Rubrika:
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ki bodo to še postali
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Marko Novak

izr. prof. dr. Marko Novak:
»Pošten odnos, četudi je
profesor strog. To pomeni,
da mora profesor dati vse
od sebe«.

Izr. prof. dr. Marko Novak je dekan Evropske pravne fakultete, članici
Nove univerze, kjer tudi predava kot izredni profesor za področje
filozofije in teorije prava ter ustavnega prava. Je avtor mnogih
monografij v slovenskem jeziku in številnih člankov v domačih in
tujih revijah, opravlja pa tudi dolžnost predsednika Sodnega sveta.
Zanj je, kot tudi celotnemu osebju fakultete, prvi v interesu
zadovoljen študent. To je tisti, ki zapusti predavanja ali vaje ne le
s prepričanjem, da se je nekaj pomembnega naučil, temveč tudi z
občutkom osebnostne rasti.
Profesor, ki je zadovoljen in hkrati tudi presenečen nad
potrpežljivostjo in odzivnostjo študentov, ki zmorejo poslušati tudi
po 5 pedagoških ur predavanja v enem sklopu, si na splošno želi
poštenega odnosa in konstruktivnih dialogov.
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