Prejemniki priznanj FUDŠ

Uvod
Priznanja, ki jih podeljuje Fakulteta za uporabne družbene študije v
Novi Gorici, so izraz njenega javnega prepoznavanja in spoštovanja
zaslug posameznikov, ki so z njo povezani, ter njihovih dosežkov
na znanstveno-raziskovalnem, pedagoškem, organizacijskem in
študijskem področju. Namenjena so tako sodelavcem fakultete
(pedagogom, raziskovalcem in strokovnemu osebju) kot
študentom na vseh stopnjah študija in zunanjim partnerjem.
Priznanja pedagogom in raziskovalcem na fakulteti se podeljuje za
dosežke na področju poučevanja in znanstveno-raziskovalnega
dela; priznanja strokovnim sodelavcem pa za njihov prispevek k
organiziranosti in poslovanju fakultete.
Poleg tega podeljuje fakulteta Gosarjeva priznanja svojim
študentom za najboljše doktorske disertacije ter magistrska in
diplomska dela.
Letos Fakulteta podeljuje skupno 12 priznanj, 6 priznanj zaposlenim
na fakulteti ter 6 priznanj študentom za najboljša zaključna dela, ki
so bila napisana v obdobju od junija 2016 do maja 2019.
Verjamemo, da tudi s podeljevanjem teh naslovov in priznanj
prispevamo k razvoju odličnosti v slovenskem akademskem
prostoru.

prof. dr. Matevž Tomšič
Član Komisije za podelitev naslovov in priznanj FUDŠ
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Priznanja zaposlenim sodelavcem
za dosežke na področju pedagoškega in
znanstveno- raziskovalnega dela
Priznanje na področju pedagoškega in
znanstvenoraziskovalnega dela fakultete

prof. dr. Mateja Rek

Prof. dr. Mateji Rek se podeli priznanje za dosežke na področju
pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, predvsem zaradi
njenega izjemno dragocenega prispevka h kakovosti pedagoškega
dela na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Kot
dekanja fakultete v letih od 2016 do 2018 je namreč s sistematičnim
pristopom bistveno pripomogla k promociji študijskih programov
FUDŠ tako v domačem kot v mednarodnem okolju, kar je
prispevalo k izrazitemu povečanju vpisa na študijske programe, h
kakovosti vpisanih študentov, potencialno boljši prehodnosti, pa
tudi k nadaljnji internacionalizaciji fakultete. Ob tem je posebno
pozornost namenjala tudi dodatni krepitvi kakovosti izobraževalnih
procesov na FUDŠ, kar se je še posebej očitno potrdilo tudi v okviru
zunanje evalvacije s strani NAKVIS.
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Priznanje na področju pedagoškega dela
fakultete

doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih

Doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih je v preteklem koledarskem letu
dosegla nadpovprečne rezultate na področju pedagoškega dela.
To izhaja ne le iz njenega izvajanja novih sodobnih izobraževalnih
metod in praks, temveč tudi iz rezultatov študentskih anket, ki
nakazujejo, da so študentje z njenim načinom poučevanja visoko
zadovoljni. Študentje še posebej pohvalijo njen izredno
profesionalen, strokoven, priljuden in čuteč pristop k
izobraževalnemu delu. Njene pedagoške ure študentje ocenjujejo
kot izjemne, in sicer tako iz posredovanja teoretičnega kot tudi
praktičnega znanja študentom. Na podlagi izjemnih dosežkov na
področju pedagoškega dela si doc. dr. Tjaša Stepišnik Perdih
nedvomno zasluži priznanje.
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Priznanje na področju
znanstvenoraziskovalnega dela fakultete

doc. dr. Tea Golob

Dr. Tea Golob izkazuje odlične znanstvenoraziskovalne dosežke.
Tako je v zadnjem obdobju za svoje objave zbrala več kot 1.150
točk v bazi SICRIS (po metodologiji, ki jo uporablja ARRS), kar jo
uvršča v vrh raziskovalcev na svojem disciplinarnem področju.
Objavila je tri znanstvene monografije (od tega eno pri ugledni
založbi Peter Lang Verlag), štirinajst znanstvenih člankov (od tega
dvanajst v revijah, vključenih v bazi Web of Science in Scopus) in
štiri poglavja v znanstvenih monografijah. Njena dela odlikuje zelo
visoka stopnja znanstvene imaginacije. Do sedaj je zbrala
devetnajst citatov svojih znanstvenih del, kar je glede na njeno
kratko znanstveno karierno izvrsten dosežek. Je tudi vodja
raziskovalnega tima Fakultete, ki sodeluje pri projektu, ki poteka v
okviru transnacionalnega programa Central Europe. Uspešno
opravlja tudi funkcijo prodekanje za znanstvenoraziskovalno
dejavnost na FUDŠ.
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Priznanja strokovnim sodelavcem
za njihove prispevke k dvigu kakovosti na
področju organiziranosti in poslovanja
fakultete
Priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na
področju strokovnega dela fakultete

