujeta izjemen pedagoški čut in znanstvenoraziskovalna predanost, ki ju v okviru up neguje že več kot deset let. Njegova vrhunska pedagoška usposobljenost se vsako leto izkazuje v rezultatih študentskih anket, ki poudarjajo
njegovo dostopnost, posluh za različne potrebe študentov, učiteljsko vnemo ter privlačnost,
zanimivost in nazornost predavanj. Dr. Grušovnik v svoji pedagoški karieri predaval na treh
različnih visokošolskih ustanovah, poleg matične univerze, kjer (je) predava(l) na petih različnih članicah in v okviru 15 predmetov, še na Univerzi v Oslu in na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Pod njegovim mentorstvom študenti dosegajo zelo visoke ocene ter
nagrade; s svojimi študenti ostane v stiku še dolgo po zaključku njihove formalne izobraževalne poti. Je reden gost medijev, kjer nastopa v nekaterih najodmevnejših oddajah, zaupali
so mu tudi soustvarjanje nekaterih radijskih oddaj, hkrati pa sodeluje pri različnih okroglih
mizah in javnih predavanjih po vsej državi. Obenem se kot vabljeni predavatelj udeležuje
znanstvenih dogodkov od zda do Norveške, Avstrije in Hrvaške. S tem veliko pripomore
k promociji up doma in po svetu. Je dobitnik prestižnih štipendij in nagrad (Fulbrightova
štipendija, štipendija Norveškega finančnega mehanizma, nagrada Glasnik znanosti za l.
2012 ter Svečana listina mlademu visokošolskemu sodelavcu up pef za I. 2017). Njegov
znanstveni opus obsega 270 enot, od tega 27 izvirnih znanstvenih člankov, tri znanstvene
monografije in uredništvo več zbornikov. Predseduje programskemu odboru mednarodnega znanstvenega sestanka »Vzgojno-izobraževalne paradigme« ter programskemu odboru
znanstvenega sestanka »Filozofija za otroke: pretekle izkušnje, prihodnji izzivi«. Od I.
2018 je predsednik Slovenskega filozofskega društva, ki je pod njegovim vodenjem postalo
eno najvidnejših humanističnih društev v slovenskem prostoru. Od letošnjega leta je tudi
predsednik Državne predmetne komisije na splošni maturi za predmet filozofija, od l. 2016
podpredsednik Komisije za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi pri Ministrstvu za
okolje in prostor rs, predsednik Komisije za etična vprašanja up, dolga leta pa je bil koordinator podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Zgodnje učenje
na svoji matični up pef.

Občina Izola – Danilo Markočič

Zlata plaketa

Na predlog rektorice Univerze na Primorskem
Zlato plaketo Univerze na Primorskem prejme Občina Izola
oziroma v njenem imenu župan Danilo Markočič.

