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SMERNICE ZA IZVEDBO IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI NA UM FKKT V ZIMSKEM SEMESTRU 
ŠTUDIJSKEGA LETA 2020/2021 

 

 

Spoštovani sodelavci in študentje, 
 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalni inštitut za javno zdravje sta 16. 9. 2020 
izdala »Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21«. 
Univerza v Mariboru je dne 16. 9. 2020 izdala »Smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na 
Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/2021«.  

Skladno z obema dokumentoma izdajamo na FKKT specifična navodila za izvajanje pedagoškega 
procesa, ki vključujejo varnostni protokol za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 v prostorih 
fakultete. Vsi dokumenti so zbrani na strani https://www.fkkt.um.si/covid-19. 

Varnostni protokol 

Študentje in zaposleni smejo na fakulteto vstopati le zdravi. Ob vstopu v prostore fakultete se študentje 
evidentirajo z uporabo QR kod, ki so nalepljene na vratih ali drugih mestih v predavalnicah in 
laboratorijih. Pri vseh oblikah dela in premikanju oseb po fakulteti mora biti zagotovljena fizična 
razdalja najmanj 1,5 m. Zagotovljeno mora biti umivanje in razkuževanje rok. Študentje naj se ne 
zadržujejo v večjih skupinah na hodnikih fakultete. V prostorih, kjer se srečuje več oseb, je obvezna 
uporaba obrazne zaščitne maske. Študentje si maske zagotovijo sami.  

Ko skupina študentov zapusti prostor, je obvezno je čiščenje in razkuževanje površin, npr. miz, pultov, 
kljuk ipd. Enako velja za opremo, npr. laboratorijske naprave, računalnike, tipkovnice, tiskalnike, 
slušalke, mikrofon idr. Prostor je potrebno dobro prezračiti. Za razkuževanje površin v predavalnicah 
poskrbijo čistilke. Za razkuževanje v laboratorijih in računalniških učilnicah so odgovorni asistenti in 
tehnični sodelavci. 

V prostore fakultete ne smejo prihajati študenti in zaposleni, ki imajo znake za okužbo s SARS-CoV-2, 
in tisti, ki jim je bila odrejena karantena ali izolacija. Študentje, pri katerih je bila potrjena okužba s 
SARS-CoV-2 in tisti, ki jim je bila odrejena karantena, o tem čim prej obvestijo fakulteto na naslov 
referat.fkkt@um.si. 
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Izvedba študijske dejavnosti v predavalnicah 

Predavanja, seminarske in računalniške vaje naj se v čim večji meri izvedejo v živo v predavalnicah oz. 
računalniških učilnicah, če je to mogoče ob upoštevanjih priporočil NIJZ. Če kakšen študent letnika dobi 
odločbo v karanteni, izvajalec preide na hibridni način, da omogoči spremljanje od doma tudi takšnim 
študentom.  

V predavalnicah so v skladu s smernicami označeni sedeži, ki jih lahko zasedejo študentje, tako da je 
zagotovljena minimalna fizična razdalja 1,5 m: 

 A-103: 18 študentov 
 A-104: 13 študentov 
 A-105: 32 študentov 
 A-107: 27 študentov 
 Računalniška učilnica 1: 9 študentov 
 Računalniška učilnica 2: 9 študentov 

Če izvedba v živo zaradi prostorskih omejitev ni mogoča za vse študente, se aktivnosti v predavalnicah 
oz. računalniških učilnicah izvedejo na hibridni način, to pomeni, da izvajalec izvaja predavanja v živo 
za skupino študentov v predavalnici, hkrati pa se predavanje predvaja preko MS Teams za drugo 
skupino, ki ga spremlja na daljavo (angl. streaming). 

V izjemnih oz. utemeljenih primerih je možna izvedba na daljavo, npr. v primeru zdravstvenih omejitev 
ali začasne odsotnosti izvajalca ipd. 

O vsaki spremembi urnika se izvajalec dogovarja z referatom. Študente se o tem obvešča na študentske 
elektronske naslove in na spletni strani fakultete. 

Študentje predavanj ne smejo snemati. Če se za snemanje in objavo predavanja na osnovni strani 
kanala v MS Teams odloči izvajalec, mora pri tem vključiti besedilo: 

“Na dogodku bo potekalo snemanje z namenom izvajanja izobraževalnega procesa kot javne naloge. Z 
vstopom na predavanje soglašate z opredeljenimi pogoji. Snemanje poteka skladno z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.“.  

Izvedba študijske dejavnosti v laboratorijih 

Izvedba laboratorijskih vaj ima v zimskem semestru najvišjo prioriteto, zato se bodo na začetku 
zimskega semestra v največji možni meri izvajale vaje. Vaje v laboratorijih je potrebno organizirati tako, 
da je mogoče zagotavljati fizično razdaljo. V laboratorijih je obvezna uporaba razkužil za roke, zaščitne 
maske, laboratorijske halje, zaščitnih očal in rokavic.  

Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Med semestrom se priporoča izvedba sprotnega preverjanje znanja v živo, t. j. v predavalnicah, ob 
upoštevanju medsebojne razdalje. Preverjanje pri istem predmetu se lahko izvede v več predavalnicah, 
pri tem se zagotovi zadostno število nadzornih oseb. Če ni možno drugače, se preverjanje lahko izvede 
tudi v soboto. 
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Izjemno ranljive skupine študentov 

Študentje, ki zaradi različnih omejitev sodijo v izjemno ranljive skupine, naj to skupaj z ustreznimi 
dokazili sporočijo v referat. Pedagoški proces za študente, ki sodijo v rizične skupine, je potrebno 
prilagoditi. 

Tuji študenti 

Tuji študenti (redno vpisani in na izmenjavi) morajo imeti možnost izpolniti vse s študijskim programom 
oz. s študijskim sporazumom in učnimi načrti posameznih učnih enot predvidene obveznosti. Zagotoviti 
je potrebno ustrezno izvedbo pedagoškega procesa tudi za tujce.  

 

 

Smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na UM FKKT v zimskem semestru študijskega leta 
2020/2021 se bodo posodabljale v skladu z novimi navodili, ki jih bomo prejemali od ministrstva, NIJZ 
in Univerze v Mariboru. 

 
 
 
 
 
     prof. dr. Zorka Novak Pintarič,     prof. dr. Zdravko Kravanja, 

prodekanica za izobraževalne zadeve      dekan 
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