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I Intervju s Prodekanom za študentska vprašanja
KDO JE

VITA BORŠIČ ?

In kaj jo v življenju motivira.

Na to vprašanje bi pred nekaj leti
težko odgovorila.
Nisem bila samozavestna in nisem
verjela, da sem lahko uspešna. Vedno
sem bila oseba, ki je bila v ozadju. In
danes?
Skozi leta sem delala na sebi, samo
sebe motivirala za delo, spremenila
nekaj stvari vizualno, vendar največ
sem se poglobila v svojo notranjost.
V prostem času najraje grem v naravo,
berem knjige, treniram in enkrat na
mesec, si vzamem dan za »day off«,
tudi to človek potrebuje v življenju.
Sem skrbna, kreativna, ambiciozna,
sem optimist vendar tudi realist.
Vedno pokažem svoj pravi obraz ter
sem vedno polna pozitivne energije.
Rada imam samostojno delo, kot
tudi timsko, hitro se znajdem v težkih
situacijah. Moje mnenje je, da lahko
vsak človek doseže svoje zadane cilje,
če se le za to potrudi. V vzor mi je
mama, ki je tudi moja motivacija in
moj navdih, da sem lahko to kar sem.

Prevzeli ste vlogo prodekanice za študentska vprašanja. Kje
vidite svojo vlogo? Kakšni so vaši cilji?

Že lani sem bila del študentskega sveta. Všeč mi je bilo to, da sem lahko bila
na tekočem z dogajanjem na fakulteti, da sem bila med prvimi, ki je izvedela
podatke ter lahko delila mnenje ter ocene z drugimi. Takoj sem začela razmišljati,
kaj in kako še lahko pripomorem k fakulteti. V začetku tega šolskega leta sem se
začela zanimati tudi za prodekanstvo. Ker sem oseba, ki je zelo organizirana ter
rada pomaga drugim, sem vedela, da bo to delo kot nalašč zame.
Cilj prodekanstva je, da s študenti sodelujemo, se spodbujamo ter se motiviramo
za nadaljnjo izobraževanje. Ohranjala bom dober glas fakultete, ter ga še naprej
promovirala.

Prodekan za študentska vprašanja je
predstavnik študentov fakultete.

Zakaj ste se odločili za študij logistike?

S člani Študentskega sveta in tutorji
pripravlja aktivnosti in dogodke z
namenom kakovostnega in zabavnega
preživljanja obštudijskega časa.

Pojem logistika mi v samem začetku ni bil znan. V srednji šoli so mi predstavili
program ter študij logistike. Takoj me je navdušilo delo, saj zajema dejavnost,
ki se ukvarja z vsemi procesi v podjetju, strmi k modernizaciji, se ukvarja s
prihodnostjo, gre tudi za številno programiranje ter delo z računalniki. Torej
zajema vse, kar sem iskala, kar tudi mene motivira, da strmim k izboljšanju.
Je veja prihodnosti, ki je nepogrešljiva v svetu.
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Zavzema se za dobrobit študentov,
sodeluje v organih in komisijah (po
svoji funkciji je član Študentskega sveta
FL UM in UM ter Poslovodnega odbora
fakultete).

Sooblikuje tudi študijski proces in
prispeva k njegovi kvaliteti.
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Kaj na fakulteti vam je všeč? Za kaj si boste prizadevali, da spremenite?

Na fakulteti mi je všeč odzivnost in prijaznost profesorjev ter vseh zaposlenih, dostopnost gradiv ter zanimivi
dogodki. Na fakulteti trenutno ne opažam pomankanja, če pa bom opazila, da pride do potrebe po spremembi,
se bom hitro odzvala, pozanimala kje je prišlo do problemov ter s svojimi najboljšimi močmi izboljšala stanje na
fakulteti.

Kaj bi ob koncu sporočili našim študentom?
Kjer je volja, tam je tudi pot! Vedno bo v življenju prišlo do problemov kot tudi do neznanih poti,
vsak dela napake, vendar nikoli ne smemo obupati nad sabo. Tisti, ki dela, tudi greši.
Študentska leta so vesela, radostna in seveda kdaj tudi naporna. Vendar verjamem, da smo
skupaj edinstvena ekipa, ki je med seboj povezana in delovna. Kot nova prodekanica za
študentska vprašanja, si želim dobrega sodelovanja, v primeru težav pa se obrnite name, da
skupaj poiščimo rešitev!
Vsem pa tudi želim vesele praznike.
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