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I. SPLOŠNI PODATKI O IZVEDBI ANKETE O ANKETIRANJU  
1. Študijsko leto: Zajeti so redno in pogodbeni zaposleni ter študenti vseh programov UP FVZ 
2. Način izvedbe ankete: spletno anketiranje, preko odprtokodnega sistema 1KA 
3. Čas (obdobje) anketiranja: izvedba v obdobju od 3. 4. 2020 -.6.4.2020  
4. Na kratko predstavite načine obveščanja o izvedbi anketiranja: Študenti in zaposleni so 

bili z anketiranjem obveščeni preko poslanih elektronskih obvestil. 
5. Navedite odgovorne za izvedbo anketiranja: Anketo so pripravili na Univerzi na 

Primorskem. Za izvedbo anketiranja na fakulteti je odgovoren dekan. 
6. Uporaba rezultatov anketiranja: Anketa za zaposlene je namenjena pridobitvi povratnih 

informacij tako strokovno-administrativnih delavcev kot pedagoškega in raziskovalnega 
osebja. Njeni rezultati pa bodo pomagali pri nadaljnjih izboljšavah delovnega procesa. 
Prav tako je namen pridobiti informacije in mnenja študentov, ki bodo pripomogla k 
optimizaciji izvedbe študijskega procesa. 

7. Podatki o številu anketirancev  in številu ter odstotku prejetih (izpolnjenih) vprašalnikov:   
 

Podatki o številu anketirancev 

Anketiranci 
Število 

anketiranih 
Število 

izpolnjenih anket 
Odzivnost 

Študenti  441  
    
Pedagoški in raziskovalni 
delavci  16  

Strokovno – administrativni 
delavci 

 9  

Skupaj zaposleni  25  
SKUPAJ    

 
 
II. POROČILO ANKETIRANJA 
 
Poročilo anketiranja je pripravljeno ločeno za študente in za zaposlene na fakulteti. Grafično 
so prikazani njihovi odgovori na zastavljena vprašanja. Podane so pripombe in predlogi 
anketirancev.  
 
V naslednji fazi so  strokovne službe fakultete, predstojniki kateder na fakulteti in Komisija za 
spodbujanje in spremljanje kakovosti FVZ zapisali svoj odziv. Na nekatera vsebinska področja 
so podali pojasnila. Pripravili smo tudi akcijski načrt, ki zajema nabor ukrepov za izboljšanje 
delovnega procesa za zaposlene in za premagovanje izzivov v pedagoškem procesu z 
določenimi roki in odgovornimi osebami oz. službami. 
 
V roku enega meseca se pripravi poročilo o spremljanju izvajanja načrta ukrepov. 
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1. ANALIZA ODGOVOROV 
 
 

 
 
 

 
 

Drugo: 

doma ima dotrajano opremo 

neprimeren nadzor izvajanja pedagoških obveznosti z anonimno prisotnostjo koordinatorjev študijskih 
programov v e okolju, kar kaže na veliko mero nezaupanja do zaposlenih, dvom v njihove/naše sposobnosti? 
Pravzaprav bi želela pojasnilo glede tega.  

nič od navedenega; vse to se da premostiti 

praktične vaje na daljavo 
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opravljal/-a delo na delovnem mestu

opravljal/-a delo od doma

bil/-a na letnem ali izrednem dopustu

ostal doma zaradi varstva otrok

bil/-a na odrejenem čakanju na delo doma zaradi…

bil odsoten/bila odsotna z dela (bolniška…

V zadnjih dveh tednih sem:
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opremljenost z IKT opremo

poznavanje programske opreme za izvajanje študija na
daljavo

pomanjkanje ustreznega delovnega prostora za delo
od doma

za svoje delo potrebujem specifično raziskovalno
opremo

delo s študenti na daljavo je zahtevno (nadzor,
motiviranje ipd.)

osebne okoliščine (družinske, finančne, zdravstvene
itd.)

organizacija dela od doma zame predstavlja stres

samodisciplina in motivacija

drugo:

Med naštetimi razlogi izberite tiste, ki vam v zvezi z delom predstavljajo 
največje izzive:



 4 

 
PEDAGOŠKI DELAVCI/RAZISKOVALCI 

 
 
STROKOVNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI 
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S strani članice in/oziroma univerze sem ustrezno
informiran/-a glede organizacije dela v razmerah, ki so…

Trenutne razmere bistveno vplivajo na moje
vsakodnevno delo.

Univerza mi zagotavlja dobro IKT podporo za
opravljanje dela.

Pri svojem delu sem že pred nastalo situacijo v veliki
meri uporabljal/a e-okolje, to zame ni nič novega.

Z opravljanjem pedagoškega dela na daljavo sem
uspel/-a obdelati predvideno študijsko snov in…

Študenti in študentke so aktivni in z veseljem sodelujejo
v novih oblikah izvedbe študijskega procesa ne glede…

Z opravljanjem raziskovalnega dela na daljavo bom
uspel/-a realizirati načrtovane cilje za tekoče…

Sodelovanje in komunikacija z bližnjimi sodelavci
potekata dobro in učinkovito.

Sodelovanje z zunanjimi partnerji poteka bolj ali manj
nemoteno.

Zaradi pridobljenega novega znanja in izkušenj z
uporabo e-okolja bom tudi v bodoče v večji meri pri…

Se strinjam Delno se strinjam Se ne strinjam
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S strani članice in/oziroma univerze sem ustrezno
informiran/-a glede organizacije dela v razmerah, ki…

Trenutne razmere bistveno vplivajo na moje
vsakodnevno delo.

Univerza mi zagotavlja dobro IKT podporo pri
opravljanju dela.

Pri svojem delu sem že pred nastalo situacijo v veliki
meri uporabljal/a e-okolje, to zame ni nič novega.

Z opravljanjem strokovno-administrativnega dela v
izrednih razmerah bom uspel/-a zasledovati želene…

Sodelovanje in komunikacija z bližnjimi sodelavci
potekata dobro in učinkovito.

Obveščanje in komunikacija s študenti in drugimi
uporabniki potekata tekoče.

Sodelovanje z zunanjimi partnerji poteka bolj ali manj
nemoteno.

Zaradi pridobljenega novega znanja in izkušenj z
uporabo e-okolja bom tudi v bodoče v večji meri pri…

Se strinjam Delno se strinjam Se ne strinjam
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UGOTOVITVE: 
 
Večina anketirancev je opravljala svoje delo od doma. Največje izzive jim predstavlja 
opremljenost z IKT opremo, pomanjkanje ustreznega delovnega prostora za delo od doma 
in osebne okoliščine (družinske obveznosti, finančne in zdravstvene težave, stres). 
Visokošolskim učiteljem je del s študenti na daljavo zahtevno zaradi vzdrževanja nadzora in 
motivacije študentov, nekateri imajo težave s poznavanjem uporabe programske opreme. 
Raziskovalci so izpostavili, da za svoje delo potrebujejo specifično raziskovalno opremo. 
 
Učitelji in strokovni delavci menijo, da je komunikacija s sodelavci in zunanjimi partnerji 
potekala bolj ali manj nemoteno. Ustrezno so bili informirani glede organizacije dela v 
izrednih razmerah in so zadovoljni z zagotavljanjem IKT podpore za opravljanje dela, ki je 
bila nudena na fakulteti. 
Strokovni delavci pred nastalo situacijo niso v veliki meri uporabljali e-okolja pri svojem 
delu, visokošolski učitelji pa so. Oboji menijo, da bodo pri svojem delu v prihodnosti bolj 
uporabljali e-okolja. 
Pedagoški delavci in raziskovalci menijo, da ne bodo v celoti uresničiti zastavljene cilje 
svojega dela v tekočem letu. Strokovni delavci menijo, da bodo večino načrtovanih nalog in 
aktivnosti izpeljali. 
Trenutne razmere bistveno vplivajo na vsakodnevno delo strokovnih delavcev, pri 
visokošolskih učiteljih in raziskovalcih pa delno. 
Visokošolski učitelji in raziskovalci se strinjajo, da so študenti aktivni in z veseljem 
sodelujejo v novih oblikah izvedbe pedagoškega procesa. Menijo, da bodo uspeli obdelati 
predvideno študijsko snov in omogočiti študentom pridobitev ustreznih kompetenc. 
 
 

 
 
 

Opažanja in pobude zaposlenih: 

Če bi delo od doma opravljali v normalnih razmerah, to ne bi predstavljalo dodatnega napora ali stresa. 
Trenutne razmere, ko delo moraš opraviti, hkrati pa poskrbeti za šoloobvezne otroke, je izjemno naporno 
in vpliva tudi na družinsko življenje. Kot vidim, delo teče naprej, komunikacija med sodelavci tudi, zdi pa 
se, da vse teče nekoliko bolj počasi, ker se usklajevanje porabi več časa kot na delovnem mestu. Problem 
vidim tudi v časovnih okvirih dela, ki se je zdaj raztegnilo čez cel dan, pogosto tudi v noč, kar zagotovo ne 
prinaša ničesar dobrega in bo vplilvalo na naše počutje. 

Delo o doma je že sedaj bilo včasih potrebno in imam občutek, da bo v prihodnost vedno bolj aktualno, 
zato je potrebno pripraviti pravne podlage za izvedbo le-tega tudi, ko minejo omejitve zaradi pandemije. 
Mislim na ustrezno dopolnjene pogodbe o zaposlitvi in zagotavljanje zakonskim pogojem za tovrstno 
delo predvsem za pedagoške, a tudi za strokovne sodelavce. 

Delo od doma ne predstavlja težav, večino stvari se lahko izpelje. Interakcija s študenti je nekoliko težja. 
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36% 40%

12%
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zelo slabo slabo niti dobro, niti
slabo

dobro zelo dobro

Ocenite svoje splošno počutje v trenutnih delovnih razmerah: 



 6 

Opažanja in pobude zaposlenih: 

Menim, da smo se v nepričakovani situaciji zelo dobro znašli. Večinoma so študenti zadovoljni. 

Pedagoško delo poteka dobro, edina skrb je organizacija izpitov. Pri posamezne izpitu je lahko tudi 100 
študentov, zato bomo težko izvajali izpite \"ena na ena\". Skrbi me tudi eventuelna razlika med študenti, 
ki so pri prejšnjem roku pisali pisni izpit, drugi rok pa bi bil ustni. 

Še vedno na UP se ni uredilo enotno elektronsko podpisovanje dekanov/direktorjev. Obstajajo možnosti 
preko SI-PASS vendar je bil odgovor na UP, da se s tem ne ukvarjajo. Članice pa ponovno same rešujejo 
svoje težave kot vejo in znajo. 

Študenti so z veseljem sprejeli nov način dela. Uspeli smo dobro predelati materiale. Pri tem je seveda 
potrebno stalno prilagajanje le-teh v interaktivne obike, kar zahteva veliko dodatnega truda s strani 
profesorja. Vendar pa nam tovrstno adaptacijo omogočajo razni vtičniki v Moodlu, ki so nam na voljo že 
precej časa, in dokaj široka izbira orodij za videokonference. Kombinacija obojega omogoča zelo kvalitetno 
izvedbo predmeta. Vsekakor je potrebno oblikovati smernice: - za izvajanje izpitov v e-okolju - za etično 
obnašanje ne samo študentov, ampak predvsem pedagogov in njihovih nadrejenih: anonimno preverjanje 
izvajanja je podobno prisluškovanju in je nedopustno, sploh v razmerah, ko se pedagogi v kriznih časih 
trudimo za najboljšo možno izvedbo učnih vsebin. 

Ugotovila sem, da je veliko stvari izvedljivih na daljavo - predvsem sestanki, predstavitve. V veliko olajšanje 
mi je, da so mi prihranjene izredne službene poti v Koper in v Ljubljano, tako da bi si želela da tudi v 
prihodnje po koncu karantene razmišljamo o takšnih rešitvah. Gre namreč za boljšo ekonomičnost časa in 
seveda tudi stroškovnost prevoza. 

Univerza ni nudila nikakršne IKT podpore članicam. 

Kmalu bi nam lahko dovolili dostop do laboratorijev, kjer raziskovalci večinoma delamo sami ali največ v 
paru. Delo, kjer potekajo meritve preiskovancev, seveda ne more potekati, tega se zavedamo. 

Ostanite zdravi! 

Super je, da nas obveščate in spodbujate. 

Zanima me, kako bo z raziskovanjem MR - ali bomo pač nadoknadili z delom ko se zadeve umirijo, ali se 
načrtuje morebitno podaljšanje statusa? 

Želela bi povratno informacijo glede omenjenega preverjanja izvajanja. Hvala. 

 
 
 

2. ODZIV FAKULTETE 
 
Nekatei anketiranci so v zapisih izrazili svoja mnenja in opažanja o izvajanju pedagoškega 
procesa in strokovnega dela. Drugi zapisi so bili v obliki vprašanj in prošenj po dodatnih 
pojasnilih. Nekateri anketiranci so navedli konkretne predloge, ki se nanašajo na delo od 
doma in poučevanje študentov na daljavo. Pripravili smo pojasnila, ki bodo objavljena na 
način, da doseže vse zaposlene.  
 
Oblikovali smo ukrepe, ki jih bomo izvajali z namenom izpolnitve ciljev, ki se nanašajo na 
delo od doma. 
 

POJASNILA ZAPOSLENIM 

Izvedba praktičnih vaj - Vse praktične vaje, ki jih je  bilo po presoji izvajalcev in nosilcev dotičnih predmetov 
možno izvesti, že izvajamo. Preostale, pri katerih tovrstna izvedba ni mogoča, bodo izvedene po normalizaciji 
situacije. Ostale so vsebine, ki jih je po presoji nosilcev predmetov neobhodno izvesti v kontaktni obliki npr. 
vaje v fizioterapiji, plavanje, taborjenje, aktivnosti ob in na vodi v kineziologiji, zate se čaka omilitev ukrepov 
in si želimo da bi jih izvedli vsaj med poletjem. Tudi tu iščemo rešitve kot so Plavanje, ki je bilo v 2. semestru 
predvideno v bazenu se v podaljških semestra in ob otoplitvi izvede v morju. 
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POJASNILA ZAPOSLENIM 

Evidence izvajanja pedagoškega procesa  - Dodatne evidence izvajanja pedagoškega procesa na daljavo je 
zahtevalo ministrstvo. Da bi zaposlenih olajšali vnašanje podatkov v excl. tabelo ministrstva, je UP nadgradila 
UNIS in omogočila vnos podatkov v UNIS. Preverjanje izvajanja pedagoških obveznosti na daljavo je zgolj 
navzkrižno preverjanje dejanske izvedbe in podatkov, ki so jih zaposleni dolžni dodatno izpolnjevati v UNIS-u. 
Gre za ukrep z vidika kakovosti izvedbe študijskega procesa. UP FVZ ima 45 zaposlenih pedagoških delavcev 
in 100 zuanjih izvajalcev študijskega procesa, zato spremljanje izvedbe zgolj na podlagi pisnih poročil ni 
zadostno. Izvajanje ukrepa je predvidevno zgolj v času izrednih razmer oz. za čas izvajanja pedagoškega 
procesa na daljavo. Za izvajanje ukrepa so zadolženi prodekani/predstojniki kateder, zato anonimna preverba 
pričetka in zaključa predavanja ni ustrezna in bomo zadevo preverili. Kljub vsemu se moramo vsi izvajalci 
zavedati tudi, da so predavanja tudi v običajnih razmerah. Tu bi dodala, da se meni ni uspelo logirati na začetku 
in na koncu e-sej, vendar je bil en zabeležen log na sejo, ki včasih (izjeme) tudi ni bil mogoč, npr. če izvajalec 
ni dal povezave v e-učilnico vendar študente obveščal na mail. V teh primerih je bilo izvajalce potrebno prositi 
da ti dostavijo link, seja se je med tem že zaključila.  

Formalna ureditev dela od doma - Na rektoratu Univerze na Primorskem je v pripravi Pravilnik o delu na 
domu, tako bo takšna oblika tudi formalno urejena. 

Spremenjeni načini ocenjevanja - Nosilci predmetov so že podali predloge sprememb učnih načrtov 
predmetov glede spremenjenih načinov ocenjevanja. Gradivo je bilo poslano v obravnavo na rektorat 
Univerze na Priomrskem. Visokošolski učitelji bodo pravočasno in ustrezno obveščeni. Trenutno je možno 
izvajati le ustne izpite na daljavo. Pri dobri organizaciji in dobro zastavljenem načinu dela, ocenjujemo, da je 
tudi številčnejše ustne izpite možno dobro izpeljati. Omogočanje izvedbe preverjanja znanja je v interesu 
študentov, zato jim to moramo omogočiti na najboljši možen način. Oblikovane bodo smernice za izvajanje 
izpitov na daljavo. 

IKT podpora zaposlenim - UP intenzivno vzpostavlja enotno in strokovno okrepljeno IKT službo. Kljub temu, 
da nismo bili deležni dodatne pomoči na IKT področju, so zaposleni na UP FVZ z dodatnim naporom in trudom 
pokazali, da zmorejo izjemno kakovostno organizirati delo in podporo, za kar smo jih neizmerno hvaležni in 
cenimo njihov doprinos tudi v času izrednih razmer. 

Delo v laboratoriju - Zaradi izbruha epidemije je bilo, zaradi varnosti zaposlenih, delo v prostorih UP FVZ skoraj 
v celoti onemogočeno. Pri odločitvi smo upoštevali epidemiološko situacijo v državi in neposredno povezanost 
z SBI. V aprilu 2020 smo uspeli nabaviti nekaj dodatne zaščitne opreme in čistil/razkužil ter ponovno uvedli 
čiščenje prostorov. Tiste zaposlene, ki delajo v laboratorijih bomo povprašali o želji in možnosti dela na UP 
FVZ ter ob upoštevanju varnostnih ukrepov zaposlenim omogočili delo v laboratoriju. 

Status mladih raziskovalcev - Zaenkrat se pričakuje, da se delo ustrezno nadoknadi in spremembe glede 
trajanja statusa niso predvidene. V kolikor bi do sprememb prišlo, bodo le-te sprejete na ravni financerja 
(ARRS) in bomo v tem primeru mlade raziskovalce ustrezno obvestili.  

Izvedba vaj - Tu se gre predvsem za predmete, ki zahtevajo neposreden kontakt kot so praktične vsebine iz 
fizioterapije in kineziologije (plavanje v bazenu, taborjenje, aktivnosti v in na vodi). Iščemo rešitve kot so 
plavanje v bazenu se v podaljšku semestra nadomesti s plavanjem v morju. Za vsebine kjer študent brez 
neposrednega kontakta ne osvoji kompetenc predmeta pa čakamo na omilitve ukrepov. Ocenjujem, da so se 
na KKF učitelji in asistenti dobro prilagodili in našli načine on-line izvedbe. Skrb ostaja pri izvedbi izpitov. 
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zelo vpliva, ker nimam stikov

vpliva, vendar imamo stike preko e-orodij

ne vpliva, imamo redne stike

9. V kolikšni meri odsotnost osebnega stika s sošolci vpliva na vaš 
študij? 
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10. Ali ste začutili, da potrebujete dodatno obliko pomoči oziroma 
pogovor z izvajalci predmetov ali koordinatorjem? 
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da

ne

 trenutno ne, morda v prihodnje

11. Ali ste začutili, da potrebujete svetovanje oziroma drugo obliko 
pomoči v okviru univerzitetne psihološke svetovalnice? 
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UGOTOVITVE: 
 
Večina študentov meni, da so prejeli dovolj informacij za uporabo e-orodij. Več kot polovica 
jih dovolj dobro obvlada e-okolje, četrtina deloma, nekateri pa e-okolja ne obvladajo.  
Zaradi pomanjkanja opreme ima težave približno petina študentov, ostali z opremo nimajo 
težav. 
 
