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I. ODZIV NA POROČILO ANKETIRANJA 
 
Pripravljeno je poročilo rezultatov anketiranja študentov v izrednih razmerah Covid-19. Anketiranje je 
potekalo v januarju 2021. V poročilu so grafično prikazani odgovori študentov na zastavljena vprašanja in 
prikazani njihove pripombe in predlogi. Nekateri študenti so v zapisih izrazili svoja mnenja in opažanja o 
izvajanju študijskega procesa. Drugi zapisi so bili v obliki vprašanj in prošenj po dodatnih pojasnilih. Nekateri 
študenti so navedli konkretne predloge, ki se nanašajo na študij.  
 
V naslednji fazi so strokovne službe fakultete, predstojniki kateder na fakulteti, prodekani in Komisija za 
spodbujanje in spremljanje kakovosti FVZ zapisali svoj odziv na poročilo anketiranja. Na nekatera vsebinska 
področja so podali pojasnila in predlagali ukrepe za odpravo pomanjkljivosti oziroma za izboljšanje 
delovanja fakultete pri izvedbi študijskega procesa. 
 
Na podlagi zbranih odzivov je pripravljen akcijski načrt, ki zajema nabor ukrepov za  premagovanje izzivov 
v pedagoškem procesu z določenimi roki in odgovornimi osebami oz. službami. Pripravljena so pojasnila, ki 
bodo objavljena na način, da doseže vse študente. Oblikovani ukrepi bodo izvajani z namenom izboljšanja 
pogojev za izvajanje študija. 
 
Pri pripravi akcijskega načrta ukrepov so sodelovali: 

1. Dekan fakultete, 
2. Komisija za spremljanje in spodbujanje kakovosti, 
3. Študentski svet UP FVZ, 
4. Prodekani za kakovost po področjih študijskih programov, 
5. Prodekan za študentske zadeve, 
6. Prodekanja za študijske zadeve, 
7. Referat fakultete. 

 
S poročilom in akcijskim načrtom ukrepov se bodo v okviru kateder seznanili vsi izvajalci pedagoškega 
procesa na fakulteti. Dokumenti bodo javno objavljeni na spletnih straneh fakultete.  
 
V roku enega meseca se pripravi poročilo o spremljanju izvajanja načrta ukrepov. 
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II. MNENJA IN STALIŠČA ŠTUDENTOV  
 
OBVEŠČANJE 

• Študenti želijo tekoče in hitro obveščanje. 

• Pogrešajo večjo preglednost obvestil. 

• Med objavo obvestila in zahtevanim odzivom pričakujejo razumen rok. 

• Glede na to, da imajo elektronski naslov za študij, bi želeli dobivati pomembna obvestila na e-maile. 

• Kritični so do pravočasnosti obveščanja in datumi, ki se nanašajo na neko aktivnosti. 

• Želijo si tudi informacij, da nek proces/odločanje/priprava na poteka, saj se s tem zniža negotovost in 
tudi sami lažje načrtujejo svoj študij. 

• Predlagajo, da bi fakulteta imela vnaprej pripravljene načrte / scenarije izvedbe študijskega procesa 
glede na stopnjo razmer in veljavnost ukrepov (scenarij A, scenarij B). 

• Predlagajo, da bi se izvedlo ZOOM srečanje, na katerem bi študentom odgovorili na vsa vprašanja, 
nejasnosti, jim razložili potek v prihodnosti in možne scenarije. 

• Že vnaprej pričakujejo urnik predavanj, vaj in izpitov ter ustrezno razporejenost obveznosti. 

• Pogrešajo tutorstvo oz. neko osebo na katero bi se obrnili v primeru težav. 

 
IZVEDBA E-VAJ IN E-PREDAVANJ 

• Študenti so zadovoljni z opravljanjem vaj v manjših skupinah, saj s tem sodelujejo in komunicirajo s 
sošolci. 

• Predlagajo, naj se učitelja vidi, saj marsikdo ne prižge kamere. 