Vzpostavitev delovanja nove univerze je velik zalogaj tako za državno kot lokalno politiko,
za njene profesorje, raziskovalce, študente in administrativno osebje. Večkrat je potrebno
narediti korak na podlagi zgolj zaupanja, da nekaj bo, čeprav ni še nobenega oprijemljivega
dokaza za to. Vodstvo Občine Izola je doslej znalo morda malo prej in malo bolj kot drugi
dejavniki v okolju, v katerem deluje up, izkazati zaupanje v njen razvoj. Občina je že pred
formalno ustanovitvijo univerze (2003) aktivno načrtovala umestitev njenih dejavnosti
v občinske prostorske načrte občine. Najprej ji je podarila 7.136 m2 komunalno opremljenega zemljišča v Livadah, nato pa l. 2006 podelila še stavbno pravico na sosednjih zemljiščih v
obsegu 33.109 m2 za izgradnjo univerzitetnega kampusa, kar pa je nato zastalo zaradi svetovne finančne krize l. 2008. Vlada rs je tako lahko finančno pomagala pri izgradnji in opremi
le enega stolpiča. Vendar so raziskovalci up uspeli pridobiti dodatne, nove vire financiranja
za izvedbo ambicioznih projektov; tako je l. 2016 pod koordinatorstvom up konzorcij 8 slovenskih in 1 nemškega partnerja v okviru programa eu za raziskave in inovacije Obzorje
2020 pridobil projekt vzpostavitve in izgradnje inštituta InnoRenewCoE s področja razvoja
sodobnih materialov in tehnologije. Občina lzola je na podlagi odločitve Občinskega sveta
prepoznala, da bo tak raziskovalni projekt prispeval k razvoju gospodarstva v Občini Izola,
zato je bil v dogovoru z up in ob soglasju Vlade rs v letu 2018 izveden delni prenos stavbne
pravice z univerze na raziskovalni inštitut lnnoRenew CoE; danes sta gradnja dveh stavb inštituta in nabava raziskovalne opreme v polnem zamahu. Občina bo tako – nekoliko kasneje
kot prvotno predvideno in v malo drugačni obliki – dočakala izpolnitev svoje vizije, da del
svojega prostora nameni inštitucijam znanja, ki ga sodoben čas potrebuje v vedno večjem
obsegu. Danes se moramo namreč prilagajati čedalje hitrejšemu razvojnemu tempu in se na
novo izumljati, lažje pa je, če se to dogaja v konstruktivnem partnerstvu, takšnem, kot je že
vseskozi med Občino Izola in up, in katerega zgleden primer je tudi ureditev Arheološkega
parka Simonov zaliv v sodelovanju z up fhš, hkrati pa ima v Občini Izola, ob bolnišnici,
svoj sedež tudi up fvz. Naj bo v luči vsega povedanega Zlata plaketa up znak zahvale
občini za dosedanje tvorno sodelovanje v dobro skupnosti ter upanja na prav tako uspešno
skupno pot tudi v prihodnje.

Aleksej Kalc

Nagrada za znanstveno odličnost

Na predlog Fakultete za humanistične študije nagrado
za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2020
za področje družboslovja in humanistike
prejme Aleksej Kalc.
Prof. dr. Aleksej Kalc, znanstveni svetnik, je redni sodelavec pri izvajanju študijskih programov s področja zgodovine na vseh treh stopnjah visokošolskega izobraževanja na up
fhš. Predava predmete, ki pokrivajo kompleksno problematiko historičnega družbenega
razvoja. Poleg pedagoškega dela na up fhš je zaposlen kot raziskovalec na zrc sazu,
sodeluje pa tudi s tržaško in novogoriško univerzo. Je stalen član ekspertnih teles za
recenzijo projektnih prijav v tujih organizacijah hera in Austrian Science Fund ter pri
domači arrs. Je član uredništev znanstvenih revij in zbirk v Sloveniji, Italiji in na Hrvaškem
ter vrste strokovnih združenj za demografsko, urbano in ruralno zgodovino, zgodovino
dela in zgodovine migracij v Sloveniji, Italiji in v evropskem prostoru. V okviru obsežne
znanstvene bibliografije je opazen velik delež objav v tujih revijah in monografijah, kar priča
o odmevnosti nagrajenčevega dela v tujini; med najpomembnejšimi dosežki v l. 2020 pa
je potrebno izpostaviti njegovo obsežno monografijo Doba velikih migracij na Slovenskem.
Je reden gost znanstvenih konferenc v tujini, v letu 2018 pa je bil gostujoči raziskovalec
na University of Ohio. Dr. Kalc je nosilec vrste že končanih ali potekajočih raziskovalnih
projektov, dejaven je v bilateralnem sodelovanju (zlasti z dunajsko univerzo in Immigration History Research Center Archives pri University of Minnesota), bil je organizator cele
vrste domačih konferenc s svojega raziskovalnega področja. V svojih raziskavah obravnava
različne historične vidike urbanizacije severnega jadranskega prostora, zgodovine prebivalstva, migracij ter tematike ekonomske in socialne zgodovine. Izpostavljamo nagrajenčevo
vlogo pri širitvi repertoarja uporabljenih zgodovinskih virov na področje ustne zgodovine
in prezrtih virov pisnega izražanja malih zgodovinskih akterjev. S terenskim delom je zbral
obsežno zbirko pričevanj, življenjskih zgodb, korespondence in drugega gradiva slovenskih
izseljencev. Kot prvi v slovenskem prostoru je začel preučevati t. i. zvočna pisma (zvočne
zapise) kot sredstvo komunikacije med izseljenci in matičnim okoljem; s tem je postavil
metodološke okvire tovrstnega raziskovanja ter odprl novo raziskovalno področje zgodovinskega spomina na ravni posameznikov in ožjih družbenih skupin. Dr. Kalc kot zgodovinar prebivalstva in migracij premika meje na področju preučevanja izseljenstva ter prispeva
k nacionalnemu in mednarodnemu znanstvenemu ugledu up.

