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POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

 

Anketa zaposlenih  

CILJ UKREP OPIS UKREPA 
STANJE UKREPA 

maj 2020 

Izboljšati pedagoške in delovne 
procese 

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

Vodstvo fakultete je sprejelo odločitev, da ne bo 
nakupa ZOOM licenc. Nekateri učitelji so sami kupili 
pravice do uporabe ZOOM-a 

Zaključeno 

Boljša obveščenost zaposlenih o 
možnostih izposoje računalnikov 

Ponovno obvestiti zaposlene o možnosti 
izposoje stacionarnih računalnikov 

Vsi so bili obveščeni. Vsi, ki so izrazili potrebo, so 
dobili opremo (kar je seveda bilo na razpolago). 

Realizirano 

Boljša opremljenost posameznikov 
z IKT opremo 

Nabava dodatne opreme (slušalke, kamere, 
...) 

Dodatna oprema je bila nabavljena in razdeljena 
posameznikom. Ostala nabava bo izvedena skladno 
s planom nabav. 

Realizirano 
Naknadna izvedba 

Izvajanje pedagoškega dela in 
sestankov na daljavo tudi v 
prihodnje 

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

V normalnih razmerah se sestanki izpeljejo na 
fakulteti. Za izvajanje pedagoškega procesa na 
daljavo v š.l. 2020/21 bo sprejeta odločitev na 
podlagi tehtnega premisleka in usklajevanj ter v 
skladu s konsenzom pedagoških delavcev. 

Naknadno 
odločanje 

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

Določiti osebo in komunikacijski kanal za 
svetovanje zaposlenim o uporabi IKT 

Vsi zaposleni so bili v času izrednih razmer z 
elektronskimi sporočili dodatno informirani, katera 
oseba je bila zadolžena za posamezno strokovno 
področje. 

Realizirano 

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

Seznanitev zaposlenih o delavnicah v okviru 
InoTeZ projekta 

Obveščanje je potekalo tekoče preko Informatorja 
Univerze na Primorskem. 

Realizirano 

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

Izvedba delavnic na fakulteti  

V prihodnjem študijskem letu 2020/2021 bodo 
organizirane delavnice oz. tečaji o uporabi 
programske preme za delo in komuniciranje na 
daljavo. 

Naknadna izvedba 



POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

Anketa zaposlenih  

CILJ UKREP OPIS UKREPA 
STANJE UKREPA 

maj 2020 

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

V mesečnem komunikatorju UP FVZ je bil zapis z 
namenom dviga motivacije in vlivanje občutka 
zaposlenim o  visokem vrednotenju dela. 

Realizirano 

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

Vodstvo fakultete se je odločilo, da ne bo zbiralo 
najpogostejših vprašanj/odgovorov. Univerza na 
Primorskem preko spletne strani,  Informatorja in e-
pošte sproti obvešča vse zaposlene o izrednih 
razmerah in spremembah, prav tako UP FVZ. 

Zaključeno 

Urediti organizacijo izvajanja 
izpitov 

Pripraviti predloge sprememb učnih načrtov 
glede načinov ocenjevanja 

Visokošolski učitelji so pripravili predloge 
sprememb učnih načrtov glede načinov 
ocenjevanja. Senat Univerze na Primorskem je 
odločitev potrdil. 

Realizirano 

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

Vodstvo fakultete je odločilo, da pravila etičnega 
obnašanja ne bodo posebej pripravljalena, saj so 
pravila obnašanja na izpitih jasna in že formalno 
urejena. 
Pisnih e-izpitov na UP FVZ ne bo. 

Zaključeno 

Kar najhitreje omogočiti začetek 
izvajanja dela v laboratorijih 

Zagotoviti ustrezno zaščitno opremo za 
zaposlene in omogočiti izvajanje zaščitnih 
ukrepov 

Omogočena je bila ustrezna zaščitna oprema za 
zaposlene in izvajanje zaščitnih ukrepov. 
Omogočeno je bilo delo v laboratorijih takoj, ko je 
bilo to možno. 

Realizirano 

Poskrbeti za status mladih 
raziskovalcev 

Spremljati navodila ARRS in obveščati mlade 
raziskovalce. 

Strokovne službe so spremljale navodila ARRS in 
obveščale mlade raziskovalce.  

Realizirano 

Zmanjšati negativen vpliv dela od 
doma na osebno počutje 
zaposlenih 

Razumevanje in upoštevanje osebnih 
okoliščin posameznika pri organizaciji dela  

Predstojniki kateder so pri organizaciji dela in 
dodelitvi dodatnih nalog upoštevali osebno počutje 
posameznika in pazljivo razporejali delo. 

