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Zadeva: Priporočilo za izvajanje pedagoških dejavnosti 

 

Najprej lahko izrazimo zadovoljstvo, ker doslej nismo ne pri študentih in ne pri 

visokošolskih učiteljih zaznali zdravstvenih problemov, vezanih na okužbo z 

aktualnim virusom. Naj tako tudi ostane. 

Zaradi uvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa in za odpravo 

posledic, povezanih s pandemijo COVID-19, je morala tudi naša Univerza preiti iz 

klasičnih oblik izvajanja pedagoškega procesa na delovanje v virtualnem okolju. 

Predpostavljamo, da se bodo omejitveni ukrepi predvidoma sprostili v začetku 

meseca maja oz. junija. 

Na osnovi mnenj zdravstvene stroke in po posvetovanju s sodelavci je rektor  

prof. dr. Marjan Blažič sprejel naslednja  

 

PRIPOROČILA: 

 

1. Ocenjujemo, da predavanja in seminarske vaje potekajo nemoteno po programu 

in sprejetem urniku, ne izvajajo pa se kabinetne in klinične vaje. Ker je 

praktični del pedagoškega procesa bistveni del za oblikovanje praktičnih 

kompetenc, jih ni mogoče nadomestiti z virtualnimi aktivnostmi. Klinična 

praksa se izvede po koncu epidemije. 

2. Ker je izvajanje pisnih izpitov na daljavo zaradi objektivnosti težko izvedljivo, 

priporočamo, da visokošolski učitelji pri oceni v večji meri upoštevajo kvaliteto 

medsebojnega sodelovanja in izdelke, ki jih je treba oceniti pred izvedbo 

ustnega izpita, ki pa ga je možno izvesti na daljavo. 

3. Verjamemo, da bomo v mesecu juniju lahko z upoštevanjem varnostnih ukrepov 

(upoštevanje fizične distance, higienskih ukrepov, uporaba varovalne opreme, 

manjše skupine študentov, razkuževanje opreme, zračenje prostorov, …) 

izvajali kabinetne vaje in razpisane izpite. Predpostavljamo, da bomo do 

zaključka študijskega leta (30. 9. 2020) lahko realizirali vse zaostale študijske 

obveznosti. 

4. Vodstvo fakultet pregleda in dopolni navodila in protokole za preprečevanje 

širjenja okužb. 



5. Ob izpolnjenih potrebnih pogojev za pristop k izpitu, se lahko izvede le online 

izvedba ustnih izpitov.  

6. Do nadaljnjega se ne izvajajo zagovori zaključnih del (diplomska, magistrska, 

doktorska). 

 

Priporočila stopijo v veljavo takoj in veljajo do preklica. 

 

S cenjenim spoštovanjem, 

 

 

prof. dr. Marjan Blažič, 

    rektor 
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