Več kot polovici anketiranih študentov se zdi uporaba e-okolja primerna za izvedbo 
študijskega procesa, številnim pa le deloma. Tretjina študentov meni, da so prejeta navodila 
od izvajalcev posameznih predmetov in koordinatorjev nejasna. Od nekaterih nosilcev 
predmetov in asistentov jih sploh niso prejeli. 
 
Visok delež 80% jih meni, da odsotnost osebnega stika z izvajalci predmetov in 
koordinatorjem vpliva na študij, vendar se nekateri zadovoljijo s stikom preko e-orodij. 
Nekoliko višji delež jih meni, da odsotnost stika s sošolci tudi vpliva na študij. Več kot 80% 
anketiranih študentov še nima potrebe po dodatni obliki pomoči oziroma pogovoru z 
izvajalci predmetov, da pa bodo to v prihodnosti potrebovali. Anketirani študenti še ne 
potrebujejo pomoči v okviru univerzitetne psihološke svetovalnice, a jih tretjina meni, da 
jo bodo v prihodnosti. 
 
Študente najbolj skrbi (po vrstnem redu): 

1. Način izvedbe izpitov in kolokvijev 
2. Ali bodo opravili vse študijske obveznosti 
3. Ali bodo napredovali v višji letnik 
4. Finančna plat zaradi izpada prihodkov iz študentskega dela 

Nekoliko manj so zaskrbljeni zaradi: 
1. Ureditve bivanja, v kolikor se bo status podaljšal 
2. Kakovosti znanja, usvojenega preko spletnih orodij 

Sploh niso zaskrbljeni zaradi sposobnosti slediti delu na daljavo. 
  

24%

67%

60%

28%

74%
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40%

46%
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44%
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Ali bom zmogel sam slediti vsemu delu na daljavo?

Ali bom opravil vse študijske obveznosti?

Ali bom napredoval v višji letnik?

Ali je znanje, usvojeno prek spletnih orodij,
kakovostno?

Način izvedbe izpitov in kolokvijev.

Finančna plat zaradi izpada prihodkov iz
študentskega dela.

Bivanje, v kolikor se bo semester podaljšal.

Kaj vas trenutno najbolj skrbi? Ocenite spodnje trditve: 

Zelo me skrbi Malo me skrbi
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2. ODZIV FAKULTETE 
 
Študenti so odgovarjali na vprašanje »Kaj predlagate v zvezi z izvajanjem predmetov (imejte 
v mislih: način izvedbe, komunikacijo z izvajalci, koordinatorji, sošolci, organizacijo 
časa...)?« ter podali dodatne komentarje. 
 
Nekatei anketiranci so v zapisih izrazili svoja mnenja in opažanja o izvajanju pedagoškega 
procesa. Drugi zapisi so bili v obliki vprašanj in prošenj po dodatnih pojasnilih. Nekateri 
anketiranci so navedli konkretne predloge, ki se nanašajo na delo od doma in poučevanje 
študentov na daljavo.  
 
Pripravili smo pojasnila, ki bodo objavljena na način, da doseže vse študente. Oblikovali 
smo ukrepe, ki jih bomo izvajali z namenom izpolnitve ciljev, ki se nanašajo na študij od 
doma. 
 
Izvajanje načrta ukrepov bomo spremljali. 
 
 
Mnenja in predlogi študentov so združena po tematiki obravnave. 
 

OBVEŠČANJE 
Ugotovitve: 

 Študenti želijo več obveščanj in sprotne informiranosti 

Pojasnila: 

 Študentom je v referatu dostopen naslov, na katerega se lahko obrnejo 

 Vsak učitelj ima elektronski naslov, ki je javno dostopen, in učitelji so odzivni 

Predlogi ukrepov: 

 Vodstvo fakultete naj pripravi in objavi motivacijsko obvestilo, v katerem bi se študentom in 
učiteljem zahvalili za dosedanje delo, za razumevanje pri morebitnih spodrsljajih, da se 
trudimo oboji 

 Poskrbeti za tekoče obveščanje v smislu: To rešujemo... O tem razmišljamo... Člani KSSK se 
zavedajo, da tako učitelji, kakor strokovni delavci (najbolj v referatu in IKT službah) tekoče 
komunicirajo s študenti in deležniki okolja. A je smiselno v obvestilu 1xtedensko vse odgovore 
na najpogostejša vprašanja oz. dileme. 

 Predlaga se oblikovanje linka na Enka.si, v katero bi študenti pošiljali svoje pripombe, predloge 
in pohvale, fakulteta pa bi nato redno tedensko pripravila celovit odziv. Vsebine: 
program/stopnja/letnik/besedilo/podpis po želji. Člani KSSK se zavedajo, da bi to morda postal 
smetnjak trenutnih misli in čustev posameznika, a je morda tudi to potrebno ... 

 ŠS: Pozdravljamo tudi oblikovanje linka na Enka.si, v katero bi študenti pošiljali svoje 
pripombe, predloge in pohvale, fakulteta pa bi nato redno tedensko pripravila celovit odziv 

 ŠS: Skrb za tekoče obveščanje v smislu tekočih zadev, najpogostejših dilem. Vključiti v 
obveščevalne tudi to, kaj se šele ''pripravlja'' (primer prilagojenega izvajanja ocenjevanja 
znanja  zanj so študenti izvedeli precej kasneje, kot pa so se začeli oblikovati ukrepi)  

 KPSD: s študenti je potrebne še več komunikacije (vodstvo, referat) zaradi boljšega 
informiranja o spremenjenih okoliščinah 

 

 
 

1.SPLETNA PLATFORMA / E-PREDAVANJE 
Ugotovitve: 
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 Študenti niso zadovoljni s spletno platformo JITSI, težave s povezavo, padajo ven iz 
predavanja,… 

 Želijo, da uporabljamo ZOOM, ena pobuda tudi za WEBEX 

 Predlagajo, da se predavanja posnamejo  

 Profesorji naj ne objavljajo oz. pošiljajo zadnji trenutek spletne povezave 

 Med predavanji naj večkrat preverjajo, če študenti slišijo in sledijo 

 Predvsem apliaktivna kineziologija meni, da praktičnega dela ni možno izvajati preko e-oblike. 
Študenti tudi nimajo doma pripomočkov  

Pojasnila: 

 KKF: Glede platforme večina predavateljev na KKF predava na Zoom ali Cisco Webex, malo na 
Jitsi 

 KKF: Online so se izvedli kineziološki predmeti za katere je nosilec ocenil, da študenti lahko 
kompetence na predmetu pridobijo tudi na daljavo, brez posebnih rekvizitov, pri tem so se 
asistenti izredno potrudili. Predmeti kjer je potrebna oprema: voda-medij za plavanje 
taborniška oprema, kolo, potapljaška oprema, čoln 

Predlogi ukrepov: 

 Ugotoviti, ali imajo študenti potrebe po programski opremi in poiskati možne rešitve 
(prodekanja za študijske zadeve je ponudila konkretno pomoč) 

 Z izvedenimi delavnicami v okviru projekta InoTez (Inovativno s tehnologijo do znanja) se 
seznani študente. Po izkušnjah članov KSSK so vsebine uporabne in razumljive. Na spletni 
strani OdprtaUP https://odprtaup.upr.si so uporabne vsebine za podporo študiju. O tem 
obvestiti študente. 

 KKF: Na e-učilnici in VIS-u objaviti podrobnejša navodila, kako izboljšati delovanje JITSI-ja. 

 ŠS: nakup licence za videokonferenčni sistem (Zoom) 

 ŠS: Doktorski študentje povedo, da študij ni bistveno otežen in da je odziv fakultete in 
izvajalcev primeren 

 KPSD: Pri delu na platformi je v primeru velikega števila prijavljenih prihajalo do motenj in 
težav.  Predlaga se, da se zakupi licence za ustreznejše programe. 

 

 
 

2. PREOBREMENJENOST ŠTUDENTOV 
Ugotovitve: 

 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 

Pojasnila: 

 Podati pojasnilo glede mnenja študentov o preobremenjenosti. KATEDRE 

 KKF: Na katedri KKF se zelo trudimo in smo redno v medsebojnem stiku glede izvedbe on-line. 
Študenti morajo razumeti, da se 1 teden v marcu pouk ni izvajal, kar je bilo potrebno umesti v 
urnik skupaj s tekočo izvedbo. Potrebno je tudi vedeti, da smo učitelji in asistenti tudi 
potrebovali čas za prilagoditev izvedbe (asistenti so se tudi snemali v laboratorijih in 
vajalnicah). Potrebno je vedeti, da so se določene vsebine premaknile. Npr. študentom so 
odpadle vaje, ker smo čakali da jih izvedemo v obdobju omilitve ukrepov (konec semestra) 
zato so se stvari iz konca semestra premaknile naprej npr. seminarji in seminarske naloge, ki 

https://odprtaup.upr.si/
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seveda vključujejo input in delo študenta. Pohvalno referatu, ki je skrbel za usklajenost 
procesa. 

 

Predlogi ukrepov: 

 Morda bi morala katedra predebatirati  izvedbo vsakega letnika in bi se morali profesorji med 
seboj uskladiti, kako zelo bodo obremenili študenta. 

 KKF: Stvari se izvajajo tako kot je najavljeno za letni semester, na KKF celo manj, ker je kar na 
nekaj predmetih prišlo do izpada vaj, ker je te potrebno izvesti s kontaktom. Malo me čudi, od 
študentov FT smo celo dobili mail, da želijo več on line izvedbe, da bi čim več naredili. 

 ŠS: Študentje zdravstvene nege so izrazili nerazumevanje ob neupoštevanju da so (predvsem 
velja za magistrski študij) mnogi od njih zaposleni v zdravstvu in da so posledično med kadrom, 
ki je najbolj ključen za premagovanje epidemije. Zato bi pričakovali od izvajalcev nekoliko več 
fleksibilnosti in razumevanja predvsem glede prisotnosti na vajah.  
 

 
 

3. IZVEDBA IZPITOV  
Ugotovitve: 

 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. 

Pojasnila: 

 Podati pojasnilo glede izvajanja izpitov. 

Predlogi ukrepov: 

 čimprej objaviti obvestilo o izvedbi izpitov, e-izpitov. Morda vsaj informacija, da delamo na 
tem. 

 konec aprila bodo študenti seznanjeni z možno izvedbo e-izpitov 

 KPSD: Čimprej dobiti aplikacije/dovoliti uporabo programov za pisno prevrjanje znanja 
 

 
 

4. ŠTUDIJSKO GRADIVO 
Ugotovitve: 

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

Pojasnila: 

 Podati pojasnilo glede dostopnosti e-literature in omogočiti svetovanje knjižnice.  

 KKF: E-gradivo se nalaga v času normalnega poteka študijskega procesa in v izolaciji enako. Če 
je kje težava naj povedo konkretno, da lahko ukrepamo. 

Predlogi ukrepov: 

 Študenti imajo dostop do e-baz.Zaprta pa je knjižnica. Morda razmislimo o tem, da enkrat 
tedensko pošiljamo izposojano gradivo iz knjižnice. Kdo bi plačal poštnino? 

 morda bi 1 x tedensko izposojali gradivo v knjižnici in pošiljali na dom 
 

 
 

5. DELO VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 
Ugotovitve: 
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 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 

Pojasnila: 

 Podati pojasnilo glede dela visokošolskih učiteljev.  

Predlogi ukrepov: 

 Pripraviti pregled obremenjenosti študentov 

 Zagotoviti usklajevanje nalog, seminarjev najmanj pri izvajalcih istega predmeta 
 

 
 

6. IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

Ugotovitve: 
 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 

 
Pojasnila: 

 Podati pojasnila glede težav in ovir pri organizaciji praktičnega usposabljanja.  

 KKF: Predmet Osnove iger z žogo ima 4 podsklope  vsak z malo urami. Izvajlalci so ocenili, da 
teh nekaj osnov iger z žogo npr. odbojke osvojijo tudi s pedagoškimi metodami na daljavo. 
Sem govorila z asistentko, ki mi pove, da so imeli za nalogo posneti element odbojke, ki pa ni 
zahteval izpostavljanja na igrišču, ta so itak zaprta, temveč nekaj narave: vrt, gozd, park, ..  

Predlogi ukrepov: 

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

 
 

7. ŠOLNINA 
Ugotovitve: 

 Študenti želijo zmanjšanje ali odpis šolnine 

Pojasnila: 

 Podati pojasnila glede pravil o neodpisovanju šolnin. 

Predlogi ukrepov: 

 študente obvestiti, da ne bo odpisa. Predlagam, da se odpravi blokada prijave na izpitne roke 
zaradi negativnega finančnega stanja. Ostaja pa blokada pred vpisom v višji letnik. 

 Sklep KDD in dekana, da se ne niža šolnina. Čimprej poslati obvestilo študentom. Predlagam 
(Alenka), da se ukine blokada za prijavo na izpite. Ostane pa finančna blokada za vpis v višji 
letnik. 
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8. URNIKI 
Ugotovitve: 

 Prevelik obseg predavanj na dan 

 Predlagajo vnaprej posneta predavanja, da bi si lahko razporedili čas 
 

Pojasnila: 

 Podati pojasnila glede pravil o upoštevanju urnikov.  

 KKF: Tu jaz popolnoma zaupam Sanji, ki je trdo delala v tem mesecu. 

   

Predlogi ukrepov: 

 Študenti so žeredno obveščeni o urnikih predavanj in vaj 
 

 
 

9. BIVANJE 
Ugotovitve: 

 Nekateri študenti bivajo v najetih stanovanjih in jim najemna pogodba poteče junija. 

 Nekateri študenti plačujejo najemnino, pa se morda ne bodo vrnili v stanovanja. 
 

Pojasnila: 

 Podati pojasnila, da fakulteta ne more vplivati na njihove zasebne odločitve, da pa razume 
nesmisel stroškov najemnine.  

Predlogi ukrepov: 

 Preveriti možnost občasnega koriščenja sob v Študentskih domovih. 

 Preveriti, kako je z uveljavljanjem subvencioniranega prevoza. 
 

 
 

10. OSTALO 
Ugotovitve: 

 Študenti so nezadovoljni z odzivnostjo referata 

 Želijo si pogostejšega obveščanja 

 Želijo si natančnih informacij o nadaljnjem poteku študijskega leta. 

 Skrbi jih, da ne bodo mogli opraviti vseh izpitov. 
 

Pojasnila: 

 Zaposlena v referatu je vsaki dan v službi in je še posebej pozorna na ažurno odgovarjanje na 
e-maile. Drži pa, da marsikdaj vsebina odgovora ni enaka pričakovanjem študentov. 

 menim, da so študenti redno obveščani preko meila in VIS-a. Res pa je, da vedno ne preberejo 
obvestila, oz. ne piše tisto, kar bi želeli, da piše. 

 Univerza na Primorskem ne more imeti več informacij kot Vlada RS!!!! 

 študenti so neučakani, vse informacije bodo prejeli do konca aprila 
 

Predlogi ukrepov: 

  

 
 

11. POHVALE 

Pripraviti odziv fakultete na zapise študentov. 
KPSD: Študentje se  aktivno vključujejo v diskusijo, kar je pohvalno. Problem je, da jih moramo 
spodbuditi k diskusiji.  Študente bomo še bolj spodbujali k diskusiji, enako kot v živo, se »prisotne« 
lahko poimensko pozove, če postavijo kakšno vprašanje, komentar. 



 17 

 
ŠS: Študentje generalno pohvalijo odziv fakultete in univerze. Želijo si več športnega obveščanja, 
tako na ravni univerze, fakultete, kot tudi posameznega predmeta (nosilci in asistenti), tudi v 
primeru, ko gre za spremembe, ki so žele v fazi priprave in potrjevanja (ukrep  2. alineja v prvem 
odstavku tega dopisa).  
 

 
 

12. PRITOŽBE 

Pripraviti odziv fakultete na zapise študentov. 
KPSD: Meni se zdi da,  se je večina spodrsljjajev dogajala v začetni fazi . Po dobrem mesecu se  je 
večina težav odpravila. Študentje so obremenjeni približno enako kot prej, s tem, da ne potrošijo 
nič časa za logistiko. 
Študentje sprašujejo, kako bo z izvajanjem izpitov, vendar nimamo še definitivnih odgovorov,  
dobro bi bilo študentom opcije predstaviti čimprej. 

 
 
 
 

3. MNENJA IN PREDLOGI ŠTUDENTOV PO TEMATIKI 
 
 

1.SPLETNA PLATFORMA / E-PREDAVANJE 
Izbiro boljsega programa za komuniciranje (Jitsi, mislim da je vsem ze kristalno jasno, ni ucinkovit). - 
Prilagoditev ocenjevanja v letosnjem studijskem letu. 

Boljša internetna povezava! Medd seboj se slabo slišimo. 

Boljši program za izvajanje e-predavanj, saj smo imeli vedno prekinitve in zato predčasno zaključena 
predavanja. Na primer lahk obi uporabili ZOOM! 

Da bi začeli uporablajti program zoom, ker najboljse dela, ga pa uporabljamo zgolj pri enem prdmetu 

Da se izvedbe predavanj v večji meri prestavijo na platformo Zoom. 

Da se ne uporablja Jitsee platforma, ker je najslabša izmed vseh 

Da se razpošlje e-maile s povezavami do zooma 

I can\'t be on all lectures because of very low internet connection, because some programs that we are 
using like jits.org don\'t work with bad or low interent connection, so I suggest to all profesors to use 
arnex.webex.com or some other programs. 

Izvajalci naj si zagotovijo boljše internetne povezave, da bodo predavanja potekala brez prekinitiev, 
šumov in podobnih motenj. 

Izvedba preko boljših aplikacij, kot so zoom, pri vseh predmetih oz. vseh profesorjih 

jitsi platforma za študij na daljavo velikokrat pade. mogoče bi bilo potrebno razmisliti še o kakšni drugi 
platformi? 

kar se tiče izvedb preko eucilnice, izvedbe sploh ni. ker vsak predmet po vrsti odpade. prav tako tako 
vsebina ki ni odpadla pa se je zrusil sistem in predmeta nismo morali opravljati. 

Ko sem se pogovarjala s sošolko iz srednje šole mi je rekla, da je program Webex za izvedbo predavanj in 
seminarjev boljša, kar uporabljajo oni na njihovi fakulteti. 

Kvalitetno sledenje predavanju, kjer slišiš samo govor in vidiš predstavitev je zelo težko, k temu nenenhne 
prekinitve (verjetno zaradi napak v povezavi) ne pripomorejo. 

Menim, da bi bilo bolne uporabljati orodje jitsi kot zoom. 