Lara Lusa

Nagrada za znanstveno odličnost

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Univerze na Primorskem ter Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem
nagrado za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2020
za področje naravoslovja in tehnike prejme Lara Lusa.
Izr. prof. dr. Lara Lusa je na up famnit zaposlena od l. 2016. Njeno raziskovalno delo spada na področje razvoja statistične metodologije za potrebe medicinske statistike. Pri tem ne
gre le za pomemben vidik dejanske analize podatkov, temveč tudi za razvoj novih pristopov
tako k statističnemu modeliranju kot tudi k matematičnim in statističnim vprašanjem, ki se
pojavljajo pri takem raziskovalnem delu. Njeno delo vsebuje torej celotno pot od statističnega modeliranja, presoje primernosti statističnih modelov in računalniške implementacije
do vsebinske presoje rezultatov v medicinskem kontekstu. Bibliografija dr. Luse obsega
76 izvirnih znanstvenih člankov, od tega 6 v letu 2020. Da gre za svetovno uveljavljeno
statističarko, dobra ilustrira dejstvo, da je od l. 2016 članica skupine stratos (STRengthening Analytical Thinking for Observational Studies) Initiative, in sicer v delovni skupini
o visokorazsežnih podatkih ter v delovni skupini o začetni analizi podatkov. Njen ugled v
slovenskem prostoru pa se kaže v souredništvu revije Metodološki zvezki – Advances in Statistics and Methodology od l. 2013 in s predsedovanjem programskemu odboru mednarodne
konference Applied Statistics od l. 2016.

Emil Juvan

Nagrada za znanstveno odličnost

Na predlog Fakultete za turistične študije – Turistice
Univerze na Primorskem nagrado za znanstveno odličnost
Univerze na Primorskem za leto 2020 za področje družboslovja
in humanistike prejme Emil Juvan.
Doc. dr. Emil Juvan se raziskovalno ukvarja s preučevanjem turizma, predvsem destinacijskega managementa in trajnostnega turizma. Pri svojem delu je vpet v mednarodni
raziskovalni prostor; pri tem izpostavljamo sodelovanje s prof. dr. Saro Dolničar z Univerze
v Queenslandu v Avstraliji, dobitnico naziva Ambasador znanosti rs 2016. Je dobitnik
najprestižnejše nagrade The University of Queensland za mlade raziskovalce, l. 2015 pa je za
svoje dosežke prejel The RamaKrishna Sastry Memorial Prize for Research Higher Degree
Excellence in Business. Trenutno sodeluje pri dveh raziskovalnih projektih, ki se izvajata v
tujih akademskih okoljih, doma pa redno prijavlja temeljne raziskovalne projekte pri arrs
in je član raziskovalnih skupin projektov »Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega in gastronomskega turizma na kmetijah« in »Okolju prijazno vedenje v turizmu«.
Izkazuje avtorstvo številnih znanstvenih sestavkov v uglednih znanstvenih revijah s svojega
področja (Annals of Tourism Research, Journal of Sustainable Tourism, Journal of Cleaner
Production in Journal of Travel Research), tudi takšnih z najvišjim faktorjem vpliva, in v
monografijah, izdanih v tujini. Intenziteta objavljanja ga postavlja med najuspešnejše slovenske raziskovalce na področju turizma v Sloveniji. Odmevnost se nenazadnje zrcali tudi
v visoki citiranosti njegovih del – Google Scholar npr. navaja kar 950 citatov nagrajenčevih
del v januarju 2021. Je tudi redni recenzent za najuglednejše mednarodne revije s področja
turizma in član uredniškega odbora znanstvenih revij Annals of Tourism Research Empirical
Insights (Elsevier) in Academica Turistica: Tourism and Innovation Journal. V zadnjih 13 letih je pod njegovim mentorstvom uspešno diplomiralo 145 študentov. S svojim intenzivnim
raziskovalnim delom promovira znanstveno odličnost tako svoje matične fakultete kot up
ter pripomore h krepitvi njune vpetosti v mednarodni znanstveni prostor.