• Kritični so do učiteljev, ki samo berejo svoje predstavitve. 

• Pohvalijo tiste, ki jim popestrijo predavanja/vaje s praktičnimi primeri, z video predstavitvami, z 
različnimi oblikami in orodji. 

• Pozitivni so do možnosti reševanja kvizov in aktivnega vključevanja študentov med urami. 

• Vnaprej pripravljena vprašanja o snovi so dobrodošla, saj s tem razumejo, kaj je bistvo. 

• Zadovoljni so s sprotnim delom in ponavljanjem, ko jih učitelj aktivira in zmotovira, da študirajo 
sproti. 

• Ob koncu predavanj/vaj si želijo več komunikacije s profesorji, ne pa izključenih mikrofonov. 

• Predvsem izredni študenti predlagajo posneta predvanja, da si jih lahko ogledajo, ker ne morejo 
vedno prilagajti urnika predvanj službenim obveznostim. 

• Poenotiti pošiljanje povezav za ZOOM predavanja, saj eni učitelji dajo v e-učilnico, drugi po e-mailu, 
tretji spet nekam drugam. 

• Študenti želijo daljše pavze med predavanji. 

• Všeč jim je, da nekateri predavatelji ponujajo dodatno ponovitev oziroma podrobnejšo razlagajo 
predelane snovi. 

• Izvedba vaj in predvanj v istem terminu kot so izpitni roki ni v redu. 

• Usklajenost profesorjev med sabo pri tistih predmetih, kjer jih predava več. 

• Predavanja so predolga, saj je težko obdržati koncentracijo po 4 ure naenkrat. 

• Predlagajo aktivne odmore (razgibavanje). 

• Predavanja in vaje naj se ne prestavljajo tik pred zdajci. 

• Navodila za izdelavo seminarskih nalog naj bodo jasna. 

• Nekateri učitelji podajo premalo informacij o literaturi in njeni dostopnosti. 

• Nekateri študenti nimajo več predavanj in čakajo na možnost opravljanja vaj, da lahko pristopijo k 
izpitu. Tako bi sedaj lahko poslušali predavanja predmetov iz naslednjega semestra, da se tako 
obveznosti razporedijo. 

 
IZVEDBA IZPITOV 

• Študenti želijo točne datume izpitov, ki bi se tudi dejansko izvedli, ne pa sproti prestavljali. 

• Izpitni roki naj bodo razporejeni tako, da ne bo vse v enem tednu, saj je težko opravljati vsak dan 
drugi izpit. 
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• Predlagajo, da bi izpite opravili z narejeno seminarsko nalogo oz. a bi kako drugače spremenili načine 
ocenjevanja. 

• Obvestilo o opravljanju izpitov bi želeli prejeti pravočasno, vsaj 14 dni pred izpitom. 

• Predlagajo dodatne izpitne roke. 

• Usklajenost izpitnih rokov in razporeditev izpitov v daljše obdobje, tudi poletje. 

• Nekateri so izkazali bojazen pri opravljanju e-izpitov zaradi nepoznavanja in možnega nedelovanja 
tehnologije. 

• Objava na e-učilnici o postopku/protokolu izvedbe e-izpitov. 

• Obveznosti bi opravljali v pred-rokih. 

• Izredni študenti predlagajo opravljanje izpitov tudi izven predpisanega izpitnega obdobja. 

• Študenti zaključnih letnikov nerazumno dolgo čakajo na datume razpisanih izpitov in jih ne morejo 
opravljati. 

• Zaradi neopravljenih vaj ne morejo pristopiti k izpitu in se jim vse prestavi v naslednji semester, ko bo 
ista situacija – zanima jih, kako bo z izvajanjem teh izpitov.  

• Predlagajo takšna vprašanja pri izpitih, ki so problemsko zastavljena in lahko uporabljaš vso literaturo, 
a moraš v omejenem času pisati izpit. 