Natali Vuk Birsa

Natali je kot strokovna sodelavka v Referatu fakultete zaposlena od
aprila 2010. V tem času je zaradi porodniške odsotnosti vodje
Referata trikrat prevzela tudi vodenje Referata. Pri delu jo odlikujejo
njena skrbnost, natančnost in neverjetna učinkovitost pri
opravljanju dodeljenih nalog. Kot vodja je vedno prevzela
odgovornost za opravljanje tudi zahtevnejših nalog ter
odgovornost predajanja znanja, spremljanja in nadziranja dela njej
podrejenih sodelavcev. Njeno strokovnost, prijaznost, fleksibilnost
in ustrežljivost vedno prepoznajo tudi študentje, saj so tudi zaradi
njenega uspešnega dela ocene kakovosti dela Referata s strani
študentov nadpovprečne. Natali je kot oseba neprecenljiv del
kolektiva. Svojo pozitivno energijo širi tudi na ostale sodelavce, je
nekonfliktna in vedno pripravljena pomagati. S tem ustvarja
prijetno organizacijsko klimo tako med zaposlenimi v strokovnih
službah kot tudi med študenti in akademskim kadrom.
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Priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na
področju strokovnega dela fakultete

Divna Vidmar

Divna Vidmar je prevzela vodenje Finančno-računovodske službe
FUDŠ v letu 2011. Pred tem je računovodstvo FUDŠ vodil zunanji
izvajalec. Divna je Finančno-računovodski službi na FUDŠ postavila
trdne temelje in na njih gradila podporo uspešnemu poslovanju
fakultete. Njeno visoko strokovno znanje in neprecenljive izkušnje
so pripomogle k temu, da je fakulteta uspešno poslovala tudi v
finančno manj ugodnih okoliščinah. Svoje znanje nesebično deli
tudi med mlajše sodelavce in tako skrbi za stalni razvoj strokovnega
dela na fakulteti. Na podlagi njenih predlogov za izboljšave je bilo
optimiziranih veliko delovnih procesov fakultete, ob istočasni
racionalizaciji stroškov. Divna je zanesljiva in srčna sodelavka,
vedno pripravljena pomagati. Od leta 2013 je predstavnica
zaposlenih v Upravnem odboru fakultete, kjer svojo nalogo odlično
opravlja.

Priznanje za prispevek k dvigu kakovosti na
področju strokovnega dela fakultete

Klara Remec

Klara Remec je zaposlena na fakulteti od leta 2011, v letu 2012 je

prevzela imenovanje in vodenje oddelka pravno-kadrovske službe
fakultete, njeno strokovno in profesionalno delovanje se je razširilo

in leta 2013 je prevzela funkcijo glavnega tajnika fakultete. Na
podlagi strokovnega znanja, pridobljenih izkušenj in vodilnih
sposobnostih sodeluje v vodenju fakultete.
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Načrtuje, vodi in organizira delovanje služb in koordinatorjev na

fakulteti, uresničuje strateške in operativne cilje fakultete, skrbi za

pripravo kadrovskih, pravnih in drugih strokovnih podlag, daje
doprinos h kakovosti in prepoznavnosti fakultete, samostojno vodi

zahtevnejše naloge na področju delovanja. Neprestano skrbi za
izboljšave in razvoj vseh procesov, ki jih vodi, svetuje in nudi
strokovno podporo s svojega delovnega področja drugim službam,
skrbi za zakonitost in skladnost dela, zagotavlja gospodarnost in
učinkovitost dela na svojem področju.

Pripravlja letna poročila z vsemi informacijami ter druge
dokumente za potrebe odločanja organov fakultete.

