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

Alenka Temeljotov Salaj
Izredna profesorica na Evropski pravni fakulteti ter redna
profesorica na NTNU Norwegian University of Science and
Technology v Trondheimu dr. Alenka Temeljotov Salaj, je
tudi nekdanja dekanica Evropske pravne fakultete in avtorica
mnogih izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov ter
znanstvenih monografij s področja upravljanja nepremičnin.
V zadnjem obdobju se ukvarja z raziskovalnim delom na
področju trajnostne prenove stavb, predvsem z vidika
razvijanja modelov, ki bi bili zanimivi za uporabnike in lastnike
objektov. Pri takih projektih se sprašuje o bolj aktivni vlogi
prebivalcev ter upravljavcev objektov pri razvoju sosesk,
glede na tehnične zmožnosti, okoljsko naravnanost, finančno
vzdržnost, vse seveda skozi vidik družbenih in gospodarskih
izzivov za ustvarjanje dodane vrednosti.
Če vas bo nadaljevanje študijske poti popeljalo do Evropske
pravne fakultete Nove univerze, boste profesorico
srečali na predavanjih podiplomskega magistrskega in
doktorskega programa ’Pravo in management nepremičnin’
ter dodiplomskega ‘Pravo in management infrastrukture in
nepremičnin’.
Vabljeni.

Izr. prof. dr.
Alenka Temeljotov Salaj:
»Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin
je multidisciplinaren študij,
tako da študenti pridobijo
širok spekter znanj s teh
področij ...«

Kakšna je vaša pedagoška filozofija in stil učenja?
»Povezovanje teorije in prakse! Rada ima interaktivni način učenja, tako
da s študenti ves čas ustvarjam dialog, pogovarjamo se o konkretnih
primerih. Spodbujam jih tudi, da tudi sami poiščejo in analizirajo
primere skozi teorijo, ki smo jo predelali. Pri meni morajo pripraviti
veliko seminarskih del in s tem še bolj poglobijo razumevanje določenih
področij«.
Kaj je tisto, kar študentje pričakujejo od dobrega profesorja?
»Študentje želijo pridobiti praktična znanja, taka, ki bodo koristna v
njihovem delovnem okolju, zato si želijo pedagogov, ki so teoretiki in
praktiki.«

S čim vas lahko študent
navduši?
»Študent me navduši s svojo
samoiniciativnostjo, zvedavostjo,
zavzetostjo in aktivnim pristopom
k reševanju nalog«.
Kakšno vzdušje gradite med
predavanji?
»Sproščeno, aktivno diskusijo
in sodelovanje. Študentje so na
začetku zadržani, plašni, ker ne
vedo kaj pričakovati. Vendar se
zelo hitro odprejo in ugotovijo,
da imajo neka določena vedenja
o področju, ali iz prakse ali iz
domačega okolja, in ga zelo radi
poglabljajo skozi predavanja.
Prijetno me presenetijo, ko se po
prvem predavanju na naslednja
zelo radi v naprej pripravijo, da
se lahko bolj aktivno vključujejo v
pogovore«.
Kaj je tisto, kar želite
posredovati svojim študentom?
»Željo po znanju in napredku«!
Kakšen bi bil vaš nasvet
nekomu, ki se odloča za
podiplomski študij »Pravo in
management infrastrukture in
nepremičnin«?

»Pravo in management
infrastrukture in nepremičnin je
multidisciplinaren študij, tako da
študenti pridobijo širok spekter
znanj s teh področij, in je naravnan
tako, da so dobro pripravljeni za
managerske izzive v praksi«.
Kaj so, po vašem mnenju,
ključni motivacijski dejavniki za
uspešen zaključek fakultete?
»Moj nasvet je, da so čimbolj
prisotni na predavanjih, so aktivni,
sprašujejo predavatelje, prinesejo
na predavanja tudi svoje primere
iz prakse in se odločijo za take
tematike diplomskih nalog, ki jih
najbolj zanimajo in za katera lahko
poiščejo relevantne podatke«.
Kje vidite prednosti študija
na EVRO PF glede na odzive
študentov?
»Prednost študija na Evropski
pravni fakulteti je predanost
predavateljev, delo v majhnih
skupinah, individualno delo s
študenti, in predvsem tak izbor
predavateljev, ki so povezani s
prakso«.
Preberite več o študijskem
programu PMN, tukaj.
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