• Hitrejše in sprotno obveščanje o ocenah izpitov, če bodo termini izpitov kratki in zgoščeni, saj si je 
tako lažje planirati. 

• Študente skrbi opomba pri določenih izpitih, da se bodo izvedli po sprostitvi ukrepov, pri čemer 
seveda ne vemo, kdaj to bo. 

• Skrbi jih tudi zgoščenost izpitov v izpitnem obdobju, ker so v predhodnih mesecih odpadli nekateri 
kolokviji in predroki, poleg tega se bodo z zakasnitvijo izvajajo določene vaje. 

• Študente vseh študijskih smeri, ki so oddali tekstualni odgovor je v času anketiranja psihično 
bremenila izvedba izpitov – nevednost, nerazumevanje zakaj ni pisnih e-izpitov, strah pred veliko 
količino izpitov in kopičenjem študijskih obveznosti, spreminjanje/prestavljanje datumom izpitov, z 
njihove strani prepoznana »neorganiziranost« in »neobveščenost« - s tem identificirajo Referat za 
študentske zadeve, tudi vodstvo.  

• Zaradi tega je večkrat jasno izrečen upad študijske motivacije. Izmed vseh študijskih smeri je sicer iz 
besedil največja mera prepoznanega nezadovoljstva vidna na študiju Dietetike (zlasti izredni 
študenti). 

 
PREOBREMENJENOST ŠTUDENTOV 

• Študente skrbi preobremenjenost z izpiti, ki se sedaj zaradi neizvedenih vaj ne morejo opravljati, saj 
bodo imeli potem veliko obveznosti in kratke roke. 

• Skrbi jih razporejenost izpitov, saj je težko opravljati veliko število izpitov v kratkem terminu. 

• Izpostavljajo, da so urniki predavanj/vaj naporni, saj presedijo ob računalnikih tudi ves dan. 

• Razložijo, da nekateri profesorji od njih zahtevajo dodatne seminarske naloge in druge obveznosti, ki 
pa se niti ne priznavajo ob kasnejšem ocenjevanju. 

• Predlagajo, naj se profesorji med seboj uskladijo pri zahtevanih seminarskih nalogah. 

• Študenti Zdravstvene nege in Dietetike (izredni) izpostavljajo preobremenjenost z obsegom študija 
(pri ZN tudi seminarskimi nalogami) glede na dejstvo, da se prvi vključujejo v delo v klinična okolja v 
času COVID-19 in drugi izpostavljajo zaposlitev. 

 
ŠTUDIJSKO GRADIVO 

• Študenti želijo izročke predavanj / vaj pred samo izvedbo ure ali pa vsaj zelo hitro, ne pa šele nekaj 
dni pred izpitom. 

• Izročki predavanj/vaj naj ne bi bili že v pdf formatu kot izpisi predstavitev, ampak da bi si sami lahko 
uredili obliko izpisa »power-pointa« učiteljev. 

• Želeli bi tudi objavo tiste študijske literature, ki je možno, v e-učilnicah. 

• Velja naj daljši rok izposoje gradiv v knjižnici. 
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STRAH, ZASKRBLJENOST IN STRES 

• Študenti odkrito spregovorijo, da so nemotivirani. 

• Težko jim je, ker ne vedo, kaj jim bo prinesel naslednji dan, teden in to pripisujejo slabi informiranosti. 

• Pričakujejo razumevanje učiteljev in izkazano skrb zanje. 

• Veliko jih pogreša osebni stik z učitelji in sošolci. 

• Predvsem študenti 1. letnikov se med seboj ne poznajo, ne poznajo delovanja fakultete, nimajo 
občutka, da so študenti. 

• Želijo si več komunikacije, spodbud za študij.  

• Študenti izražajo zaskrbljenosti, strahu in opaznega stresa (vezano na različne vzroke) je v besedilih 
vseh študijskih smeri veliko. Omenjajo celo »aksioznost« in »depresijo«. Morda je ta zaznan pojav 
celo največji izziv v tej anketi. Eden izmed zapisov (Dietetika) na primer izpostavlja željo po spodbudi, 
motivaciji študentom – morda tudi skozi e-mail vodstva ipd. 