Klara je oseba vredna zaupanja, vedno je pripravljena prisluhniti
vsakemu in reševati vse probleme, hkrati

pa je odločna in

učinkovita. Pravočasno, razumljivo in izčrpno dodeljuje naloge in

zagotavlja potrebne informacije vsem zaposlenim. Je izredno topla
in srčna oseba, to se pozna v prijetni in spodbudni delovni klimi, ki
jo obdaja.
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Gosarjeva priznanja študentom FUDŠ za
najboljša zaključna dela ter za pomembne
znanstvenoraziskovalne dosežke
Gosarjevo priznanje za najboljše diplomsko
delo na študijskem programu Psihosocialna
pomoč v študijskem letu 2015/2016

Olga Ambrožič

mentor: izr. Prof. dr. Nevenka Podgornik
Diplomsko delo študentke Olge Ambrožič z naslovom

Pomen

pričakovanj in bojazni staršev ter vloga vzgojiteljice na učinkovito
uvajanje otrok v vrtec starih od enajst do šestintrideset mesecev v

praksi odlikuje ustrezno opredeljen teoretični okvir, relevanten in
interdisciplinaren izbor literature, kvalitetna samostojna empirična
raziskava, poglobljena in precizna interpretacija rezultatov ter
praktična relevantnost temeljnih ugotovitev.

V diplomski nalogi kandidatka celostno in poglobljeno obravnava

vstop dojenčkov in malčkov v vrtec, in sicer v kontekstu navezanosti
starš-otrok, pri čemer odpira pomembna raziskovalna vprašanja in
v njihovem okviru proučuje in analizira vsebine z vidika vseh

sodelujočih pri vključitvi otroka v vrtec.

Vsebine razvija

sistematično in jih smiselno povezuje v koherentno celoto.
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Z intervjuji pridobljeno gradivo kandidatka precizno analizira,

opravi primerjavo med različnimi obdobji in pridobljene ugotovitve
ustrezno utemelji s strokovnimi razmisleki vzgojiteljic.

Interpretacija rezultatov je opravljena poglobljeno in celostno,
pomembne ugotovitve so umeščene v teoretične koncepte,
ustrezno utemeljene in izkazujejo pomembno uporabno vrednost.

Na podlagi teoretičnih izhodišč, izvedene študije primera ter
opravljene

poglobljene

interpretacije

rezultatov

pričujoče

diplomsko delo omogoča vpogled v strukturo sodelovanja

družinske in institucionalne dinamike, odraža zaznavanje, ravnanje
in doživljanje starša in otroka ter reflektira vlogo in pomen
vzgojitelja/vzgojiteljice

in

zasnove

vrtca

pri

vzpostavljanju

povezanosti vseh udeleženih ob vključitvi otroka v vrtec.

Izsledki diplomskega dela Olge Ambrožič so bili objavljeni v
znanstveni reviji Pedagoška obzorja.

Gosarjevo priznanje za najboljše diplomsko
delo na študijskem programu Uporabne
družbene študije v študijskem letu 2017/18

Arnela Karat

mentor: prof. dr. Robert Vodopivec
Arnela Karat je v svojem delu na zelo konsistenten, strukturiran in

poglobljen način analizirala problematiko Turčije kot poseben

primer države kandidatke za vstop v Evropsko unijo, ki se sooča s
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številnimi problemi in vprašanji, ki zadevajo njeno članstvo v
Evropski uniji. V svojem diplomskem delu se je diplomantka
ukvarjala z raziskovalnim vprašanjem, zakaj je Turčija zadržana za
vstop v EU, in ali so protivladni protesti maja 2013 imeli dodatni
vpliv na približevanje Turčije k EU-ju. V teku raziskave je med

drugim izvedla intervjuje s številnimi eksperti – političnimi analitiki,
strokovnjaki in raziskovalci na področju evropskih študij, evropskih

integracij, diplomacije idr. Diplomantkine ugotovitve bodo lahko
bistveno prispevale k nadaljnjim analizam in rešitvam problematike

približevanja Turčije k vstopu v Evropsko unijo, zato si njeno delo
nedvomno zasluži Gosarjevo priznanje.