Menim, da bi moralo več profesorjev uporabljati aplikacijo Zoom kot npr. Jitsi meet, saj je kvaliteta zvoka 
in slike veliko boljša, čeprav ima ta morda določene pomanjkljivosti (omejen čas izvedbe). 

Mogoče aplikacijo kjer se lahko vidimo in slišimo vsi med seboj. 
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mogoče bi bilo učinkovitejše, da bi predavatelji objavili video predavanja na e-učilnico. Tako bi jih lahko 
spremljali, kadar bi želeli oziroma, ko bi lahko. Pri nekaterih predmetih so se programi namreč \"sesuli\" 
in s predavanjem smo predčasno zaključili. Lahko bi tudi prilagodili izvedbe seminarjev, npr. oddali bi pisni 
izdelek, brez ustne predstavitve na online predavanjih. 

Naša fakulteta (FVZ) večinoma uporablja program Jitsi, ki nam ne deluje tako kot bi moral. Nekateri ne 
slišijo kljub dobri povezavi z obeh strani, prekinja nas, ljudi meče iz programa in ponovno vpisuje, kar 
pomeni, da nas je vpisanih 100+ in tudi zaradi tega program ne deluje. Prosili bi za drug program (npr. 
Zoom, ki se je pri nekaterih profesorjih pokazal kot zelo dober). 

Predavanja preko E učilnice ne delujejo. Do sedaj smo se zamo lovili in izvedli le malo. 

Predavanja preko zooma se mibzdije zwlo uporabna za ozredne studente se posebaj tiste ki niso iz obale, 
lahko bi se za izredne studente taka predavanja ze prej uporabljala. Zelo nujno bi bilo da se naredi tudi 
izpite na podoben nacin. 

predlagala bi drugo aplikacijo (ne jitsi meet), ki je dostopna tudi za malo slabše naprave, kajti računalnike 
uporabljamo vsi v družini (imamo 4 računalnike nas je 5 v družini in vsi smo v šolstvu) in to aplikacijo 
lahko vporabljam le na telefonu, ker je bolj zmogliv. večrat meče vn in prekinja predavanja. čim je malo 
več prijavljenih te kr vrže vn in predavanju nemoreš več slediti. 

Predlagam, da fakulteta v celoti zacne izvajati predavanja in ostale oblike ucnega procesa preko programa 
Zoom saj Jitsi Meet velikokrat ne dela kot bi bilo potrebno. Veliko casa nato porabimo za resevanje tezav 
na programu. 

Predlagam, da v kolikor je potrebna dodatna programska oprema pred izvedbo vaj/seminaejev, da se to 
obvesti prej. Tako ne bomo \"zgubljali\" casa ko bomo enkrat vsi skupaj prijavljeni v pogoviru. 

Ukinitev predavnj preko Jitsi-ja in prehod na Zoom- veliko kvalitetnejša povezava. 

Uporaba Zooma namesto Jitsi Meet ter pravočasno posredovanje linka do e-predavanja študentom (v 
50% primerov do 5min pred predavanjem in tudi do 20 min čez uro predavanja še nimamo linka in sploh 
ne vemo, če se bo predavanje izvedlo). Prav tako mora profesor redno pregledovati, če ga študentje 
slišimo in vidimo prosojnice. 

V kolikor prihaja do izpada med komunikacijo, med e-predavanji, da se ta odpravi (Zoom). Namreč 
večkrat ni delala in se tako nisem mogla udeležiti predavanj. 

V zvezi z izvajanjem predmetov me najbolj skrbi izvajanje praktičnih vsebin predmeta oziroma 
laboratorijskih vaj. Pri enem od predmetov smo dobili že navodila, da se bodo vaje dokončno izvedle 
preko e-orodja. Menim, da nimamo vsi študentje letnika pogojev za izvedbo vaj doma (življenje v bloku, 
stanovanju, brez dvorišča in vrta, brez pripomočkov-uporaba javnih površin pa trenutno zaradi ukrepov ni 
dovoljena) in mislim da je izvedba le teh preko e-orodja nesmiselna. Prav tako se mi zdi nesmiselno, saj ni 
osebnega stika med študenti in profesorji, kar oteži zadevo pri usvajanju prvin praktičnih vsebin 
predmeta., saj je vsak posameznik drugačno motorično sposoben in spreten. Kar pomeni, da bi bil 
potreben nadzor izvajalca praktičnih vsebin predmeta. Pri načinu izvedbe se uporablja različna e-orodja. 
Po mojem mnenju (kljub upoštevanju obremenjenosti sistema po celotni Sloveniji) je program JITSI slabši 
od ZOOMa ali WEBEXa, saj študentom onemogoča normalno poslušanje vsebin, ker ves čas nagaja (ni 
zvoka, ni slike, ni dobre povezave, več prijavljanj v spletno platformo povzroči \"kloniranje\" študentov, ki 
poslušajo in s tem nagajanje platforme, saj je preveliko število udeležencev na predavanju). 

Več predavanj preko Zooma 

vsak faks naj ima svojo platformo na kateri izvaja predavanja, da nebo prihajalo do izpadov. 

Z izvajanjem predlagam samo to, da bi se vsa predavanja delala na zoomo, ker na jtsi zelo zajebava in 
vcasih zamudis kaksne resne stvari, ki jih povedo profesorji (npr.za seminarske naloge..). 

Drugače predavanja preko e-orodja (kot sta ZOOM ali WEBEX) potekajo normalno (brez nagajanja 
platform kljub obremenjenosti sistema) in super. Podajanje vsebine je povsem v redu. 

Jitsi ne dela! 

Učilnica se pogosto sesuva, težko je kontaktirati oziroma opozoriti profesorja, da ga ne slišimo/ vidimo 
predstavitve, saj jih večina ne vidi sporočila, ki ga pošljemo v klepetalnik. Nekateri imajo tudi slabšo 
povezavo, tako da prekinja medtem ko govorijo. Vendar imajo vseeno dovolj močno, da to ne ovira 
predavanja. 

 

 
 
 

2. PREOBREMENJENOST ŠTUDENTOV 
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Da se izvajajo zgolj najnujneša predavanja, saj bi s tem posledično zmanjšali tudi obremenitev profesorjev 
- Da se nam omogoči praksa v domačem kraju, saj veliko študentov prihaja iz drugih koncev Slovenije, 
prav tako pa ima marsikdo pogodbo za bivanje samo do konca junija - Seminarske naloge: da se naredijo 
in oddajo, vendar predstavitve le - teh niso tako nujne, kot npr. praktično usposabljanje - Da se 
študentom že vnaprej posreduje vso potrebno gradivo, da bi ga lahko predelali zdaj, ko imamo dejansko 
čas 

Bolj enakomerno razporejeno delo skozi mesec. Vse naloge, ki jih dobimo preko racunalnika vzamejo več 
časa za osvojitev snovi in izvedbo le teh. Zelo omejen stik s profesorji tudi podaljsuje vse izvedbo vseh 
danih nalog. 

Profesorji bi morali razumeti, da izvedba preko računalnika ne more biti enaka kot v prostorih univerze, 
zato bi morali prilagoditi način dela in izvedbe. Dnevno se izvajajo predmeti tudi po 8 ur, kar je enostavno 
preveč, zato bi morali zmanjšati količino le teh. Treba se je zavedati da biti doma ne pomeni, da cel dan 
sediš za računalnikom in opravljaš obveznosti za faks. V tem trenutku nam pa drugega kot to ne 
preostane, saj smo zakopani z delom, nešteto seminarskimi nalogami in dodatnimi nalogami. Potrebno je 
malo več humanosti in razumevanja, da v tem času delamo tudi kaj drugega, smo z družino, se gibamo.. 

Trenutna komunikacija ni ucinkovita zaradi tehnicnih problemov in preobremenjenosti, prenos znanja je 
minimalen, preobremenjenost studentov je velika, tezko sledimo tekocim nalogam, ki se kar nabirajo, saj 
jih ne uspemo sproti opravljati. Ne, sedaj nimamo vec casa na razpolago kot profesorji trdijo, ko nam 
dolocajo dodatne obveznosti. Vecino dneva prezivimo na racunalnikih (predavanja in dodatne 
obveznosti), casa za telovadbo kar zmanjka. Tesnoba je vedno mocnejsa. Sicer pa, priznam, stanje gre na 
bolje. Moti me tudi dejstvo, da se tretjim letnikom prizna letošnja praksa-kaj pa drugi letniki? Kaj pa 
izredni studenti, ki trenutno ne morejo delati in si s tem odplacati studij? Zavedam se, da je vsem tezko, 
saj trenutna situacija od nas zahteva veliko prilagajanja in energije. Hvala tudi vam za oblikovanje ankete 
in s tem dokaz, da tudi nase mnenje steje. Skupaj nam bo uspelo. 

Zelo cenim delo profesorjev in asistentov. Mislim, da so se zelo zavzeli za tako delo in nam želijo kljub 
težavnosti predavanja preko spleta podati čim več znanja. Vseeno pa je vsega dela preveč. Lahko sem cele 
dneve za računalnikom in še ne naredim vsega kar imamo za naredit. Kljub karanteni, sem izčrpana zaradi 
študijskih obveznosti in do izpitov sploh še nismo prišli. Iskreno me tudi ti zelo skrbijo, že samo zaradi 
utrujenosti, ki se samo še stopnjuje. V prvem letniku magisterija apl. kin. imamo namreč naslednje 
obveznosti: oddaja seminarskih nalog in njihovi zagovori, oddaja laboratorijskih poročil, domače naloge 
ter oddaje poročil iz vaj. Poleg tega so tu še predavanja, ki so vsak dan od 8h do najkasneje 16h in pa 
laboratorijske in seminarske vaje, ki se še niso začele ter seminarske naloge, katerih navodil še nimamo. S 
tem da laboratorijske in seminarske vaje, ki še pridejo prinesejo še dodatno delo doma. Cenim, da nam 
želite podati vso znanje kar ga lahko, vendar se mi včasih zdi, da se pozabi da smo tudi študentje samo 
ljudje in da imamo tudi svoje življenje, stvari, ki bi jih radi počeli čeprav v karanteni. Še posebej študentje, 
ki živimo sami (nismo več doma), kar pomeni da moramo poleg vsega skrbeti še za gospodinjska opravila. 
Sama imam tudi psa, kar tudi vzame nekaj časa v dnevu. Na žalost pa že en mesec vse to zanemarjam, saj 
enostavno ne zmorem vsega. 

 

 
 
 

3. IZVEDBA IZPITOV 
Vse predmete, ki smo jih imeli na urniku, bi lahko imeli predavanja preko e-učilnice namesto, da se 
prelagajo na kasnejši čas. - Več bi lahko dobili informacij, kakšni so približno plani z izpiti in prakso kasneje 
(da ne bo vse naenkrat) - Ker so tudi knjižnice zaprte se do določene literature na da priti, boljše bi bilo 
dobiti gradivo na mail. 

Da bi omogočili pisanje izpitov in kolokvijev v varnih razmerah (upoštevanje razdalje, nošenje mask itd.) 
na fakulteti. 

Da se izpiti izvajajo online. Potem bo zelo nemogoče vse narediti, mislm da vsi hočemo opraviti čim več 
obveznosti v tem letniku. 

Da se nekako uredi izvajanje izpitov in obveznosti saj bo drugace preveč ostalo za junij oziroma naslednje 
leto in nebomo uspeli napredovati v naslednje leto. 

Da se študij ne zavleče v pozno poletje, predlagam opravljanje izpitov preko e-učilnice oz. drugih 
internetnih orodij. 

Dodatni roki v juliju in avgustu 

Dodatno leto za izvedbo vseh obveznosti ki jih nismo naredili. 
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E izpiti! Nujno, ker si vsi želimo napredovati v višji letnik. Brez prenašanja obveznosti v naslednji. Ne 
razumemo, zakaj FVZ ne želi sodelovati in se prilagajati trenutnim situacijam. Sicer razen glede izpitov 
delo poteka normalno in prof. so super, zelo se trudijo. 

Glede na to, da so ostale slovenske takultete uspesno izvedle tudi izpite na daljavo, ne razumem zakaj 
nasa fakulteta odpoveduje vse izpite. Posledicno bomp imeli, ko se stvari umirijo prenatrpan urnik in 
dodaten stres. 

I really want some kind of tests we can do online or presentations we can sent to our professors that can 
be a part of our marks 

Ideja o izvedbi on-line izpitov ni neumna, tako pisnih (na ekranu se pojavi eno vprašanje na enkrat in je 
časovno omejeno, tako se minimizira možnost goljufanja) kot tudi ustnih. V Ljubljani se že poslužujejo 
tovrstnih prijemov, prav zaradi pomanjkanja terminov za izpitne roke in ne preveč obetavnih razmer. V 
nasprotnem primeru bi bila alternativa podaljšanje statusa za časa trajanja karantene in naknadni razpis 
izpitnih rokov v recimo oktobru/novembru, seveda pa rešitev ni ugodna zaradi vpisa v višji letnik. 

Izpite naj se izvaja na daljavo (vsaj iz prejsnjega semestra), da bomo lahko opravljali sprotne obveznost. 

Izpite preko interneta 

Izpiti bi se lahko izvajali glede na to da nimamo drugega dela in imamo več kot preveč časa za se učit. Z 
malo pameti bi nas razporedili z maskami v velike učilnice s primerno razdaljo ali pa v dveh terminih in bi 
tako izpite odpisali. Ne.. raje ste nam natlačili vse za poletje. Pa redno delam ispite in use opravim. Tako 
se mi samo zamakne diploma in posledično vse ostalo. Kar zadeva tega.. katastrofa! 

Izpiti prek spleta 

izvajanje e-izpitov. 

IZVAJANJE IZPITOV PREKO SPLETA!!!!!!!!!! ČE NE NAS BO 1/2 ali več PADLO 

Kot absolventka dodiplomskega študija dietetike na FVZ sem v letošnjem študijskem letu želela narediti še 
zadnja dva izpita in diplomo, zato je to moja največja skrb. Medtem ko druge slovenske in tuje univerze že 
dolgo izvajajo spletne dodiplomske in podiplomske programe je Univerza na Primorskem še vedno 
izjemno neprilagodljiva in zaostaja s tehnološkim napredkom. Preko strani Coursera delujejo priznane 
univerze kot so Duke University, Stanford University, University of Zurich in mnoge druge, ki ponujajo vse 
od dodiplomskih programov, do tečajev. Uvedli so sistem preizkušanja znanja študentov preko njihove 
spletne strani oz. zunanjih strani in ne razumem, kje se tu zatakne naši fakulteti. Prejšnji teden so na VIST 
- visoki šoli za storitve imeli tudi prvi virtualni zagovor diplome in s tem njihovo prvo virtualno 
diplomantko. Podpiram virtualizacijo študija, a če želite virtualizirati en del, je potrebno virtualizirati tudi 
preostanek. Samo izvajanje predavanj brez preizkušanja znanja ne koristi, če bodo morali študenti čez pol 
leta ob izpitnem obdobju ponovno predelati celotno snov sami, ob tem pa se bodo z vso verjetnostjo 
izpiti vrstili dnevno. Cilj vseh je, da življenje poteka nemoteno naprej kljub krizi, zato menim, da bi morali 
nemoteno potekati tudi izpiti. Kot sem že napisala na začetku je bil moj osebni cilj letos zaključiti 
dodiplomski študij, a zaenkrat se mi to zdi praktično nemogoče, če bodo vsi izpiti, ki bi jih morala opraviti 
zdaj, vedno znova prestavljeni. https://www.coursera.org/about/partners https://examity.com/ 

Lahko bi se uvedlo spletno opravljanje izpitov, bodisi pisno ali ustno. Zlasti izrednim študentom bi nam to 
bilo zelo v pomoč, saj se bomo kasneje težje prilagodili spremembam pri nadomeščanju obveznih 
študijskih obveznosti in nadomestnim rokom, v kolikor bi do tega prišlo. Če že plačujemo šolnino, bi nam 
lahko vsaj toliko šli naproti. Vendar je po drugi strani takšen način izvajanja (npr. e-učilnica) zelo 
nezanesljiv. Osebno sicer še nisem imela izkušenj s študijem na daljavo, vendar so mi kolegi povedali, da 
so imeli pogoste izpade oziroma jih je bilo preveč prijavljenih naenkrat ipd. 

Menim da ni vredu da so nam se premaknili predroki določenih izpitov na UP FVZ, namreč druge fakultete 
izvajano izpite onlline. Mislim da nam vsima pomanjka stik z sošolci in profesorji, ker takrat bolj resno 
jemljemo celi študij, zdaj mi se to zdi na en način brezveze. 

Menim, da se več kot e-predavanj zaenkrat ne da urediti, kar se pa tiče kolokvijev in izpitov, bi pa morda 
lahko našli kakšno možnost za opravljanje na daljavo. 

mogoce bi bilo bolje, ce bi lahko izvedli izpite/kolokvije na daljavo, ce bi se to vleklo v nedlogled 

Mogoce izvedba e izpitov. 

Morda opravljanje izpitov na daljavo. Morda sprotno obveščanje o rešitvah, ki jih najdejo, da vsaj 
približno vemo, kje smo. 

Moznost izvedbe izpitov in kolokvijev preko spleta, saj to poteka že na drugih fakultetah po Sloveniji. Prav 
tako prilagoditve vsebine pri prakticnih predmetih, kjer izvedba vaj in seminarjev ni mozna preko spleta 
oziroma moznost izvedbe tudi taksnih kolokvijev s tem, da se prilagodi vsebina. 
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Možnost izvajanja izpitov in kolokviji na daljavo, modra ustni izpiti ali seminarske za izredne študente. 

Nacin izvedbe izpitov na daljavo, vem da je stvar preizkusena in deluje. Sama sem obiskovala športno 
gimnazijo Ravne na Koroškem, kjer smo imeli možnost opravljanja takrat se testov na daljavo (smucarji v 
tujini, plavalci na pripravah v Čile) in menim, ce smo vsi uspesno z vsemi odstonosti (smucarji najvec) 
lahko koncali gimnaziji, bomo ce stopimo skupaj, tudi uspesno zakljuciti to solsko studijsko leto. 

Nasplošno bi pohvalila izvedbo predavanj na UP FVZ, vendar se mi zdi, da dobimo zaenkrat premalo 
informacij glede izpitov in podobnega. Nekatere študente nas zelo skrbi opravljanje izpitov, saj jih bomo 
poleti imeli veliko, časa je pa relativno malo, izpitni roki so pa tudi postavljeni zelo blizu en drugega... 

Online izpiti in kolkoviji glede na to da vse ostale clanice UP in tudi ULJ imajo online izpite. Prakso bi nam 
lahko zmanjsali da bi lahko vsi sli skozi vse v tem letniku 

Online izpiti na podlagi dostopne literature na e-učilnici 

opravljanje izpitov online (vprasanje, ce bodo roki sploh junija) in skrb okoli izrednih rokov,ki so nam bili 
prestavljeni na junija in septembra (??) 

Predavanja naj se odvijajo redno prek e-učilnice. Kolokviji in izpiti naj se obvezno opravijo na daljavo, saj 
študijskega leta ne bo mogoče zaključiti, če se bodo vsi izpiti samo prestavili. 