 
ŠOLNINA 

• Izredni študenti pričakujejo znižanje šolnine.  

 
URNIKI 

• Študenti pričakujejo takšno razporeditev obveznosti, da ne bodo preobremenjeni. 

• Želijo usklajenosti med predavanji/vajami in izpitnimi roki. 

• Zavedajo se, da jih čaka se praktično / klinično usposabljanje in jih skrbi, kdaj bodo lahko to izvedli in 
kako bo to vplivalo na sočasnost izvedbe vaj/predavanj in možnost končnega opravljanja izpitov. 

• Moti jih spreminjanje in odpovedovanje predavanj/vaj in izpitnih rokov. 

 
BIVANJE 

• Študenti izpostavljajo tudi organiziranost bivanja, saj je veliko takih, ki so najeli stanovanja in jih še 
vedno plačujejo. Ne vedo, ali jih lahko odpovejo glede na organiziranost študijskega procesa. 

 
PREPOZNANI UKREPI S STRANI ŠTUDENTOV 

• Nekateri ukrepi oziroma predlogi, ki so jih predlagali študenti so si med posameznimi študijskimi 
smermi podobni, a so obenem tudi razlike med njimi, pri čemer s predlogi (vsebinsko) najbolj izstopa 
Dietetika. Na študijskem programu Fizioterapije predlagajo objavo študijskih gradiv in prilagojeno 
izvedbo predavanj (krajše oblike), mestoma je to zaslediti tudi pri Zdravstveni negi in Aplikativni 
kineziologiji. Študent aplikativne kineziologije prepozna pomen tutorstva, vendar pove, da ni razvito. 
Študenti zdravstvene nege izpostavljajo pomen ustreznega in pravočasnega obveščanja. Slednje 
izpostavljajo tudi študenti Dietetike 

 
IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

• Študenti želijo opravljati vaje in praktično/klinično usposabljanje. 

 
ZAKLJUČEK LETNIKA / ŠTUDIJA 

Študenti predlagajo znižanje kriterijev za napredovanje v višji letnik. 

 
 
 
Komisija za spodbujanje in spremljanje kakovosti UP FVZ je iz Poročila anketiranja izpisala najpogostejša 
mnenja, kritike in predloge študentov. Svoj odziv so podali še prodekani za kakovost po študijskih področjih, 
prodekanja za študijske zadeve, prodekan za študentske zadeve in Študentski svet UP FVZ. 
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III. AKCIJSKI NAČRT UKREPOV NA PODLAGI REZULTATOV ANKETIRANJA ŠTUDENTOV, Januar 2021 
 
Pripravljen je akcijski načrt ukrepov, ki ga je obravnaval dekan skupaj s prodekani in sprejeli so odločitve, kateri predlagani ukrepi bodo izvedeni, do kdaj in katere 
službe so nosilke aktivnosti. 
Ukrepi bodo izvedeni z namenom izboljšanja obveščenosti in komunikacije s študenti, optimalne izvedbe študijskega procesa, izvedbe e-izpitov in povečanja skrbi 
za motiviranost in počutje študentov. 

 

CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK 

1.     OBVEŠČENOST IN KOMUNIKACIJA S ŠTUDENTI 

Učinkovito 
obveščanje 

Poslati pismo študentom o zaključeni anketi, zahvala za sodelovanje in 
informiranje o načrtovanih ukrepih preko e-mailov. 

KSSK UP FVZ – priprava besedila 
 

Takoj 

Učinkovito 
obveščanje 

Pripraviti in ustrezno objaviti nabor najpogostejših vprašanj. Obvezno 
sodelovanje referata. Objava na spletni strani fakultete in če je avtomatika, tudi 
preko VIS.  
Obvestiti študente o vseh možnih kanalih informiranja. 

