Začetek izvajanja programa dvojne
diplome med Univerzo v Novi Gorici in
Univerzo Ca' Foscari iz Benetk na
študijskem programu 2. stopnje Okolje
Na podlagi podpisanega sporazuma bosta z novim akademskim letom 2014/15
Univerza v Novi Gorici in Univerza Ca’ Foscari iz Benetk (ang. Ca' Foscari
University of Venice) začeli s programom dvojne diplome na študijskem programu 2.
stopnje Okolje, ki ga izvaja Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, in
na magistrskem študijskem programu Trajnostna kemija in tehnologija (ang. Master
of Science in Sustainable Chemistry and Technology), ki ga izvaja Oddelek za
molekularne znanosti in nanosisteme (ang. Department of Molecular Sciences and
NanoSystems) Univerze Ca’ Foscari.
Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici in Oddelek za molekularne
znanosti in nanosisteme Univerze Ca’ Foscari izvajata magistrska študijska programa,
ki se dopolnjujeta in sta hkrati močno povezana z znanstveno-raziskovalnim delom
posameznih oddelkov na sodelujočih univerzah. Prvi ponuja več znanja s področja
osnovne kemije in okolju prijaznih tehnologij, drugi pa je bolj usmerjen v okoljsko
kemijo, merilne tehnike in varovanje okolja. V skladu z evropskimi smernicami in
načeli Bolonjske deklaracije sta se univerzi zato odločili, da bosta sodelovali na
področju izmenjave študentov, raziskovalcev in predavateljev. Te oblike sodelovanja
in izmenjave so znotraj Evropske unije sicer že utečene, v tej regiji pa dobivajo
posebne razsežnosti in oblike, ki jih omogoča geografska lega obeh univerz. Zaradi
neposredne bližine in dobrih povezav so med Univerzo v Novi Gorici in Univerzo Ca’
Foscari v Benetkah mogoči vsakodnevni stiki in tesno sodelovanje, ne da bi bilo
potrebno študentom ali raziskovalcem za daljše obdobje zapustiti matično ustanovo in
se preseliti v tujino.
Sodelovanje pri izvajanju obeh programov bo pomembno popestrilo ponudbo vsebin
in naredilo oba programa še bolj privlačna za študente, dodatno pa bo k temu
pripomogla tudi možnost spoznavanja drugačnega kulturnega, zgodovinskega in tudi
naravnega okolja, ki sta za obe univerzi zelo specifična.
Študentom, ki bodo opravili s sporazumom predvidene obveznosti na domači univerzi
in predpisani minimalni nabor predmetov na sodelujoči univerzi, bosta magistrsko
diplomo, ne glede na matično pripadnost študenta, podelili tako Univerza v Novi
Gorici kot tudi Univerza Ca’ Foscari.
Študenti Univerze v Novi Gorici kot matične univerze morajo ob vpisu poleg dokazil
o izpolnjenih pogojev za vpis na program 2. stopnje Okolje predložiti tudi dokazilo o
znanju angleškega jezika in motivacijsko pismo. Za pridobitev dvojne magistrske
diplome pa bodo morali opraviti določene obvezne predmete na Univerzi v Novi
Gorici in na Univerzi Ca’ Foscari, usmeritvene izbirne predmete na Univerzi v Novi
Gorici ter uspešno zagovarjati magistrsko diplomsko delo pred skupno komisijo obeh
univerz.
	
  

