Koordinatorski sestanek programa UP, dne 15.11. 2016 ob 12.uri

Prisotna: Dean Lipovac – predstavnik študentov programa UP in Vlasta Zabukovec – koordinatorica
UP

Koordinatorica Vlasta Zabukovec je izrazila nezadovoljstvo, ker se sestanka niso udeležili študentje
programa UP, saj je bil sestanek sklican na njihovo željo in tudi termin je bil prilagojen njihovi
zasedenosti.
Študentje so svojemu predstavniku posredovali naslednja vprašanja:

1. Ali se ocene, ki jih študentje pridobivajo pri opravljanju izpitov iz 1.letnika podiplomskega
programa UP štejejo v 1.letnik ali 2.letnik, če so vpisani v 2.letnik.
ODG: Predvidevam, da v letnik za katerega izpit opravljajo, vendar bom preverila pri
vodstvu oddelka.
2. Kako je z bazo PsycINFO? Kdaj lahko pričakujejo njihovo uporabo?
ODG: Točnejše informacije lahko dobijo na sestanku oddelka, ki se ga bo udeležil Dean
Lipovac.
3. Študentje so izrazili željo, da bi bile vaje v večji meri praktično naravnane, da bi se dejansko
seznanili npr. s praktično uporabo vprašalnikov, njihovega vrednotenja in interpretacijo. Prav
tako bi si želeli, da bi na vajah obravnavali kompleksnejše probleme, čeprav vedo da se
znanje in veščine pridobivajo postopamo. Kot primer problema so navedli: zaposleni v
delovni organizaciji, ki se srečuje s komunikacijskimi problemi. V tem primeru naj bi postavili
diagnozo in se lotili ukrepov za spremembo, da bi zaposleni spremenil svoje ravnanje v smeri
bolj optimalne komunikacije. Na podobne način naj bi se lotevali tudi šolskih ali razvojnih
problemov. Na področju klinične psihologije vaje že zdaj potekajo na ta način in študentje
izražajo visoko zadovoljstvo in zaznavajo večjo kompetentnost.
ODG: Pobudo študentov bom posredovala na sestanek oddelka in o tem obvestila vse
učitelje preko e-učilnice.
4. Študente zanima, kako se upoštevajo njihove ocene ocenjevanja študijskega procesa?
ODG: Pojasnila sem, da so ocene pomembne z vidika spremljanja pedagoškega procesa in
njegove kakovosti. Ocene spremlja dekanja in v kolikor je potrebno s posameznimi učitelji
in asistenti opravi razgovor. Drugače pa so ocene eden izmed kriterij pri habilitacijah.
5. Študenti so posebej pohvalili predavanja iz statistike in novo izvajalko Laro Lusa.
6. Študentje pričakujejo seznam organizacij, kjer bodo lahko opravljali študijsko prakso na
programu UP. Njihov interes je največji pri zdravstvu in kadrovski psihologiji. Nato pa z
manjšim številom izbir sledijo druga področja psihologije.
ODG: Sporočila sem jim, da se seznam pripravlja in tudi ostali dokumenti, ki so vezani na
študijsko prakso. V začetku letnega semestra bodo vabljeni na sestanek z vsemi tremi
koordinatorji (Bogdan Polajnar, Vesna Jug in Vlasta Zabukovec).

7. Predstavnika študentov sem seznanila z majhnim številom vpisanih v e-učilnico
Koordinatorstvo UP, ki je namenjena izmenjavi informacij glede študija UP in ostalih
pomembnim obvestilom. Prosila sem ga, da naj to sporoči svojim kolegom. Hkrati pa bom še
nekaj tehničnih zadev uredila z IKT podporo.
8. Predstavniku sem sporočila, da pripravljamo delavnico kariernega svetovanja za študente
BP, vendar bo udeležba omogočena tudi študentom UP.
9. Predstavnika študentov sem informirala o zbiranju predlogov za teme magistrskih nalog, ki
jih bom, ko bodo zbrani vsi predlogi, naložila v e-učilnico.
Koper, 18.11. 2016
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Vlasta Zabukovec