Strokovne službe in KSSK– priprava 
besedila;   
Prodekani, vodje kateder - 
sodelovanje 

Takoj 

Učinkovito 
obveščanje 

Študentom bodo informacije prikazane na več mestih: 1. faza: spletna stran, VIS 
sistem., 2. faza: e-učilnica (Preveriti možnost novega predmeta »Pomembne info 
za študente«, v okviru katerega bi se informacije objavljale sproti). 
Informacije bodo objavljene po tematiki / študijskem programu. 

Strokovne službe in KSSK– priprava 
besedila;   
Prodekani, vodje kateder - 
sodelovanje 

Takoj 

Sprotno informiranje 

Vodstvo fakultete bo do začetka naslednjega semestra pripravilo scenarije 
možnih izvedb študijskega procesa (glede na veljavnost ukrepov na državni ravni 
in usmeritve NIJZ). 
 
Za študente bomo osnovali  reden mesečni informator. K sodelovanju bomo 
pritegnili tudi Študentski svet. 

Strokovne službe – priprava besedila;  
Prodekani, vodje kateder - 
sodelovanje 

Tedensko 

Celovito obveščanje 
Razgovori s študenti po študijskih programih so že bili izvedeni. 
Po potrebi se bo organiziralo obdobno srečanje med študenti in profesorji. 

Predstojniki kateder, prodekani Takoj 
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CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK 

2.  IZVEDBA ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

Optimizirati 
obremenitve 
študentov 

Preveriti izjave študentov po študijskih programih in študentom podati 
odgovor/pojasnilo glede uskladitev zahtevanih obveznosti med učitelji, še 
posebej med različnimi izvajalci istega predmeta. 
AK -  . vse tako kot je. mogoče mal manj obveznosti prek računalnika, pa mal več usklajenosti med 
profesorji    
ZN - bi profesorji lahko malo bolj pogledali urnike izpitov in se med sabo uskladili, ne da so izpiti 
tako kot lani in bodo najverjetneje tudi letos ponovno eden za drugim natrpani, namesto da bi se 
razporedili 
ZN - pri nekaterih predmetih kjer sta predavala dva profesorja med sabo nista bila usklajena glede 
navodil za seminarsko nalogo 

Predstojniki kateder – za svoje člane Takoj 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Referat bo ažurno obveščal študente z urniki vaj in predavanj. Pri pripravi urnikov 
bo skrbel za optimalno obremenitev in usklajeval izvedbo študijskega procesa z 
izpiti v izogib prekrivanja obveznosti. V pojasnilu študentom zapisati, da je 
manevrski prostor ozek, a da se fakulteta trudi pri tem. Za omilitev posledic bodo 
omogočeni dodatni izpitni roki. 

Strokovne službe 
Tekoče 
delo 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Referat bo študijski proces organiziral tako, da bodo »blok predavanja« pri enem 
predmetu krajša. Poskrbel bo za daljše pavze med izvedbo predavanj/vaj. 

Strokovne službe Diskusija 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Predavanja in vaje se ne bodo snemala zaradi pravno formalnih omejitev in 
zaščite avtorskih pravic. 

Dekan - odločitev Takoj 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Referat bo nujne laboratorijske / kabinetne vaje organiziral tako, da bo za 
skupino študentov zgoščena izvedba. 

Predstojniki kateder 
Strokovne službe 

Tekoče 
delo 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Predavanja bodo v prihodnjem semestru potekala na daljavo. Na fakulteti že 
poteka tudi preverjanje možnosti hibridne izvedbe v š.l. 2020/21, ki bi omogočala 
spremljanje v predavalnicah in daljavo hkrati, ob morebitni sprostitvi vladnih 
ukrepov. Odločitev mora biti sprejeta tudi na nivoju univerze.  