Predavanja v obliki e konference meni osebno popolnoma ustrezajo. Poleg vsega pa bi lahko preko spleta 
opravljali tudi izpite, kar bi prineslo veliko olajšanje tako nam kot fakulteti da se ne bi kasneje utapljala v 
poplavi vseh stvari, ki jih študentje ne moremo opravljati sedaj. 

Predlagam da bi se študijske obveznosti kot so vaje, ki se jih ne more izvesti preko e-orodij, izvedle v 
juniju (v kolikor bi bilo to takrat mogoče), junijsko izpitno obdobje bi se premaknilo v avgust in da bi se 
dodalo dodatno izpitno obdobje v mesecu novembru ali decembru 

Predlagam da nam jasno povejo kaj nameravajo narediti glede izpitov in kako bomo opravili prakso 

Predlagam opravljanje e-izpitov, saj zaradi trenutne situacije nismo sigurni kdaj se bodo lahko izpiti 
opravljali. Večina študentov na obali ima bivanje le do konca maja ter smo s pomočjo predrokov želeli 
rešiti več, da bo manj med poletjem glih zaradi stroškov prevoza in bivanja. 

Predlagam uvedbo e-ocenjevanja izpitov (lahko tudi ustno preko e-ucilnice). Ker drugace nebomo mogli 
opraviti niti polovico obveznosti. 

Predlagam, da bi pridobivanje ocen potekalo na daljavo, saj se mi zdi da lahko z ustnim dokazovanjem 
znanja primerno dobimo oceno. 

Predlagam, da bi se izpiti lahko opravljali on-line in da bi lahko imeli za tezje predmete kaksno uro 
predavanja vec, glede na to da ne moremo biti tam Predlagam tudi, da se nam zniza solnina za nadaljne 
mesece, saj zaradi izpada dohodka tezko poravnamo vse poloznice v celoti in tudi nimamo predavanj kot 
bi jih bili lahko delezni 

Predvsem da se bodo tudi profesorji pri ocenjevanju zavedali, da znanja, ki so jih prenesli preko e ucilnic 
niso primerljiva z tistimi k bi jih pridobili na normalnih prevavanjih. In bodo temu prilagodili tudi 
ocenjevanja in zahteve. In da se bo fakulteta zavedala da bomo imeli morda veliko tezav pri normalnem 
nadaljevanju v visji letnik in nam pri tem priskocila na pomoc. Da bodo izpite razvrstili malo bolj narazen 
ne pa, da je postauljenih 5 izpitov v 3 dneh, ker se mi ne zdi vrjetno, da bo komu vspelo vse opraviti 
pozitivno. 

Upam, da boste uredili izvajanje izpitov na daljavo! 

Zdi se mi smiselno, da obdelamo in opravimo čim več stvari (predajanje znanja, predstavitev seminarjev ), 
ki so v učnem načrtu preko različnih spletnih strani. Morda pogrešam malo več časa za razlago in prikaz 
različnih stvari ter oseben stik s profesorji in možnost različnih debat ter vprašanj. Predlaga bi, da se v 
urnik da tudi vse obveznosti, ki so bile mišljene v maju in juniju, ter se lahko opravijo na daljavo, saj 
imamo veliko praktičnih predmetov, ki jih bomo morali vseeno fizično opraviti. Zdi se mi, da je 
komunikacija profesor - študentje dobra, in da se vsi profesorji in asistenti trudijo, da predajo čim več 
znanja in nam s tem olajšajo študij. Pogrešam čas za različna vprašanja, zato bi predlagala, da imajo 
profesorji kakšno uro, ki bi bila namenjena različnim vprašanjem in ponovni razlagi snovi. Koordinacija 
vseh predavanja mi je všeč, vendar me skrbi opravljanje različnih kolokvijev in izpitov, po umiritvi stanja, 
saj menim, da bo ogromno stvari, ter tako premalo posvetitve določenemu predmetu. Zato si želim, da se 
bi vsaj kakšen izpit vseeno lahko opravil na daljavo in nas tako malo razbremenil. Zdi se mi, da je pri 
učenju izjemno pomembne tudi osebni stik s sošolci, ki je zdaj žal onemogočen ter možnost pridobitve 
različne literature, zato je morda učenje malo oteženo. 
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Zelo me skrbi nastala situacija, ker Univerza še vedno ne poda jasnih navodil kako bo z izpiti. Študenti ne 
želimo pisati izpite v poletnih mesecih dan z dnem, da naberemo dovolj KT za napredovanje v višji letnik. 
Glede na to, da se osnovne in srednje šole poslužujejo online ocenjevanja, bi lahko tudi Univerza v 
kratkem razmislila in nas o tem obvestila. Menim, da se Univerza trenutno obremenjuje samo na izvajanje 
predavanj, na nas študente oz. študijske obveznosti (kolokvij/izpiti) pa ZELO pozabljajo, saj ni nikakršnega 
govora o izvedbi le-teh. Sam/a, menim, da bi bilo bolj smotrno razglabljati o izpitnih rokih, kolokvijih, 
vajah, itd., saj glede na predavanja ni smiselno, ker večina študentov ne hodi tudi na predavanja v fizični 
prisotnosti. 

Zelo prav bi prišlo, če bi nam omogočili opravljanje izpitov na daljavo, tako kot je omogočeno pri večini 
fakultet. 

Znižanje kriterijev za pogojno napredovanje v višji letnik za vsaj 6 ECTS. Prestavitev praktičnega 
usposabljanja na naslednje leto ali vsaj na jesenski rok in ustrezna prilagoditev izvajanja. Razporeditev 
izpitnih rokov z primernim časovnim razmikom, da ne bi prišlo do preobremenjenosti študenta, npr. 
zaradi opravljanja izpitov več dni zapored. Možnost opravljanja izpitov v primerni zaščitni opremi v 
manjšem številu na šoli, če bi to junija prišlo v poštev glede na trenutno prepoved gibanja med občinami. 

Želela bi izpite preko računalnika, saj v juniju ne bo mogoče vseh izpitov na enkrat narediti. Prenaporno 
bo in nemogoče. Po juniju žal ne morem vec prebivati v Kopru in nevem kako bom opravljala prakso oz 
vse ostale obveznosti. Trenutno plačujem stanovanje za brez veze in solidarni dodatek v vrednosti 150€ 
mi ne pokrije niti ene najemnine. 

Želim si, da bi nam omogočili online izpite, tako se semester ne bi zamaknil, delo bi potekalo sprotno, 
prav tako nebi bilo problemov kar se tiče financ (bivanje). 

Čimprej bi radi izvedeli kaj bo z raznimi obveznimi vajami in izpiti da vemo sami kako se organizirati ( ali 
bo vse potrebno rešit v kratkem času ki nam ostane, bo dovolj časa za vse,.. kaj če ne uspemo vsega 
narediti.., ....) ?? 

E izpiti! Nujno, ker si vsi želimo napredovati v višji letnik. Brez prenašanja obveznosti v naslednji. Ne 
razumemo, zakaj FVZ ne želi sodelovati in se prilagajati trenutnim situacijam. Sicer razen glede izpitov 
delo poteka normalno in prof. so super, zelo se trudijo. 

Glede izvedbe izpitov, se mi zdi da bi lahko, če bi imeli na voljo zaščitno opremo vseeno prišli pisati na 
fakulteto, mogoče v manjsi skupini, oziroma, da bi se razdelili po učilnicah. Seveda, ob primerni zaščiti. 

Glede na to, da bo še nekaj časa potekalo na daljavo, bi mogoče lahko izvajalci uvedli ustne kolokvije pri 
predmetih, da študenti resno začno študirati in bo manj težav ob vrnitvi na fakulteto. Torej, da bi se ustni 
kolokvij izvedel preko video konference, ena na ena. V primeru, da bi se situacija podaljšala do junija, v 
junij, in bi ne mogli izvesti vseh obveznosti in izpitov, smo se s sošolci pogovarjali, da ne bi bila slaba ideja, 
če bi se nam študentski status podaljšal za eno leto. Raje bi videli, da imamo manj natrpan urnik in 
opravimo obveznosti in izpite, ki smo in jih bomo zamudili zaradi virusa kot pa da bi morali celo poletje 
preživeti na fakulteti ter imeti v jesenskem roku 7 izpitov (oz. odvisno koliko iz prvega roka si jih opravil). S 
tem, ko bi poletje preživeli na fakulteti (sama ne vem kako bom z bivanjem, saj imamo pogodbo v 
stanovanju do konca junija), bi bili tudi ob zaslužek s strani študentskega dela, kar bi otežilo študij v višjem 
letniku, ker moramo še vedno pridobiti denar, da lahko plačamo stanovanje. 

Glede na vse trenutne obveznosti predlagam vskladitev profesorjev in razmislek o izvedbi izpitov, ki naj 
ne bo tako zahtevna kot v normalni situaciji. 

Izpiti ne smejo biti vsi naenkrat. Vsak teden minimalno en izpit. Od začetka odprtja faxa pa vse do 
oktobra. 

Ker izpiti odpadajo eden za drugim predlagam ocenjevanje preko interneta kot imajobto druge fakultete 

Ker sem na koncu letnika me nacin izvedbe preko e ucilnice ne skrbi, saj sem z predavanji zakljucla. Skrbi 
me glede opravljanja izpitov, ce se bo karantena podaljsala, zakljucek letnika in predvsem ali bomo 
opraviceni prakticnega usposabljanje, glede na to, da ne moremo opravljati izpitov in ne bomo imeli 
opravljenih kreditov. Sicer izpiti na daljavo oz preko spleta se mi ne zdijo smiselni, sem videla pri 
Ljubljanski univerzi, da kr tezko shajajo. 

Ker smo izredni študentje (zaključnega letnika) v večini zaposleni v zdravstvu in doma pa imamo 
šoloobvezne otroke, nam trenutno kar časa zmanjkuje za učenje .... saj smo v večini ponovno postali 
osnovnošolci. Zato bi bilo (v kolikor je to možno) za nas zelo priročno, če nam bi povedali: *kaj z 
preostalim kliničnim usposabljanjem; *kaj z izpitnimi roki - kajti vse roke se ne da strpati v mesec junij in 
september (za nas fizično in psihično skorajda neizvedljivo); *kot sem nekje zasledila, naj bi se status 
študenta prenesel na naslednje šolsko leto zardi nastale situacije - zanima me ali je to res, ter ali je 
potrebno za to dosegati določene kriterije? 



 23 

Najbolj me skrbi izvedba izpitov in posledic, ki jih ta prinese pri pisanju diplomske naloge. Fakulteta nam 
je sedaj prestavila 4 izpite na junij, v katerem že imamo 6 razpisanih izpitov, torej imamo v enem mesecu 
10 izpitov. Glede na situacijo se bo še 1 aprilski izpit moral prestaviti, smo ugibamo lahko v kateri mesec. 
Samo mislim si kakšna bo dejanska uspešnost na teh izpitih.. Glede na to, da smo izvzeti iz kakršne koli 
državne pomoči (vsaj trenutno) in velika večina nima prihodka, pa bi nam lahko vrnili sorazmerni delež 
šolnine, saj kvaliteta predavanj ni na enakem nivoju kot ob poteku na fakulteti. 

Najvecja skrb se ki zdi v kolikor se podaljsa semester kako bo z bivanjem v stanovanjih saj je vecino 
pogodb za studente sklenjenih do konca julija Tudi glede gostote izpitov v mesecu juniju in juliju ce 
dolocenih obveznosti ne bomo morali opraviti preko e predavanj 

Ne želim, da bi se ocenjevanje, ki se je načrtovalo izvajati pisno, zdaj izvajalo kot video ustni izpit. 

Nekaj se mora spremeniti, ker s prestavljanjem rokov v nedogled ne bomo prisli nikamor tudi v naslednji 
letnik ne! 

Poskusite prosim z e izvedbo izpita (ustno, pisno) saj nekatere fakultete delujejo izkljucno tako. Nam in 
vam bi olajsali zadeve 

Potrebno bi bilo vzpostavit tudi izpite v tem času, ker v primeru da se bo izpite opravljalo komaj po koncu 
epidemije se bo zadnjim letnikom bo podaljsal študij ter tudi drugi letniki lahko izgubijo šolsko leto. 

Prosimo Vas! Omogočite nam izvajanje izpitov preko spleta. Ne razumem zakaj točno je to nezazeleno? 
zato ker se bo plonkalo??? Saj lahko plonkamo tudi v učilnici! Na zalost nam ves čas poudarjate da so 
izredne razmere... no tako se moramo tudi vesti! 

Slaba obvescenost o izvedbi izpitov v primeru, da se ne bomo mogli vrniti na fakulteto. Kako bi potekali 
izpiti v primeru, da bi le te opravljali preko racunalnika? 

Slišala sem da v Ljubljani na določenih fakultetah izvajajo tudi pisne in ustne izpite preko é-orodji. Nisem 
prepričana kako bodo to izvedli da bo ocenjeno primerno. Zgolj ideja. 

Zaenkrat so izkušnje z online predavanji presenetljivo zelo dobre. Imeli smo dva predmeta in oba 
profesorja sta se zelo potrudila sodelovati z nami študenti kljub temu, da sm v takšni situaciji. Mogoče me 
samo skrbi kako bom uspela z vsemi izpiti v mesecu junij, juliju, avgustu in septembru... ker jih je kar 
precej. Poleg tega pa me skrbi tudi opravljanje prakticnega usposabljanja, ki je zaradi trenutnih okoliščin 
odpadlo. Kdaj se bo nadomeščalo, ali bo vse na kupu in praksa in izpiti in vse ostale obveznosti. 

Zelo zelo zelo nepravicno je do studentov ker vse ostale clanice vsih univerz v Sloveniji imajo online izpite 
in kolokvije, mi pa nimamo nic razen predavanja in nam se vse nabira za sesti, sedmi in osmi mesec. Tudi 
nepravicno da vse clanice univerz imajo skrajsano prakso ali jo priznajo tudi ce ni narejena, mi pa nimamo 
nic od tega 

 

 
 
 

4. ŠTUDIJSKO GRADIVO 
Vse predmete, ki smo jih imeli na urniku, bi lahko imeli predavanja preko e-učilnice namesto, da se 
prelagajo na kasnejši čas. - Več bi lahko dobili informacij, kakšni so približno plani z izpiti in prakso kasneje 
(da ne bo vse naenkrat) - Ker so tudi knjižnice zaprte se do določene literature na da priti, boljše bi bilo 
dobiti gradivo na mail. 

Trenutno ni druge opcije kot pa izvajanje na daljavo tako da se ni kaj za pritozevat, skrbi me zgolj izvedba 
kolokvijev ter izpitov 

Zaradi izolacije so zaprte vse knjižnice, zato bi bilo dobro in bolj učinkovito, da bi nam izvajalci 
predavanj/seminarjev,... svetovali alternativno gradivo, nam posredovali kakšno gradivo več preko maila, 
da bi imeli nekoliko več izbire za dostop do literature, podprte s slikami ipd. za lažje študiranje na daljavo. 
Izvedba predmetov je takšna kot je bila, kar se tiče težav s povezavo, sama nimam težav. Glede same 
izvedbe bi še dodala, da bi še vedno lahko imeli pavze, kljub temu da smo na daljavo, saj je težko sedeti 
toliko časa. S strani referata bi želela, da nas malo več obvešča, kakšna je situacija na fakulteti, kako se 
bodo stvari odvijale, kako predvidevate, da bodo izpiti in kolokviji ter študij potekali - če ne veste, je tudi 
ta informacija dovolj, da jo izvemo, saj bi želeli biti na tekočem z dogajanjem, da ne bo tako kot ko se je 
začelo, torej pisati bi morali izpit in isti dan izvemo, da se fakulteta zapira. Ne bi želela, da izvemo en dan 
prej, da se fakulteta odpre ter da bi pisali naslednji dan izpit. Lahko nam posredujete tudi aktualne stvari, 
o katerih govorijo na ministrstvu za izboraževanje, ki so relevantne za študij. 

Nasplosno gre kar vredu. Skrbi me literatura za seminarske ker je precej nedosegljiva - seminarske ne 
bodo dovolj dobre. 
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Ogromno dela je trenutno za računalnikom; predavanja, vaje itd., tudi branje literature npr... do knjig ni 
dostopa, tudi vsi nimajo možnosti večje količine printanja doma... To rahlo oteži pisanje seminarskih 
nalog. Vmes preživimo tudi celoten dan za računalnikom, kar je mogoče preveč. 

Pripomb ni, profesorji so nam vedno na razpolago za dodatna vprašanja Morda bi jim lahko bilo dovoljeno 
objaviti literaturo s slikovnim gradivom saj je trenuten dostop do knjižnic omejen 

 

 
 
 

5. DELO VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV 
1. Moti me, ker niso podana jasna navodila. Pri dolocenem predmetu je vec izvajalcev, na trenutke se mi 
zdi, da ti medseboj ne komunicirajo, saj iz tedna v teden imamo vedno več dodatnih obveznosti. 2. Moti 
me tudi to, v kolikor posamezniku ne deluje povezava do e ucilnice, profesor nadaljuje s svojim 
predavanjem! 3. Ceprav studij poteka od doma, je 7-8 ur s kratko 15 minutno pavzo med predmeti 
premalo. Nekateri profesorji nam med predavanji ponudijo več pavz, kar je zelo dobro da ne pride do 
upada koncentracije. Drugi pa za 4 urno predavanje namenijo zgolj eno 15 minutno pavzo. 4.Nekateri se 
potrudijo in nam na eucilnici nalozijo ze dan pred predavanjen prosojnice, navodila (npr. Kateri program 
bomo potrebovali). Drugi pa 5 minut pred pricetkom. 5. Bolje bi bilo, ce bi bila kaksna predavanja 
zamaknjena v vecerni cas. 

Bolj enakomerno razporejeno delo skozi mesec. Vse naloge, ki jih dobimo preko racunalnika vzamejo več 
časa za osvojitev snovi in izvedbo le teh. Zelo omejen stik s profesorji tudi podaljsuje vse izvedbo vseh 
danih nalog. 

Da bi bili izročki, ki jih dobimo s strani izvajalca bolj kakovostni, naj zajemajo več snovi, ne samo oporne 
točke, saj nam je to, poleg zapiskov, edino gradivo za izpit, namreč nimamo dostopa do dodatne 
literature iz knjižnice. 

Da nosilci predmetov na e-učilnico posredujejo čimveč uporabnega gradiva, da nam bo jasno kaj točno 
moramo znati, sploh zdaj, ko je vse gradivo dosti težje dostopno. Uporabno bi bilo tudi, da se profesorji 
posnamejo, ko predavajo in da nato posnetek objavijo, da si ga lahko ogledamo. To predlagam, ker 
imamo s sošolci kar nekaj težav. Dostikrat se nam po 40ih minutah prekine predavanje in moramo na 
novo povezavo, kar privede do dosti težav. Pri vsaki novi povezavi se najde nekdo, ki ne more priti v 
pogovor in tako \'izostane\' od predavanj. Po ogledu bi lahko študentje na forumu objavili morebitna 
vprašanja. Menim, da bi bilo to dosti lažje. Razumem pa, da bi bilo nekaterih profesorjem to težko 
izvedljivo. 