Roberto Biloslavo

Nagrada za pedagoško odličnost

Na predlog Fakultete za management Univerze na Primorskem
nagrado za pedagoško odličnost za študijsko leto 2019/2020
prejme Roberto Biloslavo.

Prof. dr. Roberto Biloslavo, nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem
študiju, je v času svojega delovanja na up fm opravljal različne vodstvene naloge tako na
fakultetni kakor tudi univerzitetni ravni; bil je prorektor za študijske zadeve na up, prodekan za izobraževanje in nato prodekan za raziskovanje na up fm ter predstojnik katedre
za management. Bil je programski vodja podiplomskih študijskih programov Management
in Management v evropskem okolju ter vodja Poletne šole up. Med letoma 2018 in 2020
je bil polovično zaposlen kot vodja Oddelka za prenos tehnologij pri centru odličnosti
lnnoRenew CoE. Poudariti velja njegovo angažiranost pri razvoju študijskega programa
Management trajnostnega razvoja. Pod njegovim mentorstvom je doktoriralo 6 doktorjev
znanosti. Kot vodja ali član raziskovalne skupine je deloval oz. deluje pri izvajanju številnih
mednarodnih ter domačih projektov. Njegova bibliografija obsega več kot 160 del; izsledke
svojih raziskav objavlja v številnih mednarodnih revijah in pri mednarodnih založbah ter
jih predstavlja na najpomembnejših mednarodnih konferencah s področja managementa in poslovnih ved. Dr. Biloslavo je dobitnik številnih priznanj za svoje raziskovalno in
pedagoško delo na fakultetni in univerzitetni ravni: Zlate plakete za prispevek k razvoju
Univerze na Primorskem, Fakultetnega priznanja za raziskovalne dosežke, Priznanja kot
mentor najboljšemu diplomskemu delu idr. Kot gostujoči profesor je bil gost na poslovnih
fakultetah havajskih univerz Hawai'i Pacific University in University of Hawai'i at Manoa,
l. 2016 pa na podiplomskem študiju Univerze Ca' Foscari v Benetkah. L. 2003 je 6 mesecev deloval na avstralski poslovni šoli Univerze v Adelaidu. V okviru izmenjave Erasmus
je predaval na številnih fakultetah v mednarodnem okolju, predaval pa je tudi na drugih
domačih visokošolskih zavodih. Aktiven je kot svetovalec različnim slovenskim podjetjem
in organizacijam, kot član Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, zunanji strokovnjak za
razvoj Certifikata družbeno odgovoren delodajalec in pobudnik ter član strokovne skupine
za pripravo dokumenta Strategija za družbeno odgovornost Slovenije. Bil je član ekspertne
skupine za pripravo Slovenskega ogrodja kvalifikacij.

Klara Pregelj

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo diplomsko nalogo prejme Klara Pregelj.