Gosarjevo priznanje za najboljše magistrsko
delo na študijskem programu Medkulturni
menedžment v študijskem letu 2017/2018

Eva Černigoj

mentor: doc. dr. Tea Golob
Eva Černigoj je v letu 2018 končala magistrski študij z odliko, in
sicer z zaključno nalogo z naslovom Integracija migrantov – primer

prisilnih migrantov v Republiki Sloveniji. Naloga predstavlja

obsežno, podrobno in sistematično delo s področja integracije
migrantov v Sloveniji. Je pomemben doprinos družboslovju tako s

strokovnega kot tudi aplikativnega stališča. Avtorica je pregledala
in natančno analizirala obsežno gradivo s področja zakonodaje,

smernic, strategij in dobrih praks tako doma kot v tujini in na tej
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podlagi podala lastno oceno in kritično analizo stanja integracijskih

procesov v Sloveniji. Migracije so brezčasen fenomen človeške
družbe, vendar ne moremo spregledati, da ima ravno v tem času
njena naloga še nekoliko pomembnejšo vlogo ne samo v
družboslovju, ampak v širši slovenski družbi.

Gosarjevo priznanje za najboljše magistrsko
delo na študijskem programu Medkulturni
menedžment v študijskem letu 2016/2017

Maja Brešan

mentor: prof. dr. Matej Makarovič
Maji Brešan se podeli Gosarjevo priznanje za zaključno delo, in sicer

njeno magistrsko nalogo na študijskem programu Medkulturni
menedžment, s katerim je magistrirala leta 2016. V svoji nalogi z

naslovom Prilagajanje in obvladovanje kulturnih sprememb v

tranzitarnem preseku slovenske družbe je kandidatka s svojim
delom izkazala zelo visoko sposobnost povezovanja zahtevnih

teoretskih konceptov s samostojnim empiričnim raziskovanjem. Pri
slednjem je na domiseln in izviren način analizirala spletni diskurz

med mladimi ter prek tega prišla do zelo relevantnih rezultatov.

Disertacija je bila s strani komisije ocenjena z najvišjo oceno in

izrazito pohvaljena. Kandidatka sicer nadaljuje študij na doktorski

stopnji, uspešno pa se je vključevala tudi v pedagoško delo na
FUDŠ.
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Gosarjevo priznanje za najboljšo doktorsko
disertacijo na študijskem programu
Sociologija v študijskem letu 2017/18

dr. Petra Kleindienst

mentor: prof. dr. Matevž Tomšič
Doktorska disertacija dr. Petre Kleindienst predstavlja pomemben
prispevek k sociološki znanosti. Svojega predmeta proučevanja –

povezave med človeškim dostojanstvom, izobraževalnim sistemom
in politično kulturo – se loteva na kompleksen in inovativen način.

Avtorica poda zelo izčrpen zgodovinski pregled razumevanja

človekovega dostojanstva skozi prizmo različnih intelektualnih
tradicij, njegove filozofske podlage ter umeščenost v sodobno

ustavno-pravno prakso. To nadgradi z lastno izvirno teoretsko
refleksijo, ki predstavlja ustrezno podlago za izvedbo empirične
raziskave. Pri tem prepričljivo dokazuje povezanost človekovega

dostojanstva in demokratične politične kulture ter potrebo po
vključitvi obravnave le-tega v izobraževalni proces. Visok nivo

kandidatkinega raziskovalnega dela dokazuje tudi dejstvo, da je že
v teku priprave disertacije objavila vrsto znanstvenih del, tudi
takšnih, ki so izšla v uglednih mednarodnih publikacijah.
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Gosarjevo priznanje za najboljšo doktorsko
disertacijo na študijskem programu
Sociologija v študijskem letu 2018/19

dr. Urška Fric

mentor: prof. dr. Borut Rončević
Dr. Urška Fric je v okviru svoje doktorske disertacije obravnavala
problematiko krožnega gospodarstva oz. ožje vzpostavljanja

industrijskih simbiotskih omrežij. Gre za temo, ki je izjemno
relevantna tako v okviru znanstvenega proučevanja kot tudi v
okviru na evidenci utemeljenega oblikovanja javnih politik. Pri

svojem pristopu je celostno sledila konceptualnemu okviru, ki ga
na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu razvijamo v
okviru Jean Monnet Centra odličnosti, inovacije in tehnologije v

regionalnem razvoju, za vplivanje institucionalnih, socialnih in
kognitivnih okvirov oz. dejavnikov inovativnosti. V svojem obsegu

pa je bila kandidatka še veliko širša, in sicer tako v metodološkem
kot tudi konceptualnem smislu.
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Kolofon
Pripravila in uredila: Andreja Slejko Rojc
Lektoriranje: Natali Vuk Birsa
Oblikovanje: Mirijana Cota
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Naklada: 100 izvodov
Kraj: Nova Gorica
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