Da se urnik prilagodi, saj kot nam je znano, so se nekatera pradavanja letos na FVZ začela izvajati zelo 
zgodaj (7.45) zaradi prostorske stiske. Ker tega problema ni več, bi bila vesela, če bi se ta predavanja 
začela izvajati kasneje, saj je težko najti motivacijo za zgodnje zbujanje z namenom spremljanja 
predavanja, za katerega niti ni garantirano, da bo povezava sploh ustrezno delovala. Profesorji lahko tudi 
vnaprej objavijo gradivo in naloge, ki nam jih nameravajo zadati kot pogoj za pristop k izpitu, da se tega 
lahko rešimo čimprej in zapolnimo odvečni čas. 

Določene vaje bi lahko izvajali na daljavo, profesor bi demonstriral in mi bi si doma pogledali video 
posnetke, poskusili na domacih (prva pomoc). Kar se tiče vaj kot so prakticne (šport), pa je zelo 
neučinkovito učenje na daljavo, le te bi pustila za kasneje, ko se bomo spet lahko vrnili v izobrazevalne 
ustanove. Profesorji bi nas na splošno lahko bolj zaposlili vsaj s prebiranjem ustrezne literature, ki jo lahko 
dobimo na spletu in pisanjem poročil, seminarjev. Saj se mi zdi, da izgubljamo stik in bo lahko posledično 
znanje pomanjkljivo. 

Izvajalci naj si zagotovijo boljše internetne povezave, da bodo predavanja potekala brez prekinitiev, 
šumov in podobnih motenj. 

Izvajalci predmetov se ne zavedajo, da opravljanje vaj preko interneta vzame vsaj dvakrat vec casa. Cas 
namenjen vajam najveckrat porabimo za instalacijo ustreznih programov, vaje moramo pa vseeno oddati 
v roku. Delo za faks se je podvojilo, organizacija casa-je ni, ker delam za faks od jutra do vecera in se 
vedno komaj naredim stvari v roku. Pri nekaterih predmetih niso jasna navodila glede nalog. Pri 
seminarskih nalogah sami spreminjajo/krajsajo roke oddaje, za dolocene naloge so roki se vedno neznani. 
Zelo me moti, da se dogovorimo o alternativni izvedbi kako bomo predmet izpeljali, naknadno izvemo pa, 
da nas caka se veliko vec obveznosti, kot je bilo sprva receno. Predlagam uporabo 1 aplikacije za e-
predavanja za vse profesorje, ce potrebujemo nove programe, zelim da me vsaj en dan prej obvestijo kaj 
potrebujemo za izvedbo vaj, predlagam da profesorji komunicirajo med sabo, da se zavedajo koliko so nas 
ze obremenili. Predlagam, da ko bo le mozno, se v zivo naredi nek povzetek predavanj (vsaj od prvih dveh 
tednov, ker je bilo veliko motenj, prekinjalo povezavo in zvok), tezko je bilo slediti. Zelim, da so navodila, 
ki jih podajajo zelo zelo jasna in enostavna. 
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Izvajalci se morajo bolj pozanimati če jih vsi slišimo preden začnejo e-predavanje. 

Mislim, da je trenuten nacin delovanja uspesen, saj predavanja ravno tako potekajo, profesorji so nam 
vedno na voljo. Nekatere spletne strani preko katerih imamo predavanja nam vcasih povzrocajo rahle 
tezave, vendar smo vedno vse uspeli razresiti. Problem so samo vaje, ki jih na daljavo zal ne moremo 
izvesti, npr. plavanje in atletika, ampak mislim da se profesorji trudijo da ne bomo v zaostanku pri 
nobenem predmetu. 

Mislim, da se moramo skupaj z vsakim profesorjem posebaj uskladiti, kaj točno oni pričakujejo od nas, 
nam ponuditi čas za konzultacije oziroma dodatno razlago/utrjevanje snovi, nas voditi skozi učni proces in 
ne samo odvoditi predavanj, ki so na urniku. 

mogoče bi bilo učinkovitejše, da bi predavatelji objavili video predavanja na e-učilnico. Tako bi jih lahko 
spremljali, kadar bi želeli oziroma, ko bi lahko. Pri nekaterih predmetih so se programi namreč \"sesuli\" 
in s predavanjem smo predčasno zaključili. Lahko bi tudi prilagodili izvedbe seminarjev, npr. oddali bi pisni 
izdelek, brez ustne predstavitve na online predavanjih. 

Mogoče je malo preveč natrpanosti z obveznostmi. Seveda smo doma, vendar imamo predavanje oz 
razne učne ure priblizno 8 ur, potem pa nas dodatne naloge, pisanje porocil ter seminarskih nalog 
priklene za racunalnik se za dodatne 4-5 ur. Glede na to da fakulteta spodbuja rekreacijo ter zdrav 
zivljenjski slog, nas mogoce tak potek dela sili v vecjo sedentarnost. Mogoce samo malo v razmislek 
profesorjem, ko bodo sestavljali urnik ter obveznosti, da pomislijo da studenti ne opravljamo samo enega 
predmeta naenkrat 

Morali bi se bolj povezati (oz. Biti bolj v stiku z izvajalci predmetov). Prejemati vec navodil (menim da jih 
je premalo) 

Naj predavatelji pred začetkom predavanj naredijo malo daljši uvod, ker nam nekaterim povezave ne 
odpre takoj ko nanjo kliknemo, ce pa kliknemo več kot nekaj minut prej nas pa ne spusti noter, ker se 
mora predavatelj prvi prijaviti in potem lahko zamudimo pomembne informacije ponade v prvi minuti. 

Neobvezne kontaktne ure, kjer ucenci sami pripravimo nekaj vprašanj za profesorje, dodatne naloge na 
eučilnici, ki bi preverjale znanje 

Nič, predavanja potekajo podobno kot v učilnici, le, da predava samo profesor, manj je pogovarjanja, tudi 
predavanja so na ta račun krajša. Glede na to, da se vozimo tudi 120 km do fakultete, je stvar priročna kar 
se tiče stroškov in usklajevanja s službo. 

Nimam predlogov, mogoče samo, da bi bilo možno pozvoniti profesorju (ker ne berejo/vidijo sporočil, ki 
jim jih napišemo (ni slike)). 

Nujno bi bilo potrebno spremeniti potek dela, saj dela od doma ni enako kot v prostorih univerze. 
Nekateri nimamo vseh možnosti za izvedbo, zato bi morali profesorji pomisliti tudi na to. 

Ogled predavanj, tudi po tem ko so opravljena in ne samo v živo. Posameznik bi se lahko še dodatno 
poglobil v obdelano snov. Objava vseh powerpoint predstavitev, prosojnic, skript in sploh vsega 
materiala, ki je potreben za opravljanje predmeta. V kolikor obstaja obvezna literatura, objava tudi le-te, 
v skenirani ali e-obliki. 

Opraviti zdaj čim več teorije in pustiti praktični del za na konce da se opravi kakovostno 

Organizacija in izveesba večinoma super, pohvale profesorjem ker se zelo trudijo 😊 

Pozdravljeni, zdi se mi, da imamo mi, konkretno 1. letnik podiplomskega študija Aplikativne kineziologije 
preveč obveznosti. Pri vsakem predmetu od 3-5 zaposlitev (domače naloge, seminarske naloge, poročila 
vaj, poročila seminarjev, ...). Res je, da smo doma, vendar jaz sem za računalnikom vsak dan po 8-10 ur, 
ali to res ustreza priporočilom glede sedentarnosti? Poleg tega je potrebno skrbeti za naše starejše, jim 
prinesti hrano, skrbeti za hišo (življenje na vasi). Prosili vas bi, da roke za oddajo poročil, seminarskih 
nalog podaljšate in da ne zahtevate toliko lastnega dela. Hvala za razumevanje. 

pravočasni odgovori s strani izvajalcev predmeta/mentorjev 

Predavanja na daljavo so ODLIČNA. Vsaj za izredne študente se lahko-kar se mene tiče-ta način študija 
obdrži. Rekla bi, da je moj študij zdaj še lažji, saj se lažje udeležim vseh predavanj. Upam, da bodo 
predavanja na daljavo na voljo tudi naslednje šolsko leto, saj so res super. Nikakršnih težav z dostopom 
nisem imela in profesorji so se krasno znašli tudi pri predavanju na daljavo. Vse pohvale PROFESORJEM :) 

Predlagam čim bolj razgibana predavanja, saj je preko spleta (meni osebno) dosti težje slediti, všeč mi je 
dejstvo, da predavanja potekajo po urniku; z ostalimi dejavniki nimam težav 

Predlagam da bi se študijske obveznosti kot so vaje, ki se jih ne more izvesti preko e-orodij, izvedle v 
juniju (v kolikor bi bilo to takrat mogoče), junijsko izpitno obdobje bi se premaknilo v avgust in da bi se 
dodalo dodatno izpitno obdobje v mesecu novembru ali decembru 
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Predlagam da imamo študentje fizioterapije čim več predavanj zdaj, v času ko smo doma, preko e-orodij, 
da bomo imeli, ko se vrnemo na faks za opraviti le še praktične vaje. 

Predlagam prilagoditev snovi izmeram. Naj se predava snov, ki je res pomembna za nas. 

Predlagam tudiv prihodnje uporabo spletne učilnice saj je zelo dobro 

Predlagam, da bi izvajalci predmetov čim bolj razumeli kako hudo situacijo dozivljamo tudi mi študentje. 
Pa bi imeli vsaj dodatne roke izpitov komaj bi se vrnili in pomagali in podpirali, da cim vec nas opravi 
letnik! Delo preko e-ucilnice je vredu, ampak ni popolno, in vedno nastane kaka tezava (zaradi wifija, 
racunalnika, baterije ipd). Torej bi potrebovali boljse sodelovanje in cim vec moznosti, da opravimo nase 
delo kot je treba. 

Predlagam, da bi s e izvajali video klici s profesorji ali pa da bi vsaj lahko videli profesorje ko nam razlagajo 
snov. Tako bi imeli večji stik usaj nekoliko večji. 

Predlagam, da bi se čas bolje organiziral. Da bi se laboratorijske in seminarske vaje izvajale le v okviru, ki 
je temu predpisan na urniku in ne da se nam tam samo da navodila za delo, ki ga moramo opraviti doma 
naknadno. Prav tako predlagam, da se izvajalci med seboj začnejo obveščati o obveznostih, ki jih podajajo 
študentom. Tako bodo mogoče videli, da je vsega ogromno in nam bojo (če ne drugega) vse malo bolje 
razporedili in ne bomo imeli vsega na kupu. 

Predlagam, da se opozori profesorje in asistente na odzivnost.. V casu studiranja nekega predmeta je pot 
do neznane informacije lazja, ko smo fizicno prisotni na predavanju 

Predvsem bi izpostavila, da je veliko lažje delo v manjših skupinah (cca. do 10), drugače pa sem zelo 
zadovoljna z izvedbo predmetov in zares hvala vsem profesorjem za vložen trud in čas, same pohvale. 

Predvsem da se bodo tudi profesorji pri ocenjevanju zavedali, da znanja, ki so jih prenesli preko e ucilnic 
niso primerljiva z tistimi k bi jih pridobili na normalnih prevavanjih. In bodo temu prilagodili tudi 
ocenjevanja in zahteve. In da se bo fakulteta zavedala da bomo imeli morda veliko tezav pri normalnem 
nadaljevanju v visji letnik in nam pri tem priskocila na pomoc. Da bodo izpite razvrstili malo bolj narazen 
ne pa, da je postauljenih 5 izpitov v 3 dneh, ker se mi ne zdi vrjetno, da bo komu vspelo vse opraviti 
pozitivno. 

Predvsem sodelovanje med profesorji in asistenti vseh predmetov. Ne zdi se mi normalno, da imamo 
dnevno tudi po šest do osem ur predavanj, temu pa sledijo še oddaja tedenskih domačih nalog, 
seminarskih nalog, poročil in branje strokovnih znanstvenih člankov, poleg tega pa še priprava na izpite. 
Zdi se mi, da z delom in zadolžitvami pretiravajo, saj v normalnih okoliščinah nikoli nismo bili tako 
obremenjeni. 

Pri nekaterih predmetih je bilo bolj zabavno poslušati predavanja na daljavo, ker so nas profesorji tudi 
spraševali kot v živo, vendar smo bili mi študentje bolj odprti in smo bolj sodelovali. Pri drugih profesorjih 
je bilo težje sodelovati in poslušati, saj je včasih prekinjalo povezavo in profesorji sploh niso opazili, da nas 
ni več, ker nas je vrglo ven iz predavanja. Menim, da bi bilo dobro, da se usi profesorji naučijo 
komunikacije na daljavo, da bo predavanje enako ali še bolj zanimivo, kot v živo. To lahko storijo na tak 
način, da si izmenjajo dobro in slabo prakso takšnega poučevanja. 

Prosila bi, da vsi profesorji in asistenti potrebne programe in aplikacije, ki si jih za opravljanje seminarjev 
in vaj moramo naložiti sporočijo par dni prej. Saj so se že pojavljale težave s kompatibilnostjo z Apple 
računalniki in da se to skuša rešiti do takrat ko so seminarji/vaje na urniku, da je tudi nam omogočeno 
delo v za to namenjenem času. Glede organizacije časa, se mi zdi da je trenutno kaos, saj imamo 
predavanja/vaje/seminarje 4-5x na teden, pri 4 predmetih v prvi polovici aprila oddajo seminarskih nalog, 
pri nekaterih predmetih tedensko dobivamo dodatno delo in oddajo poročil...in tako se nabere ogromno 
stvari, da v dnevu ne ostane veliko časa za kvalitetno pisanje seminarskih nalog, sprotno učenje in 
pripravo na vaje, raziskovanje stvari za magistersko nalogo in drugo. Zato bi bilo zastavljene vsebine 
potrebno prilagoditi, saj je razlaga nalog, ki jih opravljamo doma (drugače bi jih skupaj na faksu) zelo 
zamudna in pusti veliko dodatnega dela izven v urniku predvidenih ur. Popolnoma se zavedam, da je 
preko spleta težje in če hočemo čim več obveznosti opraviti bo vzelo več časa, samo trenutno se mi zdi da 
bo tak tempo težko držati. Predlagam tudi, da kakšne seminarje ali vaje iz aprila prerazporedimo v zadnji 
teden aprila, ker je v urniku še prost. Za magisterski program AK pri predmetu Fiziologija GŠA bi se 
izvajanje vaj mogoče lahko prestavilo v 2. letnik, saj se mi zdijo zelo uporabne in bi jih bilo res škoda 
zamuditi. Na primer lahko bi drugo leto imeli en izbirni predmet manj in namesto njega vaje in seminarje 
FGŠA. 

Razumevanje v primeru prepoznega oddajanja nalog ali ne možnosti komuniciranja zaradi tehničnih 
napak. 
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-sama izvedba preko e-orodij se mi zdi zelo vredu, še posebej zaradi razdalje bivanja in šole. -Glede 
izvedbe izpitov, bi lahko imeli izpite na daljavo, kot jih v veliko državah že imajo. Ponekod so namesto 
izpita morali narediti seminarsko nalogo za določen predmet. -Praksa bi se lahko skrajšala in prenesla na 
naslednje šolsko leto. Tudi, če traja praksa 4 tedne ali več, lahko znanje osvojimo v krajšem obdobju, saj 
se veliko kliničnih mentorjev ne posveča študentom in večino časa delamo vse druge intervencije kot 
tiste, ki bi morali. Lahko bi se tudi priznala praksa in bi se vse intervencije nadoknadile pri naslednji praksi 
v višjem letniku. 

Sem tuja studentka drugega letnika zdravstvene nege na FVZ v Izoli, trenutno sem doma v Srbiji, zaradi 
tega nimam dostopa do knjiznice in gradiva.. Prav zaradi tega me skrbi kako bom izdelala seminarje in bi 
prosila, ce bi nam profesorji dali vec casa da se pripravimo. Glede izpitov bi bilo dobro, ce bi lahko morda 
uvedli se en dodaten rok.. Kot sem ze omenila, sem studentka zdravstvene nege, sicer v okviru studija 
imamo obvezno klinicno usposabljanje pa se poletno prakso oziroma prakticno usposabljanje (170ur), 
predlagam da razmislite, ce bi nam lahko priznali vsaj to poletno prakso.. 

Trenutni nacin, je dober za podpiplomski studij, saj lahko vecino dela opravimo od doma. Imamo pa 
tezavo predvsem vsi, ki smo zaposleni in nas je strah, kako bomo lahko pristopali k obveznim vsebinam, 
glede na to da v sluzbah ne amemo uporabljati letnega dopusta in posledicno nas je strah, kako bomo 
napredovali v visji letnik. Zaenkrat vse deluje lepo in pohvalno, profesorji so odlicni, tako z informacijami, 
kot prilagodljivostjo in lahko odprto recem, da boljsih profesorjev oziroma odnosa s profesorji se nisem 
imel. Vse pohvale, mi se bomo tudi nekako znasli upamo, da tudi z vaso pomocjo. 

tudi pisna navodila profesorjev,katera so pomembna saj vcasih prekinja in se ne razume vseh 
navodil..tako se tezje opravi vse obveznosti ce ne vemo kaj 

Uporaba Zooma namesto Jitsi Meet ter pravočasno posredovanje linka do e-predavanja študentom (v 
50% primerov do 5min pred predavanjem in tudi do 20 min čez uro predavanja še nimamo linka in sploh 
ne vemo, če se bo predavanje izvedlo). Prav tako mora profesor redno pregledovati, če ga študentje 
slišimo in vidimo prosojnice. 

Vaje niso kvalitetno izvedene, dobivamo veliko dodatnih nalog in porocil za pisat izven faksa, ceprav bi 
bilo to lahko v veliki meri narejeno ze med vajami. Problem je, da nam ne dajo nobenih navodil vnaprej 
glede dolocenih programov ki jih moramo imeti na racunalnikih in se potem to vse resuje na vajah kar je 
izguba casa 

Zaradi izolacije so zaprte vse knjižnice, zato bi bilo dobro in bolj učinkovito, da bi nam izvajalci 
predavanj/seminarjev,... svetovali alternativno gradivo, nam posredovali kakšno gradivo več preko maila, 
da bi imeli nekoliko več izbire za dostop do literature, podprte s slikami ipd. za lažje študiranje na daljavo. 
Izvedba predmetov je takšna kot je bila, kar se tiče težav s povezavo, sama nimam težav. Glede same 
izvedbe bi še dodala, da bi še vedno lahko imeli pavze, kljub temu da smo na daljavo, saj je težko sedeti 
toliko časa. S strani referata bi želela, da nas malo več obvešča, kakšna je situacija na fakulteti, kako se 
bodo stvari odvijale, kako predvidevate, da bodo izpiti in kolokviji ter študij potekali - če ne veste, je tudi 
ta informacija dovolj, da jo izvemo, saj bi želeli biti na tekočem z dogajanjem, da ne bo tako kot ko se je 
začelo, torej pisati bi morali izpit in isti dan izvemo, da se fakulteta zapira. Ne bi želela, da izvemo en dan 
prej, da se fakulteta odpre ter da bi pisali naslednji dan izpit. Lahko nam posredujete tudi aktualne stvari, 
o katerih govorijo na ministrstvu za izboraževanje, ki so relevantne za študij. 