Klara Pregelj je z odliko diplomirala na visokošolskem študijskem programu 1. stopnje
Predšolska vzgoja na up pef. Že v času študija je pokazala veliko zanimanje za glasbo, saj
se izobražuje kot solopevka, hkrati pa je sodelovala v več pevskih zborih in vokalnih skupinah, med njimi tudi v Dekliškem pevskem zboru up pef kot solistka in zborovska pevka.
Je tudi avtorica oziroma soizvajalka več videozapisov vokalnih in vokalno-instrumentalnih
del, ki imajo visoko gledanost na kanalu YouTube. Poleg glasbene nadarjenosti je pokazala
visoko raven ustvarjalnosti tudi na področju praktičnega izobraževanja, saj kot animatorka
in prostovoljka že vrsto let sodeluje z nevladnimi organizacijami pri izvajanju poletnih šol
in drugih delavnic za otroke. Tema njene diplomske naloge z naslovom Igra ritma in melodije (mentorica prof. dr. Bogdana Borota) so glasbene didaktične igre s posebnim poudarkom na namiznih igrah; namizne igre z glasbeno vsebino so izjemno redke, med strokovno
javnostjo tudi manj poznane, njihov pomen pa se kaže v povezavi z otrokovim socialnim
razvojem in vzpostavljanjem interakcij med otroki ter otroki, odraslimi in glasbo. So tudi
dober vzgojni pripomoček. Nagrajenka je zasnovala in izdelala avtorsko glasbeno namizno
igro »Igra ritma in melodije«, ki je učinkovit pripomoček za utrjevanje glasbenega spomina, spodbujanje ustvarjalnosti, urjenje glasbenega izvajanja in ustvarjanje krajših glasbenih
celot. Pri delu je pokazala samostojnost in strokovno znanje, čut za prepoznavanje pedagoških izzivov, usposobljenost za praktično izvedbo didaktične in čut za estetsko dovršenost.
Njeno igro odlikujejo inovativnost, fleksibilnost in ustvarjalnost, hkrati pa je omogočena
diferenciacija zahtevnostnih ravni. Diplomska naloga K. Pregelj presega raven študijskih
zahtev pri pisanju dipl. naloge in je pomemben prispevek k razvoju pedagoške prakse v
vrtcih ter didaktike glasbe nasploh, še posebej na področju glasbenih didaktičnih iger.

Nika Smotlak

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo magistrsko nalogo prejme Nika Smotlak.

Nika Smotlak je l. 2018 diplomirala z dipl. nalogo »Mladinska književnost med potrošniškimi in kakovostnimi knjigami: izbor kvalitetnih besedil za najstnike« ter se v istem letu vpisala na magistrski program Italijanistika (pedagoški študij) na up fhš. V vseh letih študija
je vedno izkazovala visoko iniciativnost, bila je pripravljena na sodelovanje, sodelovala v
projektih in vestno opravljala vse študijske naloge. Svoje magistrsko delo z naslovom »Orientarsi nel labirinto della letteratura per i preadolescenti/V labirintu leposlovja«, namenjenega zgodnjim adolescentom (mentorica dr. Nives Zudič Antonič) je nagrajenko uspešno
zagovarjala l. 2020. V delu je izhajala iz dejstva, da je srečanje zgodnjih adolescentov s
kakovostno mladinsko literaturo otežkočeno zaradi vztrajnega oglaševanja nekakovostnih
knjig ter razpršitve teh knjig med otroške in najstniške knjigarniške in knjižnične oddelke.
Nagrajenka je na podlagi analitične raziskave zgodnjim adolescentom namenjenih romanov in temeljnih smernic za razločevanje med kakovostnimi romani ter potrošniško in/ali
poučno literaturo oblikovala predlog kakovostnih romanov za zgodnje najstnike. S svojo
sistematično obliko letaka je avtoričin seznam namenjen neposredni uporabi zgodnjih najstnikov. Delo ima pomembno znanstveno in aplikativno vrednost, odlikujejo ga aktualnost
tematike, poglobljenost, strokovna prepričljivost in obširnost tako teoretičnih izhodišč
kot empirične raziskave ter metodološka ustreznost. Ob magistrskem delu je pripravila
tudi lično oblikovano in privlačno zgibanko, ki jo je nato razdelila po nekaterih mladinskih
oddelkih italijanskih knjižnic v Trstu.