Realizirano 



POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

Anketa zaposlenih  

CILJ UKREP OPIS UKREPA 
STANJE UKREPA 

maj 2020 

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

Predstojniki kateder so še naprej spremljali izvedbo 
pedagoškega procesa učiteljev - članov katedre in o 
izvajanju e-predavanj pripravili zapisnik. 

Realizirano 

Izvedba pedagoškega procesa Kolegialne hospitacije med učitelji 
Vodstvo fakultete se bo po razpravi in doseženem 
širšem konsenzu visokošolskih učiteljev odločilo o 
kolegialnih hospitacijah zaposlenih. 

Naknadno 
odločanje 

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

Predstojniki kateder so usklajevali delo med učitelji 
z namenom enakomerne obremenitve študentov. 

Realizirano 

Formalna ureditev dela od doma 
oz. na daljavo 

Priprava Pravilnika o delu na domu 
Priprava pravilnika o delu na domu je v domeni 
Rektorata Univerze na Primorskem, UP FVZ je 
oddala predloge / komentarje. 

Realizirano 

Omogočiti elektronsko 
podpisovanje dokumentov 

Na rektorat UP ponovno poslati pobudo za 
ureditev elektronskega podpisovanja 

UP FVZ pripravila del prestavitev na to temo. Na 
rektorat Univerze na Primorskem še ni bil 
posredovan. 

V pripravi 

Omogočiti elektronsko 
podpisovanje dokumentov 

Urediti podpisovanje seznama prisotnosti 
zaradi zahtevanih evidenc projekto 

Poteka preverjanje možnosti. V pripravi 

Kakovostna in učinkovita uporaba 
e-okolij 

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

Vodstvo fakultete se je odločilo, da se posebnih 
pravil pravil obnašanja v e-okolju ne pripravi. Pravila 
so nekateri posamezniki določili ob sklicu sestanka / 
predavanja (Predstavitev, uporaba slušalk, 
dvigovanje rok,...). 

Zaključeno 

 

 



POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

Anketa študentov  
CILJ UKREP KOMENTAR OPOMBE 

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. 

Študenti so sproti prejemali obvestila. Nekateri 
učitelji so jim med predavanji namenili pozornost 
in jih spodbujali. 
Na Univerzi na Primorskem so bile organizirane 
delavnice na temo boljšega počutja, 
premagovanje stresa idr. ter bile dostopne tudi 
študentom. 

Zaključeno 

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) 

Študente smo tekoče obveščali in se sproti 
prilagajali navodilom NIJZ in spremembam. O vseh 
možnih in sprejetih ukrepih so bili študenti 
pravočasno obveščeni preko spletne strani, SMS in 
elektronskih sporočil ter v VIS-u. 
V referatu so tekoče odgovarjali na prejeta 
elektronska pisma. 

Realizirano 

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

Vodstvo fakultete se je odločilo, da ne bo 
oblikovalno dodatnih komunikacijskih kanalov za 
študente. Obstoječi zadostujejo. 

Zaključeno 

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

Vodstvo fakultete se je odločilo, da se ne bo 
zbiralo najpogostejših vprašanj/odgovorov. UP 
preko spletne strani,  Informatorja in e-pošte 
sproti obvešča študente o izrednih razmerah in 
spremembah, prav tako UP FVZ. 

Zaključeno 

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

Vodstvo fakultete je sprejelo odločitev, da ne bo 
nakupa ZOOM licenc. 

Zaključeno 

Boljša obveščenost 
študentov o možnostih 
izposoje računalnikov 

Preveriti ali lahko fakulteta nudi pomoč v 
zagotovitvi programske opreme študentom  

Študenti niso izrazili individualne potrebe po 
materialni pomoči. 

Zaključeno 



POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

Anketa študentov  
CILJ UKREP KOMENTAR OPOMBE 

Nuditi svetovanje pri uporabi 
programske opreme 

Določiti osebo in komunikacijski kanal za svetovanje 
študentom o uporabi IKT 

Študenti so preko službe referata in rednih 
obvestil preko sistema VIS prejemali ažurne 
informacije glede uporabe IKT opreme. 

Realizirano 

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 

UP je redno obveščala o vseh delavnicah na 
univerzitetni ravni, ki so primerne tudi za 
študente. 

Realizirano 

Nuditi svetovanje pri uporabi 
programske opreme 

Izvedba delavnic na fakulteti  
V prihodnjem študijskem letu bodo organizirane 
delavnice oz. tečaji o uporabi programske preme 
za delo in komuniciranje na daljavo. 