Vodstvo fakultete-odločitev 
Tekoče 
delo 
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CILJ UKREP ODGOVORNA OSEBA ROK 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Predstojniki kateder obvestijo svoje člane, naj imajo profesorji (in študenti, če je 
kvalitetna linija) prižgane kamere ob izvedbi predavanj/vaj. 

Predstojniki kateder – za svoje člane 
Tekoče 
delo 

Skrb za organiziranost 
študijskega procesa 

Navodila oz. protokoli izvedbe predavanj, vaj in e-izpitov (pisnih in ustnih) so na 
nivoju univerze sprejeti. Poskrbeti za boljše obveščanje izvajalcev in študentov, 

Strokovne službe Takoj 

Uvajanje inovativnih 
metod poučevanja 

Predstojniki kateder obvestijo svoje člane, naj profesorji popestritev 
predavanja/vaje s praktičnimi primeri, z video predstavitvami, z različnimi 
oblikami in orodji (flipped learning: študenti berejo in predavajo, profesor 
mentorira). 

Predstojniki kateder – za svoje člane 
Tekoče 
delo 

Dostopnost 
študijskega gradiva 

Predstojniki kateder obvestijo svoje člane, naj profesorji omogočijo dostop do 
izročkov predavanj v celoti pred predavanji/vajami. 
V kolikor je možno, naj omogočijo tudi dostop do študijskega gradiva. 

Predstojniki kateder – za svoje člane 
Tekoče 
delo 

Dostopnost 
študijskega gradiva 

Opravljena po poizvedba pri vodji univerzitetne knjižnice o možnosti podaljšanja 
roka za izposojo knjižnega gradiva. Študenti bodo o tem obveščeni takoj po 
pridobitvi informacije. 

Dekan Takoj 

Spodbujanje 
sprotnega učenja 

Predstojniki kateder obvestijo svoje člane, naj profesorji spodbujajo sprotno 
učenje tako, da jim omogočijo reševanje kvizov, jih aktivno vključujejo med 
urami.  
Vnaprej pripravljena vprašanja o snovi so dobrodošla, saj s tem razumejo, kaj je 
bistvo. 

Predstojniki kateder – za svoje člane 
Tekoče 
delo 

Pomoč študentom 

Pojasnilo študentom bo pripravil koordinator tutorskega sistema na fakulteti.  
Študenti bodo obveščeni. 
Ob tem opraviti pregled razpoložljivih kontaktih predstavnikov Študentskega 
sveta na spletnih straneh fakultete. 

Prodekan za študentske zadeve, Vodja 
tutorskega sistema 

Tekoče 
delo 

Zaključek letnika 
Fakulteta bo odločitve o znižanju obsega ECTS za prehod v višji letnik in/ali 
odločitev o opravljanju »izrednega letnika« sprejela po izvedeni analizi 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve 
Prodekani - sodelovanje 
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opravljenih izpitov ter skladno z odločitvami na ravni univerze in skladno s 
formalnim dovoljenjem državnih institucij. 

Zaključek študija 
Fakulteta bo preverila formalne možnosti predčasne oddaje dispozicij za pripravo 
diplomskih del na ravni aktov fakultete in univerze. Odločitev bo usklajena na 
ravni univerze. Študenti bodo obveščeni. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve 

Takoj 

Šolnina 
O možnostih plačevanja šolnine v obrokih se odloča na podlagi individualnih 
prošenj študenta. 

Dekan – odločitev 
Strokovne službe - dopis 

Takoj 

3.     IZVEDBA IZPITOV 

Ustrezna obveščenost Referat bo tekoče in sproti obveščal študente o razpisanih izpitnih rokih. Strokovne službe 
Tekoče 
delo 

Pravočasna 
obveščenost 

Referat bo pozvan, da ni dovoljeno razpisovanje ali spreminjanje rokov za manj 
kot 14 dni v naprej. 
Rezultati izpitov naj se objavijo skladno z veljavnimi roki. 
Predstojniki kateder o tem obvestijo svoje člane. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve 

