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AKCIJSKI NAČRT UKREPOV 
na podlagi poročila Ankete o zadovoljstvu zaposlenih in študentov v času izolacije 

Za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela UP FVZ  

 

Anketa zaposlenih  
CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

1. IKT OPREMA in ZNANJE O UPORABI 

Izboljšati pedagoške in delovne 
procese 

Nakup licenc za videokonferenčni sistem 
(predlagajo Zoom, saj imajo z njim vsi dobre 
izkušnje) 

Vodstvo fakultete - 
odobritev 

Takoj 
Nekateri učitelji so sami 
kupili pravice do uporabe 
ZOOM-a 

Boljša obveščenost zaposlenih o 
možnostih izposoje računalnikov 

Ponovno obvestiti zaposlene o možnosti izposoje 
stacionarnih računalnikov 

Strokovne službe Takoj  

Boljša opremljenost posameznikov z 
IKT opremo 

Nabava dodatne opreme (slušalke, kamere, ...) Strokovne službe 
Ob pripravi 
načrta nabav 

 

Izvajanje pedagoškega dela in 
sestankov na daljavo tudi v prihodnje 

Zagotoviti ustrezno opremo in okolja na fakulteti 
za izvajanje sestankov na daljavo  

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Za prihodnje 
študijsko leto 

 

Okrepiti znanje o programski opremi 
za izvajanje študija / strokovnega dela 
na daljavo 

Določiti osebo in komunikacijski kanal za 
svetovanje zaposlenim o uporabi IKT 

Strokovne službe – 
kontaktna oseba 

Takoj  

Okrepiti znanje o programski opremi 
za izvajanje študija / strokovnega dela 
na daljavo 

Seznanitev zaposlenih o delavnicah v okviru 
InoTeZ projekta 

Strokovne službe - 
informiranje 

Informiranje 
takoj 

 

Okrepiti znanje o programski opremi 
za izvajanje študija / strokovnega dela 
na daljavo 

Izvedba delavnic na fakulteti  
Strokovne službe – 
organizacija 
usposabljanj 

Za prihodnje 
študijsko leto 

 

2. OBVEŠČENOST ZAPOSLENIH 

Dvig motivacije in vrednotenje dela 
Pripraviti in objaviti motivacijsko pismo za 
izvajalce pedagoškega procesa, raziskovalce in 
strokovne delavce 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Učinkovito obveščanje  
Skrbeti za ustrezno obveščanje zaposlenih v 
smislu Najpogostejša vprašanja / odgovori 

Strokovne službe - 
informiranje 

Informiranje 
sprotnost 

Glej pojasnila za zaposlene 
v Poročilu anketiranja 

3. PEDAGOŠKI in ZNANSTVENO – RAZISKOVALNI PROCES 
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Anketa zaposlenih  
CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

Urediti organizacijo izvajanja izpitov 
Pripraviti predloge sprememb učnih načrtov 
glede načinov ocenjevanja 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj 
Predlogi pripravljeni in so v 
obravnavi na rektoratu 

Kakovostno izvajanje e-izpitov 
Oblikovati smernice etičnega obnašanja in 
izvajanja ustnih in pisnih e-izpitov 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Kar najhitreje omogočiti začetek 
izvajanja dela v laboratorijih 

Zagotoviti ustrezno zaščitno opremo za zaposlene 
in omogočiti izvajanje zaščitnih ukrepov 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Skladno z 
usmeritvami 
NIJZ 

 

Poskrbeti za status mladih 
raziskovalcev 

Spremljati navodila ARRS in obveščati mlade 
raziskovalce. 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Zmanjšati negativen vpliv dela od 
doma na osebno počutje zaposlenih 

Razumevanje in upoštevanje osebnih okoliščin 
posameznika pri organizaciji dela  

Predstojniki kateder trajno 
Posluh za morebitne težave 
posameznega člana 
katedre 

Izvedba pedagoškega procesa 
Sledenje izvedbi predavanj preko pregleda prijav 
in časa trajanja v spletni učilnici 

Predstojniki kateder Takoj  

Izvedba pedagoškega procesa Kolegialne hospitacije med učitelji 
Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Za prihodnje 
študijsko leto 

 

Izvedba pedagoškega procesa 
Usklajevanje dela med učitelji z namenom 
spremljanja obremenitve študentov 

Predstojniki kateder trajno  

4. FORMALIZACIJA AKTIVNOSTI 

Formalna ureditev dela od doma oz. 
na daljavo 

Priprava Pravilnika o delu na domu 
Rektorat Univerze na 
Primorskem 

  

Omogočiti elektronsko podpisovanje 
dokumentov 

Na rektorat UP ponovno poslati pobudo za 
ureditev elektronskega podpisovanja 

Strokovne službe Takoj  

Omogočiti elektronsko podpisovanje 
dokumentov 

Urediti podpisovanje seznama prisotnosti zaradi 
projektov 

Strokovne službe 
Takoj, ko je 
to možno 

 

Kakovostna in učinkovita uporaba e-
okolij 

Oblikovanje »Pravil obnašanja« pri poučevanju 
oz. strokovnem delu na daljavo 

Strokovne službe Takoj 
Predstavitev, uporaba 
slušalk, dvigovanje rok,... 
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Anketa študentov  
CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

1. OBVEŠČENOST ŠTUDENTOV 

Dvig motivacije in vrednotenje dela 

Pripraviti in objaviti motivacijsko pismo za 
študente, v katerem bi se študentom in učiteljem 
zahvalili za dosedanje delo, za razumevanje pri 
morebitnih spodrsljajih, da se trudimo oboji idr. 