Zdi se mi smiselno, da obdelamo in opravimo čim več stvari (predajanje znanja, predstavitev seminarjev ), 
ki so v učnem načrtu preko različnih spletnih strani. Morda pogrešam malo več časa za razlago in prikaz 
različnih stvari ter oseben stik s profesorji in možnost različnih debat ter vprašanj. Predlaga bi, da se v 
urnik da tudi vse obveznosti, ki so bile mišljene v maju in juniju, ter se lahko opravijo na daljavo, saj 
imamo veliko praktičnih predmetov, ki jih bomo morali vseeno fizično opraviti. Zdi se mi, da je 
komunikacija profesor - študentje dobra, in da se vsi profesorji in asistenti trudijo, da predajo čim več 
znanja in nam s tem olajšajo študij. Pogrešam čas za različna vprašanja, zato bi predlagala, da imajo 
profesorji kakšno uro, ki bi bila namenjena različnim vprašanjem in ponovni razlagi snovi. Koordinacija 
vseh predavanja mi je všeč, vendar me skrbi opravljanje različnih kolokvijev in izpitov, po umiritvi stanja, 
saj menim, da bo ogromno stvari, ter tako premalo posvetitve določenemu predmetu. Zato si želim, da se 
bi vsaj kakšen izpit vseeno lahko opravil na daljavo in nas tako malo razbremenil. Zdi se mi, da je pri 
učenju izjemno pomembne tudi osebni stik s sošolci, ki je zdaj žal onemogočen ter možnost pridobitve 
različne literature, zato je morda učenje malo oteženo. 

Znižanje kriterijev za pogojno napredovanje v višji letnik za vsaj 6 ECTS. Prestavitev praktičnega 
usposabljanja na naslednje leto ali vsaj na jesenski rok in ustrezna prilagoditev izvajanja. Razporeditev 
izpitnih rokov z primernim časovnim razmikom, da ne bi prišlo do preobremenjenosti študenta, npr. 
zaradi opravljanja izpitov več dni zapored. Možnost opravljanja izpitov v primerni zaščitni opremi v 
manjšem številu na šoli, če bi to junija prišlo v poštev glede na trenutno prepoved gibanja med občinami. 
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profesorji bi se morali posneti oz posneti razlago ter jo priloziti ob gradivu na e ucilnici - izpiti bi lahko 
potekali pisno preko e ucilnice kakor na medicinski fakulteti - glede na financno situacijo vseh ter da 
dejansko nismo imeli nic predavanj bi nam morali oprostiti en obrok placila 

Dobivamo preveč nalog in če zraven še poslušamo vsa predavanja smo lahko cele dneve samo za 
računalnikom. Pri vsakem predmetu dobivamo seminarske naloge, poročila vaj in še mnogo drugih nalog. 
Vsega skupaj je preveč. 

Drugace, pohvalila bi profesorje, ful so se potrudili, da nam vse vsebine prenesejo online kot, da bi bili v 
ucilnici. Tudi, hvala za vse informacije glede epidemije in varnostnih ukrepov. Lep pozdrav, polno zdravja. 

Glede na razmere je na trenutke tezko. Studij od doma prinese tudi to, da sobivas z ostalimi druzinskimi 
clani in obcasno prihaja tudi do trenj zaradi prevelikega prezivljanja casa za racunalnikom zaradi studija. 
Da ne bodo samo graje... obcudujem nekatere profesorje, ki nas s humorjem spravljajo v dobro voljo kljub 
temu, da delajo od doma in ob tem, da imajo nekateri od njih se mlajse otroke. :) 

Glede na to, da smo v karanteni, ze sami imamo dovolj skrbi, prostega casa nic. Delo za faks zahteva delo 
od jutra do vecera, vsak dan. Zelo je morece, naporno in preobremenjujoce. Odkrito me bolijo oci, ker 
toliko gledam v ekran. Resnicno zelim, da profesorji komunicirajo med sabo glede obremenitev, ki nam jih 
dajajo. Naj vedo tudi, da je za vsako nalogo potrebno vec casa kot sicer, ker vsak drugace razume navodila 
in ne moremo osebno vprasati profesorjev kaj tocno so mislili. Skupinsko delo, ga je toliko, da je ze 
mucno biti na vezi z vsemi sosolci ves cas, da se lahko dogovarjas kako bos nalogo izpeljal. Skrbi je veliko 
vec, ogromno vsakodnevnega stresa in nic casa zase. Ne zdi se mi pravilno, da se zaposleni na fakulteti 
obnasajo kot, da obstaja samo faks. Zelim da nas vsaj malo razbremenijo! Veliko je stresa in frustracij, ker 
ne moremo izraziti mnenja oz. povratnih informacij profesorjem glede obremenitev. Zelim si opraviti vse 
obveznosti, a poleg predavanj, pisanja seminarskih/porocil/vaj dobivamo vsaki teden nove zadolzitve. 
Drugace, studij na daljavo je izvedljiv, NUJNO je potrebno zmanjsati zadolzitve, ki naj jih studentje imajo, 
poleg rednih predavanj. Se enega meseca s takim tempom ne zdrzim. 

Glede na vse trenutne obveznosti predlagam vskladitev profesorjev in razmislek o izvedbi izpitov, ki naj 
ne bo tako zahtevna kot v normalni situaciji. 

Hvala vsem profesorjem za trud, ki ga vlagajo. Posebej hvala profesorici Darji Barlič Maganja, ki je bila 
dosegljiva za vso podajanje informacij o Covid-19. 

Izvajanje praktičnih vaj v e-okolju ni zadovoljivo. 

Izvedba preko e-orodij je mogoče primera na predavanja, nikakor pa ne za praktični del pouka. Žal pa 
večina predmetov zahteva prav takšno delo. Bojim se, da se bo šolsko leto prav zaradi izvedbe praktičnih 
vsebin zavleklo v poletje. Takrat bom kot zaposlena izredna študentka težko usklajevala izpite, delo in še 
dodatne praktične ure. Želela bi si tudi vsaj delno znižano šolnino za to šolsko leto, saj celoten potek ne 
dosega standardov, ki so nam bili zagotovljeni ob začetku študija. 

Mislim, da imamo v tem trenutku ko smo primorani delati od doma veliko več dela kot bi ga imeli sicer, če 
bi predavanja in vaje potekali normalno. Zavedam se, da moramo določene vsebine prilagoditi in narediti 
doma, vendar nekateri profesorji trenutno situacijo razumejo kot \'\'sedaj ste doma, imate več časa na 
voljo\'\' in nam zato dajejo dodatno delo. V resnici nam to, da smo več doma ne daje več časa, saj imamo 
brez dodatnih nalog več kot dovolj dela. 

Nasplosno gre kar vredu. Skrbi me literatura za seminarske ker je precej nedosegljiva - seminarske ne 
bodo dovolj dobre. 

Ogromno dela je trenutno za računalnikom; predavanja, vaje itd., tudi branje literature npr... do knjig ni 
dostopa, tudi vsi nimajo možnosti večje količine printanja doma... To rahlo oteži pisanje seminarskih 
nalog. Vmes preživimo tudi celoten dan za računalnikom, kar je mogoče preveč. 

Pohvalil bi angažiranost in prilagodljivost profesorjev s poukom na daljavo. 

Pohvalila bi dobro komunikacijo, trud in pripravljenost predavateljev. Zdi se mi, da je organizacija dobra, 
sploh glede na to, kako hitro je bilo potrebno izvesti spremembe. 

Pripomb ni, profesorji so nam vedno na razpolago za dodatna vprašanja Morda bi jim lahko bilo dovoljeno 
objaviti literaturo s slikovnim gradivom saj je trenuten dostop do knjižnic omejen 

Profesorji bi morali razumeti, da izvedba preko računalnika ne more biti enaka kot v prostorih univerze, 
zato bi morali prilagoditi način dela in izvedbe. Dnevno se izvajajo predmeti tudi po 8 ur, kar je enostavno 
preveč, zato bi morali zmanjšati količino le teh. Treba se je zavedati da biti doma ne pomeni, da cel dan 
sediš za računalnikom in opravljaš obveznosti za faks. V tem trenutku nam pa drugega kot to ne 
preostane, saj smo zakopani z delom, nešteto seminarskimi nalogami in dodatnimi nalogami. Potrebno je 
malo več humanosti in razumevanja, da v tem času delamo tudi kaj drugega, smo z družino, se gibamo.. 
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Profesorji in asistenti poskušajo čim bolj kakovostno izvesti pouk na daljavo, kar je zagotovo tudi za njih 
zahteven izziv, a menim, da so se do sedaj vsi izvrstno izkazali :) 

S tovrstnim izobraževanjem preko e orodij se ne strinjam, saj so pri študiju aplikativne kineziologije zelo 
pomembne vaje in z njimi povezani primeri iz prakse (v telovadnici, na stadionu), ki jih vsekakor trenutna 
izvedba vaj poreko e orodij, ne more nadomestiti. Poleg tega mi sama priprava na vaje preko e orodij 
vzame zelo veliko časa, ki si ga kot mati 2 otrok in redno zaposlena izredna študentka ne morem 
privoščiti. Prav tako se mi zdi v trenutni situaciji znesek izrednega študija previsok, saj ne nudi 
kvalitetnega izobraževanja. Lahko bi se naredilo kaj v tej smeri, da se vsaj zniža strošek izrednega študija. 

Učilnica se pogosto sesuva, težko je kontaktirati oziroma opozoriti profesorja, da ga ne slišimo/ vidimo 
predstavitve, saj jih večina ne vidi sporočila, ki ga pošljemo v klepetalnik. Nekateri imajo tudi slabšo 
povezavo, tako da prekinja medtem ko govorijo. Vendar imajo vseeno dovolj močno, da to ne ovira 
predavanja. 

Zaenkrat so izkušnje z online predavanji presenetljivo zelo dobre. Imeli smo dva predmeta in oba 
profesorja sta se zelo potrudila sodelovati z nami študenti kljub temu, da sm v takšni situaciji. Mogoče me 
samo skrbi kako bom uspela z vsemi izpiti v mesecu junij, juliju, avgustu in septembru... ker jih je kar 
precej. Poleg tega pa me skrbi tudi opravljanje prakticnega usposabljanja, ki je zaradi trenutnih okoliščin 
odpadlo. Kdaj se bo nadomeščalo, ali bo vse na kupu in praksa in izpiti in vse ostale obveznosti. 

 

 
 
 

6. IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
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 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. 

Glede na trenutno situacijo s korona virusom, se mi zdi pomembno, da bi nam čimprej sporočili, kaj bo z 
našo neopravljeno obvezno prakso ter z našimi izpiti, saj nismo sami krivi, da je situacija takšna kot je in bi 
radi imeli izpite čimprej, da bi jih čimprej opravili in da bi lahko poleti vsaj lahko delali (predvidevam, da 
nas večina ne bo niti povohala morje oz kakršenkoli dopust to leto, saj nimamo ne časa ne denarja), 
namesto se do konca študijeskega leta učili. Glede na to, da so se odločili (Vlada in ministrstvo), da samo 
rednim študentom podarijo dodatno pomoč v obliki 150€, kar se mi zdi izredno nepošteno, bi bilo lepo, 
da bi se naša falkulteta UPR FVZ, potegnila za nas, glede na to, da nas večina zdaj ne opravlja študentsko 
delo in NIMAMO PRIHODKOV. Ker smo svoji fakulteti zvesti in kljub mnogim konfliktom z raznimi 
profesorji vztrajamo na omenjeni fakulteti oziroma se zaradi težav nismo prepisali drugam, bi bilo zeli 
lepo, da bi tudi naša fakulteta naredila kaj za nas. Povedati moram, da je bilo zelo neprijetno, da nam je 
fakulteta najprej poslala polovično položnico ter nas po tem obvestila zakaj je polovična ( s sošolci smo 
bili zeli veseli in hvaležni smo ceo pomislili, da nam je šla naša fakulteta na roko in nam spregledala 
polovico položnice. 

Izvajanje praktičnega pouka, če bo to potrebno v svojem okolju. Izpite pa čim bolj raporediti čez mesece. 

Nacin izvedbe se mi zdi uredu, le da bi mogoce dolocene stvari lahko prenesli v naslednji letnik ce nam ne 
uspe opraviti vseh obveznosti, sploh kot so prakticni kolokviji za katere ne bomo meli casa vaditi saj 
nimamo primernega prostora in orodja 

najbolj me zanima kaj se bo zgodilo z praktičnim usposabljanjem za zdravstveno nego na 1. stopnji. 

Največjo težavo vidm pri opravljanju vaj, ki upam, da nam jih ne bo treba nadomeščat med poletnim 
izpitnim obdobjem. Sem namreč na smeri aplikativna kineziologija, kjer imam ogoromno sportnih 
aktivnosti, ki bojo fizicno naporne poleg se vseh izpitov. Nimam predloga, ampak opozorilo, da nas je tudi 
se veliko takih, ki smo predmete iz zimskega semstra zeleli pisati na drugem roku in tej so bili za 
nedolocen cas zaradi izrednih razmer prestavljeni. 

Predlagam da nam jasno povejo kaj nameravajo narediti glede izpitov in kako bomo opravili prakso 

Predlagam, da bi nam prakso nekako izničili oz upoštevali, saj je imamo res še kar nekaj mesecev za 
opraviti, z izvajanjem predmetov imamo velikokorat težave z komunikacijo oz internetom, zato večina 
predavanj šteka. Vem da je težko to popraviti, saj ni odvisno le od wi fi povezave, vendar upam da bo 
boljše v prihodnje. 

Prilagoditev tudi praktičnih vaj. Nekatere bi se dalo. 



 30 

-sama izvedba preko e-orodij se mi zdi zelo vredu, še posebej zaradi razdalje bivanja in šole. -Glede 
izvedbe izpitov, bi lahko imeli izpite na daljavo, kot jih v veliko državah že imajo. Ponekod so namesto 
izpita morali narediti seminarsko nalogo za določen predmet. -Praksa bi se lahko skrajšala in prenesla na 
naslednje šolsko leto. Tudi, če traja praksa 4 tedne ali več, lahko znanje osvojimo v krajšem obdobju, saj 
se veliko kliničnih mentorjev ne posveča študentom in večino časa delamo vse druge intervencije kot 
tiste, ki bi morali. Lahko bi se tudi priznala praksa in bi se vse intervencije nadoknadile pri naslednji praksi 
v višjem letniku. 

Sem tuja studentka drugega letnika zdravstvene nege na FVZ v Izoli, trenutno sem doma v Srbiji, zaradi 
tega nimam dostopa do knjiznice in gradiva.. Prav zaradi tega me skrbi kako bom izdelala seminarje in bi 
prosila, ce bi nam profesorji dali vec casa da se pripravimo. Glede izpitov bi bilo dobro, ce bi lahko morda 
uvedli se en dodaten rok.. Kot sem ze omenila, sem studentka zdravstvene nege, sicer v okviru studija 
imamo obvezno klinicno usposabljanje pa se poletno prakso oziroma prakticno usposabljanje (170ur), 
predlagam da razmislite, ce bi nam lahko priznali vsaj to poletno prakso.. 

Skrajšanje prakse ali priznana praksa da se zmanjša obseg obveznosti, način izvedbe virtualno je vredu. 

Sploh za studente zdravstvene nege v zadnjem letniku je problem ker je izpad prakse, v mojem primeru 
imam se cca 4 mesce prakse plus diplomo, ki nevem ce jo bo mogoce pripraviti in zagovarjati do oktobra. 
Predlagam podaljsanje statusa ter za izredne študente ukinitev zadnjega obroka plačila, saj glede na to da 
so vaje, kolokviji, klinične vaje, predavanja ter izpiti premaknjeni oz natrpani na kup. Sploh na naši 
fakulteti to ni vredno denarja cca 400 e da potem nebomo imeli vaj tako kot bi jih mogli. Veliko pa nas je 
tudi takih, ki si izredni študij plačujemo z študentskim delom katero je sedaj prekinjeno povečini. 

Trenutno sem v zakljucnem letniku zdravstvene nege, imam za opraviti se 5 mesecev prakse, 9 izpitov in 
diplomo, kar ne gre. Delam v bolnici prek studenta, kjer bodo sprejemali tudi paciente s covid in glede na 
to, da bom delala na tem oddelku, se mi zdi posteno, da se praksa tistim, ki so v podobni situaciji kot jaz, 
prizna. Drugace ne vem, kako bi to izpeljali, razen s podaljsanjem statusa za celo solsko leto. S prijaznimi 
pozdravi! 

V zvezi z izvajanjem predmetov me najbolj skrbi izvajanje praktičnih vsebin predmeta oziroma 
laboratorijskih vaj. Pri enem od predmetov smo dobili že navodila, da se bodo vaje dokončno izvedle 
preko e-orodja. Menim, da nimamo vsi študentje letnika pogojev za izvedbo vaj doma (življenje v bloku, 
stanovanju, brez dvorišča in vrta, brez pripomočkov-uporaba javnih površin pa trenutno zaradi ukrepov ni 
dovoljena) in mislim da je izvedba le teh preko e-orodja nesmiselna. Prav tako se mi zdi nesmiselno, saj ni 
osebnega stika med študenti in profesorji, kar oteži zadevo pri usvajanju prvin praktičnih vsebin 
predmeta., saj je vsak posameznik drugačno motorično sposoben in spreten. Kar pomeni, da bi bil 
potreben nadzor izvajalca praktičnih vsebin predmeta. Pri načinu izvedbe se uporablja različna e-orodja. 
Po mojem mnenju (kljub upoštevanju obremenjenosti sistema po celotni Sloveniji) je program JITSI slabši 
od ZOOMa ali WEBEXa, saj študentom onemogoča normalno poslušanje vsebin, ker ves čas nagaja (ni 
zvoka, ni slike, ni dobre povezave, več prijavljanj v spletno platformo povzroči \"kloniranje\" študentov, ki 
poslušajo in s tem nagajanje platforme, saj je preveliko število udeležencev na predavanju). 

Vaje niso kvalitetno izvedene, dobivamo veliko dodatnih nalog in porocil za pisat izven faksa, ceprav bi 
bilo to lahko v veliki meri narejeno ze med vajami. Problem je, da nam ne dajo nobenih navodil vnaprej 
glede dolocenih programov ki jih moramo imeti na racunalnikih in se potem to vse resuje na vajah kar je 
izguba casa 

zaradi pomanjkanja časa opravljati praktične vaje pri določenih predmetih, da se le te prestavijo v 
naslednji letnik, saj se mi ne zdi smiselno naknadno pohitevati ter stvari opraviti površno. 

Znižanje kriterijev za pogojno napredovanje v višji letnik za vsaj 6 ECTS. Prestavitev praktičnega 
usposabljanja na naslednje leto ali vsaj na jesenski rok in ustrezna prilagoditev izvajanja. Razporeditev 
izpitnih rokov z primernim časovnim razmikom, da ne bi prišlo do preobremenjenosti študenta, npr. 
zaradi opravljanja izpitov več dni zapored. Možnost opravljanja izpitov v primerni zaščitni opremi v 
manjšem številu na šoli, če bi to junija prišlo v poštev glede na trenutno prepoved gibanja med občinami. 

