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PROFESOR ŠTUDENTU in vsem,
ki bodo to še postali
izr. prof. dr.

Matej Avbelj

izr. prof. dr. Matej Avbelj:
»Navduši me strast po
znanju, kritičen odnos do
predmeta preučevanja in
samostojnost«.

Dr. Matej Avbelj je izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti
za državne in evropske študije, kjer hkrati deluje kot vodja
raziskovalne skupine in predseduje akademskim forumom. Kot
gostujoči izredni profesor predava tudi na Evropski pravni fakulteti,
kjer je podpredsednik Centra za mednarodne študije. Njegova
bibliografija obsega več kot 400 del, med zadnje se uvršča nedavno
izdana knjiga z naslovom »The European Union under Transnational
Law«, izdana pri ugledni založbi Hart Publishing. Za svoje
akademsko delo na področju prava je dr. Avbelj prejel več domačih
in tujih priznanj, v letih 2012, 2014, 2015, 2016 in 2017 pa je bil
uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji.
Visoko cenjen profesor na fakultetah članicah Nove univerze
je v akademskem letu 2015/16 prejel nagrado za najboljšega
predavatelja po izboru študentov na Fakulteti za državne in
evropske študije, in še posebej zato, smo ga prosili za nekaj besed
o okolju in izzivih predavatelja.
Naj vam služijo kot spodbuda za aktivno sodelovanje ali namig za
prijetnejše vezi.

S čim se zadnji dve leti na

»Navduši me strast po znanju,

akademskem področju najbolj

kritičen odnos do predmeta

intenzivno ukvarjate?

preučevanja in samostojnost«.

»Jedro mojega akademskega
ustvarjanja je posvečeno dvema

Nad čem pa, ko govorimo o

ARRS projektoma: reforma vladavine

odnosu študenta v predavalnici,

prava in demokracije v Sloveniji ter

niste najbolj navdušeni?

merjenju ideološkosti sodišč. Že

»Nad prestrašenostjo,

od nekdaj pa me na vsakem koraku

pasivnostjo, apatičnostjo

spremlja ustavna teorija Evropske

in pričakovanjem, da si

unije«.

bodo študenti zapisovali po
profesorjevem nareku in nato vse

Kakšna je vaša pedagoška filozofija

skupaj ‘odrecitirali’ na pamet na

in kakšen je vaš stil učenja?

izpitu«.

»Moj cilj je ustvariti kritično
razmišljujočega študenta, ki

Kakšnega vzdušja si želite med

bo znal ločevati pomembno od

predavanji?

nepomembnega in produktivno

»Konstruktivnega, sodelovalnega,

ter učinkovito razreševati pravne

spodbujevalnega«.

probleme. Ne znam predavati excathedra, študenti pa se upirajo

Kaj je tisto, kar želite posredovati

sokratski metodi. Torej nekaj vmes«.

svojim študentom?
»Poskrbite, da boste najboljša

Kakšna je vaša ideja, če jo imate, o

leta svojega življenja izkoristili

pedagoškem razvoju v prihodnosti?

na najboljši možen način, s

»V prihodnosti bo tudi pravnike v

pravo mero zabave in dela. To

veliki meri nadomestila tehnologija.

je garancija za vašo zdravo

Ostali bodo le še dobri pravniki

prihodnost«.

z občutkom za pravo mero ter
podčrtani z integriteto. Tega stroji ne
bodo imeli nikdar«.
Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo
od dobrega profesorja?
»Večina si želi po najkrajši in najlažji
poti do čim boljše ocene. Pri meni
s takšnimi željami naletijo na zid.
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stimulativnega profesorja, ki jim bo
predstavljal legitimno in ne vsiljeno
avtoriteto«.
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izr. prof. dr. Matej Avbelj:
» ... Ostali bodo le še dobri
pravniki z občutkom za
pravo mero ter podčrtani z
integriteto ... «.