Vodstvo fakultete – 
odločitev 
Strokovne službe – 
priprava pisma in 
objava 

Takoj  

Učinkovito obveščanje 

Oblikovati nabor najpogostejših vprašanj oz. tem 
(pridobljenih na osnovi te ankete) ter vnaprejšnje 
odgovore in z njimi seznaniti študente (Glej 
POJASNILA v Poročilu anketiranja) 

Strokovne službe – 
pripraviti besedilo 

Takoj  

Sprotno obveščanje 
Oblikovanje linka na Enka.si z namenom 
takojšnjega zaznavanja težav 

Vodstvo fakultete – 
odločitev 

Takoj  

Sprotno obveščanje 
Oblikovati redno tedensko obvestilo z  odgovori 
na najpogostejša vprašanja oz. dileme (FAQ) 

Vodstvo fakultete – 
odločitev 
Strokovne službe – 
besedila 

Takoj  

2. SPLETNA PLATFORMA 

Izboljšati pedagoške procese 
Nakup licenc za videokonferenčni sistem 
(predlagajo Zoom, saj imajo z njim vsi dobre 
izkušnje) 

Vodstvo fakultete – 
odločitev 

Takoj  

Boljša obveščenost študentov o 
možnostih izposoje računalnikov 

Preveriti ali lahko fakulteta nudi pomoč v 
zagotovitvi programsek opreme študentom  

Strokovne službe Takoj 
Prodekanja za študijske 
zadeve je ponudila 
pomoč 

Nuditi svetovanje pri uporabi 
programske opreme 

Določiti osebo in komunikacijski kanal za 
svetovanje študentom o uporabi IKT 

Strokovne službe – 
kontaktna oseba 

Takoj  
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Anketa študentov  
CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

Nuditi svetovanje pri uporabi 
programske opreme 

Seznanitev študentov o delavnicah v okviru 
InoTeZ projekta in na e-učilnici in VIS-u objaviti 
podrobnejša navodila, kako izboljšati delovanje 
JITSI-ja 

Strokovne službe Takoj  

Nuditi svetovanje pri uporabi 
programske opreme 

Izvedba delavnic na fakulteti  
Strokovne službe – 
organizacija 
usposabljanj 

Za prihodnje 
študijsko leto 

 

Kakovostna in učinkovita uporaba e-
okolij 

Oblikovanje »Pravil obnašanja« pri študiju na 
daljavo 

Strokovne službe 
Za prihodnje 
študijsko leto 

Predstavitev, pravočasno 
poslan link, uporaba 
slušalk, dvigovanje rok,... 

3. ECTS OBREMENJENOST ŠTUDENTOV 
 Želijo si vnaprej posredovana gradiva, da potem lažje sledijo predavanjem 

 Bolj enakomerno razporejeno delo med predmeti 

 Študenti porabijo več časa za usvojitev znanj, saj izvedba preko e-orodij ni enaka izvedbi v učilnicah. 

 Razumevanje učiteljev, da je dodatnih nalog in obveznosti enostavno preveč, saj imajo vsak dan strnjena predavanja različnih predmetov, nato še dodatne zadolžitve in 
naloge, tako se zgodi, da so od 8 do 16 ure za računalnikom na predavanjih, nato pa opravljajo še ostale študijske obveznosti. 

 Pričakujejo več razumevanja učiteljev, da je tudi njim težko navaditi se na nov sistem 

 Izpostavljajo tudi obremenjenost z drugimi življenjskimi opravili in težave pri usklajevanju, za študijske obveznosti porabijo tudi do 10 ur na dan 

4. ŠTUDIJSKI PROCES 
 Študenti pogrešajo gradivo – naj profesorji na e-učilnico objavijo več gradiva, izročke, članke…. 

 Pri predmetih, kjer je več izvajalcev prihaja do neusklajevanja – vsak nekaj dodatnega zahteva in tega se nabere. 

 Naj pripravijo bolj kvalitetne izročke predavanj. 

 Predlagajo, naj se učitelji posnamejo in si bodo to lahko počasneje ogledovali. 

 Pričakujejo jasna navodila z jasnimi roki. 

 Želijo si dodatnih konzultacij in razlag. 