Da bi klinične vaje lahko vsi izvajali kot pomoč v trenutni situaciji 

Bolj me skrbi opravljanje praktičnih usposabljanj, saj še ni znano ali bo priznano ali bomo morali vse 
nadomeščati. V tem primeru si ne predstavljam kako, saj imamo že v \'normalnih\' razmerah oziroma 
poteku študija praktično usposabljanje zelo gosto razporejeno. 
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Če pošteno povem me zelo skrbi kaj bo z študijem predvsem z opravljanjem prakse , saj si v poletnih časih 
ne morem privoščiti bivanja in opravljanja prakse na obali predvsem zaradi mojega proračuna in mojega 
časa. Res da so nam ponudili da naj gremo preko prostovoljstva sedaj v DSO vendar je po mojem mnenju 
kar riskanto saj ravno domovi starejših imajo zelo okrnjeno varovalno opremo, glede na toda so nam z 
vlade dali navodila da se obnašamo tako da so vsi okili nas POTENCIALNO KUŽNI in z to potezo je naša 
fakulteta pokazala svojo plat koliko jim je mar za svoje študente, res da je ponudila zaščitno opremo pa 
vendar nalijmo si čistega vina in poglejmo situacijo na 4 oči. Vsi vemo da ni opreme oz da jo manjka, v dso 
je že ob normalnih bolnišničnih okužbah ne uporabljajao, povsod jim manjka materiala, pa tudi glede na 
to ta vsi usližbenci dobiljo plačane dodatke za nevarno delo bi v tem primeru morali tudi oni plačati en 
delež. 

Čimprej bi radi izvedeli kaj bo z raznimi obveznimi vajami in izpiti da vemo sami kako se organizirati ( ali 
bo vse potrebno rešit v kratkem času ki nam ostane, bo dovolj časa za vse,.. kaj če ne uspemo vsega 
narediti.., ....) ?? 

Da bi se obvezno prakso oddobrilo vsem letnikom ne le zaključnim. 

Izvajanje praktičnih vaj v e-okolju ni zadovoljivo. 

Izvedba preko e-orodij je mogoče primera na predavanja, nikakor pa ne za praktični del pouka. Žal pa 
večina predmetov zahteva prav takšno delo. Bojim se, da se bo šolsko leto prav zaradi izvedbe praktičnih 
vsebin zavleklo v poletje. Takrat bom kot zaposlena izredna študentka težko usklajevala izpite, delo in še 
dodatne praktične ure. Želela bi si tudi vsaj delno znižano šolnino za to šolsko leto, saj celoten potek ne 
dosega standardov, ki so nam bili zagotovljeni ob začetku študija. 

Prav tako me skrbi glede opravljanja prakse. 

Skrbi me kako bo z nadaljevanjem prakse. 

Skrbi nas predvsem izvedba praktičnega usposabljanja, kdaj, kako se bo izvedlo, napredovanje v višji 
letnik, tudi rezervacija nove nastanitve v bližini učne baze, če se spremeni termin prakse. 

Zaenkrat so izkušnje z online predavanji presenetljivo zelo dobre. Imeli smo dva predmeta in oba 
profesorja sta se zelo potrudila sodelovati z nami študenti kljub temu, da sm v takšni situaciji. Mogoče me 
samo skrbi kako bom uspela z vsemi izpiti v mesecu junij, juliju, avgustu in septembru... ker jih je kar 
precej. Poleg tega pa me skrbi tudi opravljanje prakticnega usposabljanja, ki je zaradi trenutnih okoliščin 
odpadlo. Kdaj se bo nadomeščalo, ali bo vse na kupu in praksa in izpiti in vse ostale obveznosti. 

Zanima me, ali se bo opravljanje prakse v kliničnih okoljih v kolikor jih ne bo mogoče opraviti v tekočem 
študijskem letu, prenesejo v višji letnik ali bo potrebno podaljšati letnik v tem smislu, da bomo tudi 
naslednje študijsko leto opravljali isti letnik, kakor ga obiskujemo sedaj. 

 

 
 
 

7. ŠOLNINA 
Glede na to, da sem izrednastudentka in da že en mesec nimam nikakrsnih stikov s fakulteto saj se še pri 
tistem predmetu, ki bi morali imeti predstavitve, nismo mogli povezat in nismo mogli tega izpeljat. Ker 
sem zaprla svoje podjetje so nadaljnega in nimam prihodkov, tudi ne vem kako bom placala studij. Glede 
na to, da preko e predavanj nismo izvedli jobenih vaj in nic obveznega, mislim, da bi nam morali zmanjsati 
tudi obroke! 

Glede na trenutno situacijo s korona virusom, se mi zdi pomembno, da bi nam čimprej sporočili, kaj bo z 
našo neopravljeno obvezno prakso ter z našimi izpiti, saj nismo sami krivi, da je situacija takšna kot je in bi 
radi imeli izpite čimprej, da bi jih čimprej opravili in da bi lahko poleti vsaj lahko delali (predvidevam, da 
nas večina ne bo niti povohala morje oz kakršenkoli dopust to leto, saj nimamo ne časa ne denarja), 
namesto se do konca študijeskega leta učili. Glede na to, da so se odločili (Vlada in ministrstvo), da samo 
rednim študentom podarijo dodatno pomoč v obliki 150€, kar se mi zdi izredno nepošteno, bi bilo lepo, 
da bi se naša falkulteta UPR FVZ, potegnila za nas, glede na to, da nas večina zdaj ne opravlja študentsko 
delo in NIMAMO PRIHODKOV. Ker smo svoji fakulteti zvesti in kljub mnogim konfliktom z raznimi 
profesorji vztrajamo na omenjeni fakulteti oziroma se zaradi težav nismo prepisali drugam, bi bilo zeli 
lepo, da bi tudi naša fakulteta naredila kaj za nas. Povedati moram, da je bilo zelo neprijetno, da nam je 
fakulteta najprej poslala polovično položnico ter nas po tem obvestila zakaj je polovična ( s sošolci smo 
bili zeli veseli in hvaležni smo ceo pomislili, da nam je šla naša fakulteta na roko in nam spregledala 
polovico položnice. 
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Naj spoštujejo da je nekaterim v tej situaciji, zaradi izpada prihodkov zelo težko. 

Oprostitev placila zadnjih 2 obrokov solnine (FVZ) za izredne studente, ker smo ostali brez dohodkov, prav 
tako se studijski proces ne izvaja kot bi se moral in je ze zato neprimerno zaracunavati polno ceno 
storitve. Izpite bi morali organizirati tudi na daljavo, lahko bi jih opravili ustno, ce ne gre drugace. Zelo je 
motece, da bomo izgubili izredne roke in hkrati pricakovati, da bomo lahko vse opravili v juniju un 
septembru, kajti, ce se se tako trudite je izpitov enostavno prevec, da bi bili lahko humano razporejeni. Ce 
je potrebno naj se poletno in jesensko izpitno obdobje koledarsko podaljsata! 

Plačilo izrednjega študija je nemogoče saj ni prihodka V naslednjem izpitnem roku je prevec izpitou v 
kratkem razmiku 

Potrebno bi bilo najti rešitev glede izrednih študentov, ki so sedaj izgubili delo. Šolnino je potrebno 
vseeno plačevati, izpiti so se prestavili na poletno ali jesensko obdobje. V poletnih mesecih bo večina teh 
študentov primorana delati več, kot pa pred kriznim obdobjem, da bo lahko pokrila stroške vpisa za 
naslednji letnik (ali stroške letošnjega študijskega leta), potrebno pa bo opraviti še praktično 
izobraževanje in vse preostale izpite. 

-sama izvedba preko e-orodij se mi zdi zelo vredu, še posebej zaradi razdalje bivanja in šole. -Glede 
izvedbe izpitov, bi lahko imeli izpite na daljavo, kot jih v veliko državah že imajo. Ponekod so namesto 
izpita morali narediti seminarsko nalogo za določen predmet. -Praksa bi se lahko skrajšala in prenesla na 
naslednje šolsko leto. Tudi, če traja praksa 4 tedne ali več, lahko znanje osvojimo v krajšem obdobju, saj 
se veliko kliničnih mentorjev ne posveča študentom in večino časa delamo vse druge intervencije kot 
tiste, ki bi morali. Lahko bi se tudi priznala praksa in bi se vse intervencije nadoknadile pri naslednji praksi 
v višjem letniku. 

Sploh za studente zdravstvene nege v zadnjem letniku je problem ker je izpad prakse, v mojem primeru 
imam se cca 4 mesce prakse plus diplomo, ki nevem ce jo bo mogoce pripraviti in zagovarjati do oktobra. 
Predlagam podaljsanje statusa ter za izredne študente ukinitev zadnjega obroka plačila, saj glede na to da 
so vaje, kolokviji, klinične vaje, predavanja ter izpiti premaknjeni oz natrpani na kup. Sploh na naši 
fakulteti to ni vredno denarja cca 400 e da potem nebomo imeli vaj tako kot bi jih mogli. Veliko pa nas je 
tudi takih, ki si izredni študij plačujemo z študentskim delom katero je sedaj prekinjeno povečini. 

Z izvedbo izrednega študija smo razočarani. Predrago glede kaj nam nudijo. Predrago za e-okolje. Nimamo 
prihodkov in moramo plačati šolnino. 

Da se nekaj ukrene glede plačila šolnine. Veliko nas je ostalo brez kakršnega koli prihodka, ne moremo 
plačati šolnine. Nič nam ne pomaga, da se položnica razdeli na 4 dele, še vseno je znesek isti, od kje naj 
dobim denar, če izredni študentje nismo upravičeni niti do enkratnega plačila v tej krizni situacuji. Mislm, 
da smo trenutno vsu psihično pod stresom, ker ne vemo kako bomo lahko plačali šolnino. 

Govorim tudi v imenu ostalih ki so v podobni situaciji kot sem sama, namreč ne glede na to ali se bi 
pandemija podaljšala v poletne mesece ali ne, bomo študentje ki nismo zaposleni in imamo status 
študenta ostali brez dela in posledično brez dohodkov da bi poravnali račune iz fakultete. Šele po mesecu 
dni ko bomo začeli z delom bomo prejeli prvo plačilo, do takrat pa bomo primorani živeti na račun drugih, 
brez popolnoma vseh lastnih dohodkov kar se mi ne zdi primerno, saj nimamo blaginje niti živeti, kaj šele 
da bi plačevali račune za študij, ki pa je obenem še skrajšan, ostali smo brez izpitnih rokov itd.. 

Humano bi bilo da se Šolnina za zadnja meseca izrednih študentov (glede na situacijo)znizata.Ze tako so 
zadnji letnik iz 260€ zvisali na 280€ mesecno.Sedaj faks iz vse obveznosti povezane z njim \"stojijo do 
nadaljnega\" in se glede izpitov, predmetov ne pomika nikamkor, pricakuje pa se da bomo placevali 
nadaljno polno ceno.Izredni studentje smo ostali brez dela in prav tako brez podpore drzave, zato se mi 
zdi da bi lahko dobili vsaj malo podpore s strani \"enkrat pridobljene izobrazbe\". Prav tako bi se glde 
opravljanja izpitov moralo uvesti neke boljse moznosti, kot pa je vse naenkrat poleti. 

Ker veliko nas ni zaposlenih in delamo preko studentske napotnice ter trenutno ne moremo delati, 
pomoci iz vlade pa ne dobimo saj so v zakon vkljuceni samo redni studenti se mi zdi nesmiselno obroke 
raztegniti do julija ampak bi lahko ostala le dva obroka po 140€. Glede na to da niti nimamo fizicnih 
predavanj, niti ne moremo koristiti knjiznice, niti ne moremo koristiti moznosti za izredne roke. 

Kot izredni študent, menim, da nam za palčano šolnino niso ponudili dosti in smo že prej bili 
zapostavljeni, kar pa se dogaja zdaj v tem času pa je poglavje zase. 

Najbolj od vsega me skrbi placilo studijskih obveznosti katerih ne bom zmozen placati zaradi izpada 
dohodka...v primeru ne placila le teh, ne smem prisostvovati na izpitih in posledicno ne morem zakljuciti 
ocen pri predmetih katerih se nisem opravil. Predlagam oprostitev dela placila solnine. 

Ne zdi se mi pravično in še posebej v teh časih, zaračunavanje šolnine v polni ceni. 
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Plačevanje obrokov za izredne studente bi lahko prestavili, ko bi se zadeve umirile, studentje dobili delo 
in placo, ker ne financirajo vseh starsi. 

Predvsem je resnicno treba nekaj ukreniti glede oprostitve placila preostanka solnine za tekoce studijsko 
leto. Izredni studenti smo ostali brez vseh prihodkov, bili izpusceni tudi v vladnem megazakonu, tako da 
imamo resnicne probleme s placilom ze obicajnih stroskov (najemnina, zdravstvano zavarovanje itd.) In je 
nerealno pricakovati, da bomo lahko poravnali vse obveznosti. Ce pa niso poravnane se niti na izpite ne 
moremo prijaviti. Skrbijo nas tudi dodatni stroski studija, ce se bo zaradi nastale situacije zgodilo, da ne 
bomo uspeli pravocasno (v tem studijskem letu) zakljuciti studija, kot smo sicer planirali. 

Prosim za znižanje šolnine saj nimamo nič Poleg tega smo na čakanju in sploh ne vem kako bomo 
finančno preživeli in šli skozi mesec. 

S tovrstnim izobraževanjem preko e orodij se ne strinjam, saj so pri študiju aplikativne kineziologije zelo 
pomembne vaje in z njimi povezani primeri iz prakse (v telovadnici, na stadionu), ki jih vsekakor trenutna 
izvedba vaj poreko e orodij, ne more nadomestiti. Poleg tega mi sama priprava na vaje preko e orodij 
vzame zelo veliko časa, ki si ga kot mati 2 otrok in redno zaposlena izredna študentka ne morem 
privoščiti. Prav tako se mi zdi v trenutni situaciji znesek izrednega študija previsok, saj ne nudi 
kvalitetnega izobraževanja. Lahko bi se naredilo kaj v tej smeri, da se vsaj zniža strošek izrednega študija. 

Upam, da se bo strošek za šolnino, ki je še za plačat (še dva obroka po 280€), prepolovil, saj tudi potek 
študija ne poteka v celoti in ni enakovredno temu ko je študij potekal normalno. 

Vem sicer, da moj naslednji komentar morda ne sodi sem, pa bom vseeno povedala, saj me grozno moti 
ignoranca same fakultete glede na trenutne razmere. Kot sem že napisala zgoraj-pohvale vsem 
profesorjem, odlični so. Sama fakulteta bi se pa lahko bistveno bolj potrudila-izpite iz aprila imamo 
prestavljene na september, govori se, da tudi izpitnih rokov junija ne bo. Kdaj bomo opravljali prakso? Ali 
bodo pogoji za vpis v višji letnik prilagojeni? Kako bo z tistimi, ki naslednje leto predvidoma diplomirajo, a 
morda ne bodo imeli opravljenih vseh letošnjih izpitov (posledično ne moreš prijaviti teme oziroma 
naslova svoje diplomske naloge)? In še zadnja stvar, ki je najbolj obupna: račun za šolnino za izredne 
študente je seveda prišel. Sicer pol nižji, a smo kaj kmalu dobili pojasnilo, da so le razdelili 2 računa na 
štiri. Znesek je tako enak. Katastrofa. Izredni študentje smo že tako ali tako ostali brez kriznega dodatka 
150,00 eur (zaradi ignorantske izjave ministrice, da imamo vsi izredni študentje sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi-kar niti slučajno NI RES-v našem razredu je LE ENA taka oseba, ostali pa delamo (oziroma smo 
delali, zdaj ne več) prek študentke napotnice. Pozivam Univerzo na Primorskem in njene članice, da zniža 
šolnino izrednim študentom. Konec koncev zdaj fakultete res ne morejo upravičiti stroška z nami, saj smo 
vsi doma in predavanja poslušamo prek računalnikov. Ne morem verjeti, da nas 2 meseca ne bo na 
fakulteto, znesek šolnine pa ostaja enak. 

Zaradi trenutnih razmer menim, da bi se moralo izrednim študentom opustiti plačevanje šolnine, zaradi 
izpada mesečnih dohodkov. Večina izrednih študentov NI REDNO ZAPOSLENIH zato v teh nekaj tednih ne 
bodo zaslužili niti evra + niso upravičeni niti do kriznega dodatka 150€. Ne zdi se mi prav, da se plačevanje 
šolnine le razdeli na več obrokov, ker s tem ukrepom ne spremenimo ničesar! Tudi glede opravljanja 
izpitov bi se morala Fakulteta na Primorskem zgledovati po različnih drugih učnih ustanovah, ki so že 
začele z uvajanjem opravljanja izpitov preko računalnika oz. na daljavo. Na ta način bi izboljšali pogoje 
šolanja za študente, ki se nam šolsko leto ne bi zavleklo vse do jeseni, kot tudi za zaposlene. 

Zelo nepošteno se mi zdi, da niste zmanjšali ali ukinili šolnine glede na trenutne razmere. Smo popolnoma 
brez prihodkov in glede na situacijo nepopolno izvedenega programa v teh mesecih se mi zdi da bi ravno 
na tem področju morali ukrepati. Razdelitev mesečne šolnine na 2 obroka ni nikakršno olajšanje za nas. 
Upam, da nas razumete in se prilagodite trenutni situaciji. 

Zmanjšanje šolnine ali ukinitev le te. 

znizanje solnine 

Želela bi, da se nam prilagodijo pogoji za vpis v višji letnik, saj nam vsem (po pogovorih s sošolci) v tako 
kratkem času, ne bo uspelo narediti večina izpitov.. želeli bi tudi, da se zniža šolnina ali se vsaj za dva 
meseca prekine.. saj smo ostali popolnoma brez prihodkov.. in naši starši takšnih zneskov prav tako niso 
zmožni pokriti. Hvala. Lp 

Želela bi, znižanje obroka na poloznici, saj sem trenutno brez prihodkov. 
 

 
 
 

8. URNIKI 
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Da se urnik prilagodi, saj kot nam je znano, so se nekatera pradavanja letos na FVZ začela izvajati zelo 
zgodaj (7.45) zaradi prostorske stiske. Ker tega problema ni več, bi bila vesela, če bi se ta predavanja 
začela izvajati kasneje, saj je težko najti motivacijo za zgodnje zbujanje z namenom spremljanja 
predavanja, za katerega niti ni garantirano, da bo povezava sploh ustrezno delovala. Profesorji lahko tudi 
vnaprej objavijo gradivo in naloge, ki nam jih nameravajo zadati kot pogoj za pristop k izpitu, da se tega 
lahko rešimo čimprej in zapolnimo odvečni čas. 

Mislim, da je izvajanje preko e-vsebin (videokonferenc) dokaj dobro ter da dobimo gradivo v eucilnico. 
Mislim pa da bi morali malo boljse organizirati kdaj potekajo predavanja... 

Mogoče je malo preveč natrpanosti z obveznostmi. Seveda smo doma, vendar imamo predavanje oz 
razne učne ure priblizno 8 ur, potem pa nas dodatne naloge, pisanje porocil ter seminarskih nalog 
priklene za racunalnik se za dodatne 4-5 ur. Glede na to da fakulteta spodbuja rekreacijo ter zdrav 
zivljenjski slog, nas mogoce tak potek dela sili v vecjo sedentarnost. Mogoce samo malo v razmislek 
profesorjem, ko bodo sestavljali urnik ter obveznosti, da pomislijo da studenti ne opravljamo samo enega 
predmeta naenkrat 

Morda opravljanje izpitov na daljavo. Morda sprotno obveščanje o rešitvah, ki jih najdejo, da vsaj 
približno vemo, kje smo. 

