
Ustanovitev Kolokvija Univerze na Primorskem 
 
Na redni seji senata 11.3. 2009 je bil na pobudo prof. dr. Dragana Marušiča (UP FAMNIT) 
ustanovljen KOLOKVIJ UNIVERZE NA PRIMORSKEM. Za predsednika Odbora Kolokvija UP je 
bil imenovan dr. Andraž Teršek, znanstveni sodelavec na UP PINT. 
 
……………………………………………. 
 
 
Teden Univerze na Primorskem 
Plenarni dogodek, četrtek, 19. 3. 2009. Prvi dogodek v okviru Kolokvija Univerze na Primorskem: 

Okrogla miza z naslovom POL STOLETJA STRASBOURŠKEGA IN NACIONALNEGA 
VARSTVA ČLOVEKOVIH PRAVIC: CIKLIČNI VZPON ALI OBRISI NAZADOVANJA? 

(prof. dr. Rado Bohinc, prof. dr. Boštjan M. Zupančič, prof. dr. Ciril Ribičič, dr. Andraž Teršek) 
 

Uvodna beseda o Kolokviju Univerze na Primorskem 

 

Dr. Andraž Teršek , UP PINT 
Predsednik Odbora Kolokvija UP 
 

Spoštovana visoka gosta, spoštovani rektor, spoštovani obiskovalci, 

 

Verjetno bi bil vsakdo, ki o znanosti in univerzitetnem delu razmišlja resno, hkrati 

pa ju ne izrablja za neznanstvena početja, presenečen, če ideja prof. Dragana 

Marušiča o univerzitetnem kolokviju ne bi dobila pozitivnega intelektualnega 

odziva. Senat naše univerze je tej ideji o kolokviju soglasno pritrdil. Moj osebni 

odziv na to idejo pa je tudi nekoliko čustven. V veliko čast mi je namreč, da sta 

mi rektor Univerze na Primorskem in senat te univerze izrekla zaupanje z 

imenovanjem za predsednika odbora kolokvija univerze. Za to zaupanje se želim 

ponovno zahvaliti.  

 

Kolokvij Univerze na Primorskem bodo zanimale strokovne in znanstvene 

aktivnosti. Te bodo usmerjene k promociji naše mlade univerze in k bogatenju 

organizirane podpore znanstvenemu razvoju delovnih področij univerze. Skrb 

kolokvija bo predvsem strokovno in znanstveno srečevanje, povezovanje in 

sodelovanje pedagoških in drugih znanstvenih delavcev ali sodelavcev Univerze 

na Primorskem. To se bo dogajalo v obliki strokovnih in znanstvenih seminarjev, 

okroglih miz, konferenc ali na podoben način. V teh okvirih bo kolokvij v imenu 



naše univerze k sodelovanju vabil tudi druge posameznike, ki so prepoznavni 

zaradi svoje strokovne in znanstvene uspešnosti, tudi odličnosti.  

 

Današnji dogodek pomeni začetek delovanja kolokvija in je tudi v tem oziru, ne le 

zaradi Tedna Univerze na Primorskem, svečan. Strokovna in poklicna odličnost 

današnjih visokih gostov naše univerze, nenazadnje pa tudi njuna prepoznavnost 

v akademskih krogih in v širši javnosti, slavnostno potrjuje smoter kolokvija in 

utemeljuje pričakovanja do našega prihodnjega dela. 

 

Danes bo šlo za teme o pravu, človekovih pravicah in demokraciji. Vsebinska 

napoved prihodnjega dogajanja v okviru kolokvija pa je mnogo širša. Želimo jo 

postaviti v korak s časom in ob bok pričakovanjem glede razvoja znanosti kot 

takšne. Mislim na preseganje klasičnih in sorazmerno ostrih delitev znanosti na 

naravoslovno, družboslovno in humanistično znanost. Torej na preseganje 

preostre delitve med znanstvenim raziskovanjem resničnega, dobrega in lepega. 

Mislim na eno samo, interdisciplinarno znanost. Želim si, da bi bil Kolokvij 

Univerze na Primorskem uspešen pri soočanju s tem izzivom. In obstajajo dobri  

razlogi za vero, da bo temu tako.  

 

 