Takoj 

Opravljanje e-izpitov 

Fakulteta je že omogočila sprotno opravljanje e-izpitov in e-kolokvijev pri 
predmetih, kjer je to možno. Tako bo tudi vnaprej oz. organizirane bodo takšne 
izvedbe izpitov, kakor bodo to omogočali vsakokrat veljavni vladni ukrepi in 
smernice NIJZ. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve  

Takoj 

E-izpiti 
Izvedba izpitov v prihodnosti bo predmet organizacije študijskega procesa in 
načinov ocenjevanja, kakor bodo vsakokrat veljavni vladni ukrepi in smernice 
NIJZ. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve  

Takoj 
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E-izpiti 

Prodekanja za študijske zadeve in predstojniki kateder obvestijo člane naj 
izvedejo izpite na daljavo, pri čemer se jim ponudi pomoč dodatnega 
izobraževanja, delitev dosedanjih izkušenj in pomoč asistenta pri sami izvedbi 
izpita. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve - dopis 

Takoj 

Načini ocenjevanja 
Vrednotenje seminarske naloge pri načinih ocenjevanja ni možno spreminjati. 
Veljajo tako, kakor je zapisano v učnem načrtu predmeta. O tem se obvesti 
študente, predstojniki kateder pa svoje člane. 

Predstojniki kateder – za svoje člane  
 

Takoj 

Dodatni izpitni roki 

Izpitni roki in razpisani izpiti ostajajo. Dodatni izpitni roki se prilagajajo glede na 
izvedbo obveznih laboratorijskih/kliničnih vaj. Možno je izvajati vmesne izpitne 
roke, izpite pred izpitnim obdobjem in tudi v septembru. 
Za študente pripravi referat natančno obvestilo. 

Dekan – odločitev 
Prodekanja za študijske zadeve  

Takoj 

Razpored izpitnih 
rokov 

Referat bo skrbel za enakomerno razporejenost izpitov. Uskladitev naj se opravi 
že na nivoju kateder. Študente se ustrezno obvešča. 

Predstojniki kateder – za svoje člane  
Strokovne službe 

Takoj 

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

Dekan, Prodekani,  
Predstojniki kateder – za svoje člane 

Takoj 

4.     SKRB ZA MOTIVACIJO IN POČUTJE ŠTUDENTOV 

Počutje študentov 

Na nivoju univerze se odvija »Šport UP za študente«. 
Izvajajo se tudi delavnice o tehnikah sproščanja in obvladovanju stresa. 
Koordinator aktivnosti bo pozvan, da poda pojasnila in poveča obveščanje 
študentov na fakultetnem nivoju. 

KSSK UP FVZ, Strokovne službe - 
organizacija 

Takoj 
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Počutje študentov 
Zaposlena na katedri za kineziologijo bo na primeru dogodka sproščenega 
druženja študentov Aplikativne kineziologije izvedla dogodke tudi za študente 
ostalih študijskih programov na fakulteti. Skrb za ustrezno obveščanje študentov. 

KSSK UP FVZ, Strokovne službe - 
organizacija 

Takoj 

Motivacija študentov 

 Predstojniki kateder obvestijo profesorje, naj pri izvajanju pedagoškega procesa 
izkažejo skrb za dobro počutje in študente motivirajo. Apel vsem izvajalcem, da 
ne nastopajo zgolj v vlogi predavateljev, temveč predvsem v človeški vlogi. 
Pogovor, razumevanje, poslušanje 

Predstojniki kateder – za svoje člane Takoj 

Organiziranost 
študentov 

Izboljšati obveščenost študentov o delavnicah, dogodkih na temo krepitev znanja 
upravljanja s časom in z osnovami strategij učenja ki se odvijajo na univerzitetni 
ravni. 

KSSK UP FVZ, Strokovne službe - 
organizacija 

Takoj 

 
 

 
 
 
 



ODZIV UP FVZ– ANKETA ŠTUDENTOV COVID-19, JANUAR 2021 
 

 12 

 


