
 

 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 

           Junij, 2020 

 

 
 
POROČILO DEKANA o izvedbi akcijskega načrta ukrepov na podlagi rezultatov ankete o 
zadovoljstvu zaposlenih in študentov na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na 
Primorskem v času izolacije (marec 2020) 
 
 
Anketa o zadovoljstvu zaposlenih in študentov na Univerzi na Primorskem v času izolacije je bila 
izvedena v obdobju od 3. 4. 2020 - 6. 4. 2020, preko odprtokodnega sistema 1KA. Anketa za zaposlene 
je bila namenjena pridobitvi povratnih informacij, tako strokovno-administrativnih delavcev kot 
pedagoškega in raziskovalnega osebja o njihovem zadovoljstvu v času izolacije. Namen je bil pridobiti 
informacije in predloge za izboljšave delovnega procesa. Prav tako je bil namen pridobiti informacije 
in mnenja študentov, ki so pripomogla k optimizaciji izvedbe študijskega procesa. 
 
Po opravljeni analizi ankete je Univerza na Primorskem na svoji spletni strani objavila skupne rezultate 
anketiranja. Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem smo se na rezultate anketiranja 
hitro odzvali. Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti je pripravila analizo anketiranja in 
osnutek akcijskega načrta ukrepov. Na kolegiju dekana je vodstvo fakultete sprejelo stališča in 
smernice nadaljnjega ukrepanja glede na rezultate in podane predloge anketiranih visokošolskih 
učiteljev in študentov.  
 
Študentski svet Fakultete za vede o zdravju je tvorno sodeloval pri pripravi akcijskega načrta ukrepov, 
saj je pripravil svoj odziv na rezultate anketiranja in podal konstruktivne predloge za spremenjen način 
izvedbe študijskega procesa. Po zaključku izrednih razmer smo pripravili poročilo o izvajanju Akcijskega 
načrta ukrepov. Ocenjujem, da smo bili pri realizaciji načrtovanih aktivnosti uspešni. Opravili smo vse, 
kar smo si zadali. In še veliko več. 
 
Rektorica Univerze na Primorskem je med prvimi odločila o ukinitvi izvajanja študijskega procesa v 
prostorih fakultet. Ob nastopu izrednih razmer je bilo mnogo nejasnosti, a smo zmogli izvedbo 
pedgoškega procesa in delovanje strokovnih služb prilagajati strokovnim in vladnim smernicam za 
zajezitev epidemije. 
 
Na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem smo se novo nastalo situaciji hitro odzvali z 
vzpostavitvijo sistema poučevanja na daljavo. Strokovni delavci so delali od doma, organizirali so redne 
tedenske e-sestanke in opravljali zadane naloge. Zaposlene in zunanje izvajalce pedagoškega procesa 
s pomanjkljivo opremo smo dodatno opremili, tako da so lahko vsi pričeli izvajati pedagoški proces v 
e-učnem okolju. Strokovna služba informatikov na fakulteti je pripravila navodila za uporabo različnih 
videokonferenčnih sistemov in nudila pomoč pri reševanju tehničnih težav. Služba referata je skrbela 
za uskladitev urnikov in ustrezno obveščanje študentov in visokošolskih učiteljev. V tem obdobju smo 



izvajali predvsem predavanja in seminarje. Nekateri učitelji so izvajali tudi laboratorijske vaje tako, da 
so jih prilagodili možni izvedbi ob zagotovitvi doseganja ustreznih kompetenc študentov. Skrbeli smo, 
da so študentje usvojili vsa predpisana znanja. Pripravljali smo formalne okvirje za optimiziranje 
izvedbe pedagoškega procesa na daljavo, saj smo prilagodili načine ocenjevanja večine predmetov. 
Prilagodili smo tudi opravljanje obveznosti študenta pri predmetih praktičnega usposabljanja na tistih 
študijskih programih, na katerih je bilo to možno. Vodje kateder so usklajevali delo kateder in svoje 
člane spodbujali, naj skrbijo za enakomerno obremenitev študentov s študijskimi obveznostmi in jih 
motivirajo. Visokošolski učitelji so bili uspešni pri izvedbi pedagoškega procesa, saj so bila predavanja 
izvajana skladno z urnikom in vsebinsko ustrezna, ob tem pa so bili študentom na razpolago preko e-
mailov. Nekateri nosilci predmetov so se odločili tudi za sprotno ocenjevanje znanja z izvedbo e-
kolokvijev in ustnih e-izpitov. V zvezi s tem sem kot dekan izdal naslednje navodilo: e-izpiti in e-
kolokviji se lahko izvajajo zgolj v ustni obliki ob uporabi video povezave in ne več kot 3 študentje hkrati; 
pisni e-izpiti niso dovoljeni. Študentom smo omogočili lažji prehod v višji letnik, tako da smo znižali 
prag zahtevanega obsega ECTS opravljenih izpitov. Študenti, ki so opravljali prostovoljstvo na področju 
praktičnega usposabljanja, so bili obveščeni o možnosti priznanja obveznosti. Omogočili smo tudi 
zagovore zaključnih del na daljavo. Ob tem je znanstveno-raziskovalno delo potekalo naprej, saj smo 
bili uspešni tudi s prijavami projektov in drugimi dosežki. Vodstvo fakultete se je tedensko preko 
videokonferenčnega sistema usklajevalo na kolegiju dekana. Seje Senata fakultete so potekale 
dopisno. 
 
Posebno pozornost smo namenili tekočemu obveščanju zaposlenih in študentov. Vse aktivnosti, ki 
smo jih na fakulteti izvedli, in vse odločitve, ki so bile sprejete glede izvajanja pedagoškega procesa, 
smo ažurno objavljali na spletnih straneh fakultete in o njih preko elektronskih sporočil in VIS sistema 
seznanjali zaposlene in študente. Podajali smo tudi informacije o skrbi za lastno zdravje, dobrem 
počutju in ukrepih za zajezitev epidemije.  
 
Po vladni ukinitvi obvezne izolacije smo na podlagi smernic Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
postopno sproščali omejitve pri študiju. Študijski proces in ostale dejavnosti fakultete se normalizirajo. 
Ocenjujem, da smo na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem v času omejitvenih ukrepov 
povezanih s COVID-19 uspešno delovali in izpolnili pričakovanja študentov in vseh deležnikov okolja 
fakultete. 
 
Naj se zahvalim vsem študentom, zaposlenim visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter zunanjim 
sodelavcem, mladim raziskovalcem, strokovnim službam fakultete in zaposlenim na rektoratu 
Univerze na Primorskem, da smo z usklajenim delovanjem, razumevanjem in trdim složnim delom 
zmogli tudi študijsko leto 2019/2020 pripeljati do zaključka. 
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