
 

 

Spoštovani članice in člani akademske skupnosti Nove univerze, 

 

Tretjega oktobra slovesno in na stežaj odpiramo vrata novemu študijskemu letu na 

Novi univerzi.  Ta trenutek je še posebnega pomena za novo generacijo študentk in 

študentov, ki jih sprejemamo v svoje vrste. Kot rektor vsem našim bruckam in brucem 

v imenu celotne akademske skupnosti Nove univerze izrekam iskreno dobrodošlico. 

Želim vam, da bi v kar največji meri izkoristili vse akademske priložnosti, ki vam jih 

naša univerza kot del obveznih ali pa ekstrakurikularnih aktivnosti ponuja. To, da pri 

nas nikdar ne boste samo številka, ni zgolj kliše, temveč dejstvo, ki ga boste spoznali 

v vsakdanji praksi ob druženju s profesorji v predavalnicah ter v stiku z našim 

prijaznim administrativnim osebjem. Vsi smo tu za vas, drage študentke in študenti, 

da bi čim bolje izkoristili vaše talente, vaše potenciale; da bi osvojili tisto znanje, ki 

vam bo koristilo na vaši nadaljnji profesionalni karierni poti. 

Tokratno akademsko leto, vsaj uvodoma, začenjamo drugače kot prejšnja. Odgovoren 

in solidaren odnos večine do zdravstvenih ukrepov med epidemijo nam je omogočil, 

da bo študij na Novi univerzi potekal povsem običajno. Predavanja bodo potekala v 

živo na lokacijah vseh fakultet. Prav taka pa bodo naša druženja na akademskih 

forumih, konferencah, spomladanskih in jesenskih šolah ter na vseh drugih 

znanstvenih, strokovnih in študijskih dogodkih, ki jih bo organizirala Nova univerza. 

Ponovno bo mogoče tudi povsem normalno študentsko življenje. Tega se, to sem 

prepričan, veselimo vsi, a da bi tako ostalo, bomo morali še naprej poskrbeti za 

spoštovanje vseh, s strani medicinske stroke predpisanih zdravstvenih ukrepov. 

Če je pandemija v preteklih letih globoko zarezala v delovanje univerz, pa smo na Novi 

univerzi te izzive izkoristili tudi za to, da bi bili še boljši. Sledeč procesu digitalizacije, 

bo tradicionalni učni proces v predavalnicah še naprej nadgrajen z modernimi e-

učilnicami. Še naprej bomo spodbujali uporabo digitalnih učnih orodij in vsebin, s 

katerimi bomo študentsko izkušnjo na Novi univerzi naredili še bolj kakovostno in 



 

učinkovito. Poleg tega bo z novim akademskim letom tako študente kot profesorje 

pričakal prenovljen Erasmus+ program s še več možnostmi za univerzitetne 

izmenjave. Nova univerza bo še bolj okrepila svoj evropski značaj, saj bo za prihodnja 

tri leta gostila Jean Monnet katedro in Jean Monnet modul. Prav tako se bodo 

nadaljevali domači in tuji raziskovalni projekti, pri katerih lahko sodelujejo tudi 

študenti. Vse to bo rezultiralo v objavah novih znanstvenih del, katerih nastajanje bo 

še spodbudila prenovljena založba Nove univerze. 

Novo akademsko leto zato, kot običajno, na Novi univerzi sprejemamo z odprtimi 

rokami kot del novih priložnosti za še več novega znanja, ustvarjalnosti, kritičnosti in 

intelektualnega zagona, s katerim bomo vsi skupaj prispevali k oblikovanju sveta, da 

bo ta manj konflikten in bolj pravičen, kot je danes. Naj bo vsem nam, študentom in 

profesorjem, prav ta misel v spodbudo, da tudi v akademskem letu 2022/23 damo 

prav vse od sebe. Če bo tako, sem prepričan, da uspeh, vsakega posameznika in 

univerze kot celote, ne more izostati. 
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