Martin Senič

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Univerze na Primorskem nagrado »Srečko Kosovel«
za študente Univerze na Primorskem za svojo magistrsko nalogo
prejme Martin Senič.
Martin Senič je raziskavo za svojo magistrsko nalogo z naslovom »Camera Trap Based
Data Analysis of the Bare-Faced Curassow (Crax fasciolata) Life History Patterns in the
Northern Pantanal, Brazil« (mentor dr. Karl-L. Schuchmann; somentor dr. Andrej Sovinc),
nastalo v okviru štud. programa na up famnit, izvedel med opravljanjem študijske prakse
v brazilskem močvirju Pantanal, in sicer v skupini priznanega nemškega ornitologa prof. dr.
Schuchmanna. S pomocjo fiksno postavljenih fotopasti je preučeval malo znano vrsto ptice
gololično hokojko (Crax fasciolata) ter s tem prišel do pomembnih spoznanj o ekologiji
in življenjskih strategijah te živalske vrste. Nagrajenec je v nalogi najprej pripravil natančen
pregled literature z dobro opisanimi dotedanjimi raziskavami, kjer je opozoril na vrzeli v
poznavanju vrste, ki jih je s svojo raziskavo uspel vsaj nekoliko zapolniti. Delo zajema dva
temeljna vsebinska sklopa: prvi se nanaša na vzorce aktivnosti, razmerje med spoloma in
socialno organizacijo vrste; v drugem sklopu se preučuje starost mladičev in ocenjuje razmnoževalno obdobje. Nagrajenec je v raziskavi z uporabo sodobne metodologije pridobil
pomembne nove podatke in spoznanja o ogroženi ptičji vrsti. Magistrska naloga je obsežna
in zajema tudi popolnoma nov določevalni ključ za določanje starosti mladičev pri tej vrsti,
ki je potencialno uporaben tudi pri drugih sorodnih vrstah. Delo je smiselno strukturirano
in metodološko dobro dodelano, z ustreznimi statističnimi analizami in prikazi. Zaradi
mentorja iz tujine je napisano v angleškem jeziku, pri čemer ni bilo zaznati nikakršnih
zapletov ali nepravilnosti. Naloga vsekakor presega zahtevano raven magistrskega študija.
V sodelovanju z mentorjema nagrajenec pripravlja tudi znanstveno objavo in tudi pri tem
izkazuje veliko mero samostojnosti.

Nataša Kobal

Nagrada »Srečko Kosovel«

Na predlog Fakultete za management Univerze na Primorskem
nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem
za svojo doktorsko disertacijo
prejme Nataša Kobal.
Doktorska disertacija nagrajenke z naslovom Kulturna razdalja, konkurenčne prednosti in
poslovna uspešnost malih in srednje velikih podjetij v Združenih arabskih emiratih (mentor
dr. Roberto Biloslavo; somentor dr. Matevž Rašković), je osredotočena na strategije internacionalizacije malih in srednje velikih podjetij v okviru trga Združenih arabskih emiratov,
kjer je nagrajenka v času izdelave doktorske disertacije živela in delala, s posebnim poudarkom na dejavnikih in moderatorjih, ki vplivajo na odločitev o načinu vstopa na tuji trg, ter
uspešnosti podjetja na tem trgu. Posebna pozornost je namenjena vrstam konkurenčnih
prednosti, zmožnostim podjetij, njihovim poslovnim mrežam ter kulturnim, psihološkim,
institucionalnim, administrativnim, ekonomskim in geografskim dimenzijam razdalje med
domačim in tujim trgom. Sama empirična raziskava je metodološko široko postavljena. Pri
empiriji je nagrajenka dokazala visoko stopnjo samostojnosti, kritične presoje in razumevanja ter primerno uporabo raziskovalnih metod. Rezultat je naloga, ki dosega mednarodne
standarde in torej predstavlja prelomno ter kakovostno delo na področju mednarodnega
poslovanja, tako z vidika preučevanja malih in srednje velikih podjetij kot tudi z vidika
nabora podjetij, ki poslujejo na geografskem območju, ki je relativno slabše raziskovano v
literaturi. Doktorska disertacija predstavlja poglobljen prispevek na področju mednarodnega poslovanja s poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih. Obenem prinaša dodatna
vprašanja za nadaljnje poglobljene raziskave na tem področju ter prispeva k znanosti na
področju kulturne in drugih razdalj, ki se navajajo v strokovni literaturi.