Nujno bi bilo potrebno spremeniti potek dela, saj dela od doma ni enako kot v prostorih univerze. 
Nekateri nimamo vseh možnosti za izvedbo, zato bi morali profesorji pomisliti tudi na to. 

Opraviti zdaj čim več teorije in pustiti praktični del za na konce da se opravi kakovostno 

Organizacija in izveesba večinoma super, pohvale profesorjem ker se zelo trudijo 😊 

Predavanja na daljavo so ODLIČNA. Vsaj za izredne študente se lahko-kar se mene tiče-ta način študija 
obdrži. Rekla bi, da je moj študij zdaj še lažji, saj se lažje udeležim vseh predavanj. Upam, da bodo 
predavanja na daljavo na voljo tudi naslednje šolsko leto, saj so res super. Nikakršnih težav z dostopom 
nisem imela in profesorji so se krasno znašli tudi pri predavanju na daljavo. Vse pohvale PROFESORJEM :) 

Predavanja naj se odvijajo redno prek e-učilnice. Kolokviji in izpiti naj se obvezno opravijo na daljavo, saj 
študijskega leta ne bo mogoče zaključiti, če se bodo vsi izpiti samo prestavili. 

Predlagam čim bolj razgibana predavanja, saj je preko spleta (meni osebno) dosti težje slediti, všeč mi je 
dejstvo, da predavanja potekajo po urniku; z ostalimi dejavniki nimam težav 

Predlagam da bi se študijske obveznosti kot so vaje, ki se jih ne more izvesti preko e-orodij, izvedle v 
juniju (v kolikor bi bilo to takrat mogoče), junijsko izpitno obdobje bi se premaknilo v avgust in da bi se 
dodalo dodatno izpitno obdobje v mesecu novembru ali decembru 

Predlagam da imamo študentje fizioterapije čim več predavanj zdaj, v času ko smo doma, preko e-orodij, 
da bomo imeli, ko se vrnemo na faks za opraviti le še praktične vaje. 

Predlagam, da bi se čas bolje organiziral. Da bi se laboratorijske in seminarske vaje izvajale le v okviru, ki 
je temu predpisan na urniku in ne da se nam tam samo da navodila za delo, ki ga moramo opraviti doma 
naknadno. Prav tako predlagam, da se izvajalci med seboj začnejo obveščati o obveznostih, ki jih podajajo 
študentom. Tako bodo mogoče videli, da je vsega ogromno in nam bojo (če ne drugega) vse malo bolje 
razporedili in ne bomo imeli vsega na kupu. 

Predvsem bi izpostavila, da je veliko lažje delo v manjših skupinah (cca. do 10), drugače pa sem zelo 
zadovoljna z izvedbo predmetov in zares hvala vsem profesorjem za vložen trud in čas, same pohvale. 
 

 

 
 
 

9. BIVANJE 
Omogočeno oddajanje dispozicij, tudi če ti imaš narejen kakšen izpit premalo. Saj sedaj ni boljšega dela 
kot pisanje diplomske naloge. Končno verzijo diplomske naloge pa se lahko odda ko ko obveznosti 
opravljene junija. 

Skrbi me, kaj bo z bivanjem, ce se studijsko leto prestavi. 

Upam, da se bo, v primeru podaljšanja študijskega leta zagotovila pomoč pri nastanitvah, morebitnih 
prilagajanjjih študijskih obveznosti.. Večina študentov mojega letnika nas mora opraviti še približno 11 
predmetov 1.letnika. Resnično me skrbi, kako doseči pogoje za napredovanje v naslednji letnik 

Zelo me skrbi bivanje, v primeru da se semester podaljša, saj imamo nekateri študentje (oz. tisti ki imamo 
v najem stanovanje, študentske domove) podpisano pogodbo bivanja samo do meseca junija. Upajmo da 
se stvari čimprej normalizirajo. Ostanite zdravi! 
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10. OSTALO 
Skrbi me, da se bo semester preveč podaljšal. 

Zanima me, in verjetno veliko večino ostalih, če je velika verjetnost da bomo morali ponavljati 
letnik/semester 

Zdi se mi pomembno, da se vsi zavedamo, da je situacija za vse nepričakovana ter da Univerza sprejme 
določene stvari, ki bi ustrezale profesorjem, študentom in seveda nivoju znanja. Morda, bi lahko nekatere 
obveznosti vseeno opravili na daljave, saj se bo obdobje vsaj dveh mesecev, zagotovo poznalo na različnih 
področjih. Malo me skrbi, kako bo šlo praktičnimi stvarmi, kot so plavanje, atletika, saj zdaj ni na voljo 
različnih površin za treniranje. 

Znižajte pogoje vpisa v višji letnik zaradi pomankanja časa pri opravljanju izpitov... 

Želela bi, da se nam prilagodijo pogoji za vpis v višji letnik, saj nam vsem (po pogovorih s sošolci) v tako 
kratkem času, ne bo uspelo narediti večina izpitov.. želeli bi tudi, da se zniža šolnina ali se vsaj za dva 
meseca prekine.. saj smo ostali popolnoma brez prihodkov.. in naši starši takšnih zneskov prav tako niso 
zmožni pokriti. Hvala. Lp 

 

 
 
 

11. POHVALE 
Do sedaj so predavanja in razne predstavitve potekale uredu. 

Izvajanje predavanj preko e-učilnice se mi trenutno zdi sprejemljivo. Prenašanje znanja je kakovostno, ne 
opazim velike razlike v načinu predavanja na fakulteti in preko spleta. Nekajkrat sem sicer imela težavo s 
povezavo na predavanje, vendar se je dalo urediti. Za enkrat sem zadovoljna s trenutnim načinom 
predajanja znanja in sledenju študijskim obveznostim. 

Izvedba mi ustreza, je lepo poskrbljeno ampak se vedno nekatera predavanja kljub moznosti e izvedbe 
odpadajo. Zelo zelo zelo mocno upam da bo rudi izpit v e izvedbi ker ce ne bo se nam vse premakne na en 
mesec in je zelo tezko. 

Meni se je zdela izvedba predmetov super tudi preko e-orodji. Zdi se mi, da bi v taki obliki lahko ohranili 
določena predavanja tudi po prenehanju karantene, saj bi predvsem podiplomski študentje lažje sledili 
predavanjem, zato ker večina ne živi več na obali na podiplomskih stopnjah. 

Mislim, da je izvajanje preko e-vsebin (videokonferenc) dokaj dobro ter da dobimo gradivo v eucilnico. 
Mislim pa da bi morali malo boljse organizirati kdaj potekajo predavanja... 

Mislim, da je izvedba odlična, glede na to v kako kratkem času so uspeli izpeljati celotno organizacijo. 
Pohvale fakulteti in profesorjem. 

Mislim, da je trenuten nacin delovanja uspesen, saj predavanja ravno tako potekajo, profesorji so nam 
vedno na voljo. Nekatere spletne strani preko katerih imamo predavanja nam vcasih povzrocajo rahle 
tezave, vendar smo vedno vse uspeli razresiti. Problem so samo vaje, ki jih na daljavo zal ne moremo 
izvesti, npr. plavanje in atletika, ampak mislim da se profesorji trudijo da ne bomo v zaostanku pri 
nobenem predmetu. 

Nacin izvedbe e-predavanj mi je vsec, tukaj nebi nicesar spremenila. 

Nacin izvedbe se mi zdi uredu, le da bi mogoce dolocene stvari lahko prenesli v naslednji letnik ce nam ne 
uspe opraviti vseh obveznosti, sploh kot so prakticni kolokviji za katere ne bomo meli casa vaditi saj 
nimamo primernega prostora in orodja 

Načeloma je vse ok... 

Način izvedbe mi je všeč 

Nasplošno bi pohvalila izvedbo predavanj na UP FVZ, vendar se mi zdi, da dobimo zaenkrat premalo 
informacij glede izpitov in podobnega. Nekatere študente nas zelo skrbi opravljanje izpitov, saj jih bomo 
poleti imeli veliko, časa je pa relativno malo, izpitni roki so pa tudi postavljeni zelo blizu en drugega... 

Ne vem. Želim si le, da se vse to konča in nadaljujem z vsakodnevnim življenjem. 

Nimam nobenih predlogov, menim da so stvari glede na okoliščine zelo dobro organizirane. Upamo samo, 
da se stanje čimprej izboljša, da se vrnemo nazaj na normalen urnik in fizično obiskovanje šole. 

Nimam predloga, do sedaj je potekalo vse dokaj dobro. 
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nimam predlogov 

Nimam predlogov, vsa predavanja potekajo odlično in sem zelo zadovoljna s hitro ureditvijo e predavanj. 

Nimam predlogov, zaključujem študij pišem diplomo. 

Nimam pripomb. 

Predavanja na daljavo so ODLIČNA. Vsaj za izredne študente se lahko-kar se mene tiče-ta način študija 
obdrži. Rekla bi, da je moj študij zdaj še lažji, saj se lažje udeležim vseh predavanj. Upam, da bodo 
predavanja na daljavo na voljo tudi naslednje šolsko leto, saj so res super. Nikakršnih težav z dostopom 
nisem imela in profesorji so se krasno znašli tudi pri predavanju na daljavo. Vse pohvale PROFESORJEM :) 

Predavanja v obliki e konference meni osebno popolnoma ustrezajo. Poleg vsega pa bi lahko preko spleta 
opravljali tudi izpite, kar bi prineslo veliko olajšanje tako nam kot fakulteti da se ne bi kasneje utapljala v 
poplavi vseh stvari, ki jih študentje ne moremo opravljati sedaj. 

Predlagam tudiv prihodnje uporabo spletne učilnice saj je zelo dobro 

Predlagam, da se predavanja še naprej izvajajo preko e-ucilnice in v kolikor drugace ne bo mogoce se tudi 
izpiti izvedejo preko spleta. Nekatere univerze to ze izvajajo in mislim, da bi lahko tudi mi. Mislim da smo 
vsi dovolj pošteni in ne bomo goljufali saj se gre za naše lastno dobro poleg tega pa lahko na tak nacin 
izredni studenti obdrzimo možne izredne roke. 

Sem zadovoljna s trenutnimi ukrepi, predavanje preko e-okolja 

Tako kot je zdaj mi je okej, saj niti ne vem, kako bi lahko bilo drugace. 

Trenutni nacin, je dober za podpiplomski studij, saj lahko vecino dela opravimo od doma. Imamo pa 
tezavo predvsem vsi, ki smo zaposleni in nas je strah, kako bomo lahko pristopali k obveznim vsebinam, 
glede na to da v sluzbah ne amemo uporabljati letnega dopusta in posledicno nas je strah, kako bomo 
napredovali v visji letnik. Zaenkrat vse deluje lepo in pohvalno, profesorji so odlicni, tako z informacijami, 
kot prilagodljivostjo in lahko odprto recem, da boljsih profesorjev oziroma odnosa s profesorji se nisem 
imel. Vse pohvale, mi se bomo tudi nekako znasli upamo, da tudi z vaso pomocjo. 

Trenutno mi ne pride nič v misel.. 

Trenutno ni druge opcije kot pa izvajanje na daljavo tako da se ni kaj za pritozevat, skrbi me zgolj izvedba 
kolokvijev ter izpitov 

V trenutni situaciji ,mislim da tak model predavanja na daljavo, je edini pravilni nacin. 

Where theres a will, theres a way. 

Brez 

Iz vsake slabe situacije se lahko naučimo veliko 😊. 

Je vse v redu, kdaj zašteka 

Meni takšen način izvedbe predavanj povsem ustreza in bi mi tudi v prihodnje bolj ustrezal kot 
predavanja v živo. Mislim, da tudi marsikomu drugemu. Kot je videti po številu udeležencev na e-učilnici 
je namreč udeležba mnogo večja kot pri predavanjih v živo. 

Mislim, da imamo v tem trenutku ko smo primorani delati od doma veliko več dela kot bi ga imeli sicer, če 
bi predavanja in vaje potekali normalno. Zavedam se, da moramo določene vsebine prilagoditi in narediti 
doma, vendar nekateri profesorji trenutno situacijo razumejo kot \'\'sedaj ste doma, imate več časa na 
voljo\'\' in nam zato dajejo dodatno delo. V resnici nam to, da smo več doma ne daje več časa, saj imamo 
brez dodatnih nalog več kot dovolj dela. 

Mislim, da nam bo s skupnimi mocmi in potrpljenjem uspelo. 

Ostanimo zdravi! 

Rad bi pohvalil zaposlene na FVZ, ker se trudijo, da bi ohranili kvaliteto studija kljub nastali situaciji. Hkrati 
pa bi rad izpistavil njehovo odzivnost in pripravljenost pomagati pri vseh tezavah (studijskih ali tehnicnih). 

Super ste, da ste se znašli tako hitro in omogočili učenje na daljavo. Moram izpostaviti, da tako spremljam 
tudi nekatere predmete, ki jih drugače ne bi in tudi kakšnega iz drugega letnika ali študijskega programa, 
saj je to iz domače pisarne zelo udobno in časovno ugodno. Hvala. Ostanite zdravi. 

Velika pohvala FVZ in vsem profesorjem, ki so se dani situaciji zelo hitro prilagodili ter omogočili 
nadaljevanje predavanj v e-obliki! Bravo! 

Zahvaljujem se vam za ves trud, da kljub omejitvam študij še vedno poteka. 
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Zelo bi pohvalila profesorje FVZ, ki so se v zelo kratkem času odlično prilagodili na proces izvajanja 
predavanj na daljavo. Menim, da prejmemo dovolj informacij, profesorji pa so za dodatna vprašanja 
vedno na voljo preko maila. Glede predavanj se profesorji zelo potrudijo, da nam prenesejo dovolj znanja, 
tako da niti ne občutimo spremenjen proces izvajanja predavanj. Zaenkrat vse pohvalno! 

Želela bi izpostaviti in se zahvaliti vsem profesorjem za vložen trud in čas ki ga namenjate nam 
študentom. Izpostavila bi vse profesorje, ki nas učijo v prvem letniku podiplomskega študija zdravstvene 
nege predvsem pa, prof Sabino Ličen, prof, Igorja Karnjuša, prof Mirka Prosena in prof. Boštjana Žvanuta. 
Hvala vsem vam za vložen trud, vse dodatne razlage in ves dodaten čas, ki ste ga namenili nam 
študentom. Hvala, ker nas ne obravnavate kot številke ampak kot dejanske osebe. Hvala, ker razumete. 
Res, res iz srca vam hvala za vse. 

 

 
 

12. PRITOŽBE 
kar se tiče izvedb preko eucilnice, izvedbe sploh ni. ker vsak predmet po vrsti odpade. prav tako tako 
vsebina ki ni odpadla pa se je zrusil sistem in predmeta nismo morali opravljati. 

Kvalitetno sledenje predavanju, kjer slišiš samo govor in vidiš predstavitev je zelo težko, k temu nenenhne 
prekinitve (verjetno zaradi napak v povezavi) ne pripomorejo. 

Profesorji oziroma vodstvo fakultete bi moralo vsekakor malo bolj kontaktirati in dajati obvestila vsem 
študentom kako in kaj glede na izredne razmere. 

Video predavanja so nemogoča v situaciji, ko so doma tudi otroci in drugi družinski člani in se izvaja delo 
od doma. Če bi bilo predavanje posneto, bi si ga z veseljem ogledala zvečer/ponoči. 

Z izvedbo izrednega študija smo razočarani. Predrago glede kaj nam nudijo. Predrago za e-okolje. Nimamo 
prihodkov in moramo plačati šolnino. 

odzivnost referata (neredno odgovarjanje mail-ov v zadnjem času) 

Prosila bi, da se nas o situaciji obvešča bolj pogosto, saj nas vse skupaj zelo skrbi kako bomo zaključili 
letnik in kako bomo lahko opravljali izpite/kolokvije. Opažam zelo slabo počutje pri sošolcih, ogromno je 
anksioznosti in depresivnih občutkov. Upam, da bomo kmalu predavanja opravljali normalno. Želim vam 
veliko zdravja. Hvala. 

S tovrstnim izobraževanjem preko e orodij se ne strinjam, saj so pri študiju aplikativne kineziologije zelo 
pomembne vaje in z njimi povezani primeri iz prakse (v telovadnici, na stadionu), ki jih vsekakor trenutna 
izvedba vaj poreko e orodij, ne more nadomestiti. Poleg tega mi sama priprava na vaje preko e orodij 
vzame zelo veliko časa, ki si ga kot mati 2 otrok in redno zaposlena izredna študentka ne morem 
privoščiti. Prav tako se mi zdi v trenutni situaciji znesek izrednega študija previsok, saj ne nudi 
kvalitetnega izobraževanja. Lahko bi se naredilo kaj v tej smeri, da se vsaj zniža strošek izrednega študija. 

Upam, da kmalo dobimo odgovor ali se bomo sploh vrnili na predavanja na fakulteto ali ne, saj nas 3/4 
študentov ima stanovanje na Primorskem in MORAMO PLAČEVATI NAJEMNINO, čeprav že od 8.3.2020 
nismo na Primorskem. Moram reči, da me je Univerza z usemi skopimi informacijami rahlo razočarala, ker 
se ne zaveda tudi naše finanče izpadlosti. 

Vem sicer, da moj naslednji komentar morda ne sodi sem, pa bom vseeno povedala, saj me grozno moti 
ignoranca same fakultete glede na trenutne razmere. Kot sem že napisala zgoraj-pohvale vsem 
profesorjem, odlični so. Sama fakulteta bi se pa lahko bistveno bolj potrudila-izpite iz aprila imamo 
prestavljene na september, govori se, da tudi izpitnih rokov junija ne bo. Kdaj bomo opravljali prakso? Ali 
bodo pogoji za vpis v višji letnik prilagojeni? Kako bo z tistimi, ki naslednje leto predvidoma diplomirajo, a 
morda ne bodo imeli opravljenih vseh letošnjih izpitov (posledično ne moreš prijaviti teme oziroma 
naslova svoje diplomske naloge)? In še zadnja stvar, ki je najbolj obupna: račun za šolnino za izredne 
študente je seveda prišel. Sicer pol nižji, a smo kaj kmalu dobili pojasnilo, da so le razdelili 2 računa na 
štiri. Znesek je tako enak. Katastrofa. Izredni študentje smo že tako ali tako ostali brez kriznega dodatka 
150,00 eur (zaradi ignorantske izjave ministrice, da imamo vsi izredni študentje sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi-kar niti slučajno NI RES-v našem razredu je LE ENA taka oseba, ostali pa delamo (oziroma smo 
delali, zdaj ne več) prek študentke napotnice. Pozivam Univerzo na Primorskem in njene članice, da zniža 
šolnino izrednim študentom. Konec koncev zdaj fakultete res ne morejo upravičiti stroška z nami, saj smo 
vsi doma in predavanja poslušamo prek računalnikov. Ne morem verjeti, da nas 2 meseca ne bo na 
fakulteto, znesek šolnine pa ostaja enak. 

 

 
 
 
 