 Predlagajo vmesna preverjanja znanja/teste na spletni učilnici, da študenti ocenijo svoje znanje 

 Opozarjajo, da naj učitelji drugačen način pridobivanja znanj upoštevajo tudi pri ocenjevanju  

 Nezadovoljni so z izvedbo e-vaj 

 Pričakujejo več razumevanja učiteljev 

Omogočiti gradivo študentom 
Obvestiti študente, da imajo možnost uporabe 
oddaljenega dostopa do knjižnega gradiva 

Strokovne službe Takoj  
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Anketa študentov  
CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

Omogočiti gradivo študentom Pošiljanje gradiva na dom  Strokovne službe Takoj Plačilo poštnine 

Približati izvedbo pedagoškega 
procesa  

Vnaprej posneta predavanja 
Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Za prihodnje 
študijsko leto 

 

Optimizirati obremenitve študentov 

Po študijskih programih preveriti delo študentov 
in uskladitev zahtevanih obveznosti med učitelji, 
še posebej med različnimi izvajalci istega 
predmeta 

Vodstvo fakultete – 
odločitev 
 
Predstojniki kateder – 
za svoje člane 

Za prihodnje 
študijsko leto 
 
Takoj 

 

Upoštevanje zasebnega življenja in 
dvig osebnega počutja 

Razgovori na katedrah glede obremenitev 
študentov in skrb za optimiziranje slednjega 

Predstojniki kateder Takoj  

Motivacija študentov 
Pri izvajanju pedagoškega procesa naj profesorji 
namenijo skrbi za dobro počutje in študente 
motivirajo 

Predstojniki kateder in 
visokošolski učitelji 

Takoj  

Upoštevanje zaposlitvenega statusa 
Za zaposlene študente (predvsem v zdravstvu) 
upoštevati možnost opravičenih vaj  

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Upoštevanje materialnih razmer 
študentov 

Pri izvajanju pedagoškega procesa naj profesorji 
namenijo skrbi za dobro počutje in študente 
motivirajo 

Predstojniki kateder in 
visokošolski učitelji 

Takoj  

Skrb za organiziranost pedagoškega 
procesa 

Ustrezno obveščanje študentov z urniki izvedbe 
predavanj in vaj 

Strokovne službe Takoj  

5. IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
 AK – »Da se prakticne vaje (npr odbojka) ne izvajajo v obliki e-vaj. Nimamo vsi pogojev to izvajati in vaditi na varen nacin, igrisca so namrec zaprta. Prakticne vaje naj se 

izvedejo tako kot je bilo to na zacetku misljeno, bomo vsaj kj odnesl od vaj.« 

 ZN – »Da se praksa izrednim študentom, ki imajo kompetence diplomirane medicinske sestre prizna v celoti. In medicinskim sestram, ki imajo več kod 20 let delovne dobe 
v zdravstvu.« 

 Da se čim prej sporoči, kdaj se bo izvajala praksa 

 In da bi se ta izvajala v domačem okolju, da nimajo stroškov z bivanjem 
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CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK OPOMBE 

Obveščanje študentov 
Objaviti informacijo, da delamo simulacije, da ne 
bodo trpeli izpitni roki, da se bo kasneje 
priznavalo (to smo že naredili za ZN) 

Strokovne službe Takoj  

Priznavanje znanja 
Študenti, ki so opravljali prostovoljstvo na 
področju praktičnega usposabljanja, se jim prizna 
in se jih o tem ustrezno obvesti 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

6. OPRAVLJANJE IZPITOV  
 Študenti želijo imeti e-izpite, da se jim čimmanj prestavlja v izpitno obdobje. Podajajo primere iz drugih fakultet UP in po Sloveniji, da izvajajo e-izpite.  

 Ne želijo si prenašati izpitov v naslednje študijsko leto.  

 Razočarani so, ker ne prejmemo nobene konkretne informacije o izvedbi izpitov. Obveščajo jih samo o odpovedi oz. spremembi termina predrokov.  

 Poudarjajo, da se je potrebno poleg vseh obveznosti še pripravljati na izpite, kar pa jim ne uspeva. 

 Opozarjajo, naj ne bodo izpiti skoncentrirani na en teden, ampak naj se omogoči po en izpit na teden, četudi bo trajalo dlje. 

Ustrezna obveščenost 
Študente informirati glede načrtovanja izvedbe 
izpitov 

Strokovne službe Takoj  

Razpored izpitnih rokov 
Izpitni roki razporejeni enakomerno (ne zgoščeni 
v enem tednu) 

Strokovne službe Takoj  

Opravljanje e-izpitov 
Omogočiti sprotno opravljanje e-izpitov pri 
predmetih, kjer je to možno 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Sprotno delo 
Omogočiti opravljanje e-kolokvijev pri predmetih, 
kjer je to možno 

Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  

Zagotoviti prehodnost študentov Priprava novih meril za prehode v višji letnik 
Vodstvo fakultete - 
odločitev 

Takoj  
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