Taja Pajmon Rak

Priznanje

Na predlog Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije Univerze na Primorskem Priznanje Univerze na Primorskem
za študente Univerze na Primorskem
prejme Taja Pajmon Rak.
Taja Pajmon Rak, študentka podipl. študijskega programa Varstvo narave na up famnit,
že od vpisa na dodiplomski študij sodeluje v številnih organih tako na fakultetni kot na
univerzitetni ravni, se vključuje v obštudijsko delovanje fakultete in je aktivna v različnih
študentskih projektih. Bila je tudi aktivna tutorka in študentom nesebično pomagala pri
reševanju težav ali le svetovala, ko je bilo to potrebno. Izpostavimo njeno dejavnost kot
članice in predsednice fakultetnega in univerzitetnega študentskega sveta, v sklopu katerih
vodi organizacijo številnih dogodkov za študente, spodbuja povezovanje med študenti
na in med fakultetami ter si prizadeva za kakovostno in pravično urejenost študentskega
organiziranja na univerzi. Aktivna je tudi v Klubu študentov občine Koper, kjer sodeluje
pri oblikovanju številnih vsebin. Poleg tega je zelo dejavna na področju glasbe in kulture:
s svojim delovanjem v dveh pihalnih orkestrih (Pihalni orkester Koper in Pihalni orkester
Piran), big bandu Bend-it! Orchestra ter sodelovanjem pri izvajanju projektov za mlade
tako pomembno prispeva k popularizaciji glasbe ter mlade spodbuja k aktivnemu in h
kakovostnemu preživljanju prostega časa. S svojim delovanjem v različnih društvih tako
soustvarja številne vsebine za mlade ter bogati ponudbo dejavnosti in dogodkov v Slovenski
Istri. Od l. 2020 je tudi predsednica Marežganskega mladinskega društva, ki se ciljno ukvarja
z organizacijo glasbenih dejavnosti za mlade in vsakoletno organizira festival bigbandovske
glasbe MareziJazz ter jazz seminar Zgrabi Zvok. Taja Pajmon Rak je s svojim delovanjem je
v preteklih treh letih bistveno prispevala k ugledu ter mednarodni in nacionalni prepoznavnosti up famnit in up.

Jurij Kočevar

Priznanje

Na predlog Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem
prejme Jurij Kočevar.

Jurij Kočevar, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Razredni pouk na
up pef, tekom študija kot učitelj že pomaga v različnih osnovnih šolah, ki zaradi situacije,
povezave z epidemijo koronavirusne bolezni 2019 (covid-19) potrebujejo dodatno pomoč,
s fakulteto pa je še vedno povezan, saj je, med drugim, član Študentskega sveta up pef
ter najvišjega strokovnega organa up pef, Senata up pef, deluje pa tudi na ravni univerze, predvsem na področju promocije mednarodne dejavnosti ter mobilnosti up. Kot član
Študentskega sveta up pef že od leta 2016 skrbi za obogatitev obštudijske dejavnosti na
fakulteti, in sicer s sodelovanjem pri organizaciji dodatnih izobraževanj za študente, mnogih
družabnih dogodkov, kulturnih dogodkov ter strokovnih ekskurzij po Sloveniji in tujini.
Organiziral je tudi športno druženje študentov Jurjenje in bil v organizacijskem odboru
največjega študentskega dogodka na up do zdaj, tj. kulturno-športnega srečanja študentov
sedmih pedagoških fakultet iz štirih držav, 2. pefijade. Skozi leta delovanja na obštudijskem področju je bil član številnih fakultetnih in univerzitetnih organov ter teles in tako
dobil dober vpogled v mednarodno delovanje univerze. Od l. 2018 je tutor študent, ki je
pomagal zlasti številnim erasmus študentom, jih usmerjal in jim pomagal pri reševanju
težav. Na podlagi svoje izkušnje z mednarodno mobilnostjo na Pedagoški fakulteti Univerze
Tampere na Finskem, ki jo je predstavil na številnih dogodkih, je napisal priročnik za izmenjavo, s katerim želi študentom olajšati odločitev za študijsko bivanje v tujini in se soočiti
s »papirnato« birokracijo, ki jih pri tem čaka. Njegove izkušnje bodo na fakulteti uporabili
tudi za prihodnje generacije, ki jih bodo poskusili navdušiti za mednarodno mobilnost.
S svojo dejavnostjo na študijskem in obštudijskem področju je nagrajenec bistveno vplival
na obštudijsko dogajanje na fakulteti in na promocijo mednarodne dejavnosti oz. mobilnosti ter na prepoznavnost tako up pef kot celotne up tako na nacionalnem kot tudi na
mednarodnem nivoju.