Naknadna izvedba 

Kakovostna in učinkovita 
uporaba e-okolij 

Oblikovanje »Pravil obnašanja« pri študiju na 
daljavo 

Vodstvo fakultete se je odločilo, da se ne oblikuje 
posebnih pravil obnašanja v e-okolju. Pravila so 
nekateri posamezniki določili ob sklicu sestanka / 
predavanja (Predstavitev, uporaba slušalk, 
dvigovanje rok,...). 

Zaključeno 

Omogočiti gradivo 
študentom 

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

Študenti so bili večkrat obveščeni (VIS, spletna 
stran). 

Realizirano 

Omogočiti gradivo 
študentom 

Pošiljanje gradiva na dom  
Študent preko elektronske pošte naroči izposojo 
knjige. UP FVZ krije strošek poštnine. 

Realizirano 

Približati izvedbo 
pedagoškega procesa  

Vnaprej posneta predavanja 
Vodstvo fakultete se ni odločilo za vnaprej posneta 
predavanja. 

Zaključeno 

Optimizirati obremenitve 
študentov 

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

Predstojniki kateder so usklajevali delo med 
učitelji z namenom enakomerne obremenitve 
študentov. 

Realizirano 

Upoštevanje zasebnega 
življenja in dvig osebnega 
počutja 

Razgovori na katedrah glede obremenitev 
študentov in skrb za optimiziranje slednjega 

Predstojniki kateder so spodbujali člane svoje 
katedre, naj skrbijo za optimiziranje dela 
študentov. 

Realizirano 



POROČILO O IZVEDBI AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 

UP FVZ v času izolacije 

Anketa študentov  
CILJ UKREP KOMENTAR OPOMBE 

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

Predstojniki kateder so spodbujali člane svoje 
katedre, naj posvetijo pozornost pozitivnemu 
počutju študentov in jih motivirajo. 

Realizirano 

Upoštevanje zaposlitvenega 
statusa 

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

Možnost opravičenih vaj je bila urejena na 
študijskem programu Zdravstvene nege, v primeru 
zaposlitve študenta. Pri ostalih programih ni bilo 
zaznati teh težav. 

Realizirano 

Upoštevanje materialnih 
razmer študentov 

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

Predstojniki kateder so spodbujali člane svoje 
katedre, naj upoštevajo izražene težave študentov 
pri študiju zaradi materialnih in prostorskih 
razmer. 

Realizirano 

Skrb za organiziranost 
pedagoškega procesa 

Ustrezno obveščanje študentov z urniki izvedbe 
predavanj in vaj 

Referat je skrbel za tekoče obveščanje, saj so bili z 
urnikom seznanjeni za 1 teden vnaprej. 

Realizirano 

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

Študenti so bili tekoče seznanjeni z ukrepi, ki so bili 
sprejeti za najbolj optimalen način izvedbe 
pedgoškega procesa (ob upoštevanju vseh 
zakonskih omejitev). 

Realizirano 

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

Študenti, ki so opravljali prostovoljstvo na 
področju praktičnega usposabljanja, so bili 
obveščeni o možnosti priznanja obveznosti. 

Realizirano 

Ustrezna obveščenost 
Študente informirati glede načrtovanja izvedbe 
izpitov 

Študenti so bili tekoče in pravočasno informirani 
glede rokov in načina izvedbe izpitov. 

Realizirano 

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

Referat in izvajalci predmetov so posebno skrb in 
pozornost namenili enakomerni razporeditvi 
preostalih študijskih obveznosti. 

Realizirano 
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za izboljšanje pedagoškega procesa ter znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela 
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Anketa študentov  
CILJ UKREP KOMENTAR OPOMBE 

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

Kjer je bilo to možno in skladno z odločitvijo 
nosilcev predmetov, je bilo izvedeno sporotno 
opravljanje e-izpitov. 

Realizirano 

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

Kjer je bilo to možno in skladno z odločitvijo 
nosilcev predmetov, je bilo izvedeno sporotno 
opravljanje e-kolokvijev. 

Realizirano 

Zagotoviti prehodnost 
študentov 

Priprava novih meril za prehode v višji letnik 

Visokošolski učitelji so pripravili predloge 
sprememb prehodov v višji letnik, tako da so 
znižali prag zahtevanega obsega ECTS opravljenih 
izpitov. Senat Univerze na Primorskem je odločitev 
potrdil. 

Realizirano 

 

 

 

 


