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Rubrika: 
PROFESOR ŠTUDENTU iN vSEm, 
ki bODO TO ŠE POSTali

Izredna profesorica na Fakulteti za državne in evropske študije, 
dr. Liliana Brožič, je ena tistih, ki se aktivno zavzema za učinkovit 
prenos praktičnosti v pedagoški proces in se na svojem 
akademskem področju intenzivno ukvarja z mentoriranjem 
študentov. Med študenti priljubljena profesorica je zaposlena na 
Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije v oddelku za odnose 
z javnostmi, kar ji omogoča stalni stik z novimi pojavi v stroki 
in znanosti. Kar pomeni, da črpa iz svetovne, predvsem pa iz 
evropske zakladnice informacij ter intenzivno sodeluje s tujimi 
univerzami in inštituti. S svojim načinom, slogom prenašanja 
znanja skrbi za osvojitev metodoloških znanj študentov tako, da 
bodo znali/a obstoječa znanstvena in strokovna gradiva analizirati 
in ovrednotiti. Ta jim bodo pomagala pri vsakodnevnem soočanju z 
aktualnimi izzivi časa, ki prihaja in ne tistega, ki je minil.

Profesorici, ki nima slabih izkušenj v času izvajanja pedagoškega 
dela in vedno gleda pozitivno in posledično je takšno tudi okolje 
v katerem predava, smo postavili nekaj vprašanj, ki so najbolj 
popularna med študenti in tistimi, ki bodo to še postali.  

Naj vam odgovori služijo kot nasveti ali namigi za lepši študij! 

Dr. Liliana Brožič: 
»Poudarjam logiko 

pri iskanju rešitev in 
vzpodbujam lastno 

razmišljanje.« 



Dr. Liliana Brožič:  
»Za uspeh je treba 
veliko delati in zavedati 
se je treba, da je vsem 
dosegljiv!«

Kakšen je vaš način predavanja oz. 
prenašanja vsebin med študente? 
Dr. Liliana Brožič: Poudarjam logiko 
pri iskanju rešitev in vzpodbujam 
lastno razmišljanje.

Kaj je tisto, kar po vašem mnenju in 
opažanju med predavanji, študentje 
pričakujejo od dobrega profesorja?
Dr. Liliana Brožič: Poštenost, 
korektnost, odzivnost in vzpodbudo.

S čim vas lahko študent navduši?
Dr. Liliana Brožič: Delavnost, 
odzivnost, pripravljenost na 
spremembe.

Nad čem pa, ko govorimo o odnosu 
študenta v predavalnici, niste najbolj 
navdušeni? 
Dr. Liliana Brožič: Indiferentnost je 
tista, ki me najbolj zmoti. 

Kaj je tisto, kar želite posredovati 
svojim študentom? 
Dr. Liliana Brožič: Za uspeh je treba 
veliko delati in zavedati se je treba, 
da je vsem dosegljiv!

Kakšen bi bil vaš nasvet nekomu, ki 
se odloča za študij Javne uprave ali 
Upravnega prava?
Dr. Liliana Brožič:  Gre za vsebino, 
ki pride prav vsakemu pri dnevnem 
funkcioniranju v državi. Vsak mora 
vedeti kako država deluje zato, da 
bi lahko v celoti izkoristil možnosti, 
ki mu jih država ponuja. Naučimo 
jih tudi, kako uspešno pripraviti  
različne akte države in se tudi nanje 
pritožiti, če je to potrebno.

Kaj so, po vašem mnenju, ključni 
motivacijski dejavniki za uspešen 
zaključek fakultete?
Dr. Liliana Brožič:  Predavatelji iz 
prakse z dolgoletnimi izkušnjami 
na pomembnih funkcijah doma 

in v tujini so vsekakor ključni 
faktor, ko gre za uspešen študij. 
Ti znajo pritegniti študenta 
k razmišljajnu, postavljanju 
kritičnih vprašanj in posledično v 
interaktivno razpravo o aktualnih 
temah. Študentje se v takih 
oblikah izvajanja študija počutijo 
kot aktivni del študijskega 
procesa, kar je najboljša možna 
motivacija. Pomembna je tudi  
želja študentov po spremembah 
in aktivno sodelovanje v le-teh. 

Kaj je, po vašem mnenju, 
prednost študija na FDŠ?
• Predavatelji z mnogimi
 osebnimi izkušnjami iz
 akademskega in stvarnega
 življenja,
• Organizacija študija po meri
 študenta,
• Flaksibilnost fakultete,
• Študentje so povečini že
 zaposleni, izkušeni in s
 profesorji si izmenjujejo
 izkušnje, na ta način pa
 pridobivamo širši vpogled v
 prakso tudi predavatelji


