
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Izvajanje pedagoškega dela v 2020/21 na FDV – dopis za študente 
 
 
 
 
Način izvedbe pedagoškega dela v 2020/21 se bo prilagajal epidemiološki situaciji v zvezi s 
COVID-19 in posledično navodilom MIZŠ in rektorja Univerze v Ljubljani o morebitnih 
omejitvah. Glede na to se bodo menjavali trije načini izvedbe: 
- A: Ko (če) ni omejitev, ker država ne izvaja nobenih ukrepov: Pedagoški proces izvajamo 

kot običajno na fakulteti. 

- B: Ko (če) je razglašena epidemija s strogimi varnostnimi ukrepi (fakulteta zaprta): 

pedagoški proces izvajamo izključno na daljavo.  

- C: Ko (če) veljajo različne omejitve (npr. zahtevana 1¸5 m razdalje, maske, higiena rok, 

čiščenje): pedagoški proces izvajamo kombinirano na fakulteti in na daljavo tako, da je 

del študentov prisoten v predavalnicah, del pa spremlja dogajanje na daljavo.  

Trenutna situacija (8. 9. 2020) je takšna, da lahko pedagoški proces izvajamo na način C, torej 
predvidevamo, da bomo tudi študijsko leto 1. 10. 2020 pričeli v načinu C. Izmenjalne in tuje 
študente prvih letnikov bomo (ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov) na fakulteti sprejeli 30. 
9. 2020, študente 1. letnika prve in druge stopnje pa 1. in 2. 10. 2020, o čemer vas bomo še 
dodatno obvestili. Redni pedagoški proces se po načinu C za vse študente prične 5. 10. 2020 po 
urniku.  
 
Način C je potreben, ker v primeru zahtevane razdalje 1,5 m naše predavalnice niso zadosti 
velike, da bi pedagoški proces v prostorih fakultete lahko spremljali vsi študenti. V danih 
razmerah predstavlja najboljši približek običajnemu delu v predavalnicah, saj predavalnice 
virtualno poveča. Seveda zahteva od pedagogov in študentov določene prilagoditve, vendar je 
to edini način, ki študentom vsaj delno omogoča običajno študijsko delo v predavalnicah. 
 
Izvedba pedagoškega procesa po načinu C 
 
V načinu C od 5. 10. 2020 naprej (do morebitne spremembe epidemiološke situacije in 
posledično navodil MIZŠ in NIJZ) bomo v prostorih fakultete izvajali vse kontaktne ure po 
urniku, pri čemer bo del študentov prisoten v predavalnici, del pa po videokonferenci. Gre torej 
za hibridni način izvajanja pedagoškega dela. 

 

 



 

 

V ta namen boste študenti vsakega letnika vsakega programa razdeljeni v manjše skupine (npr. 
8 - 12 študentov, maksimalno 4 skupine za letnik programa; v primeru manjšega števila vpisanih 
študentov na letnik programa lahko tudi 1 sama skupina) in se boste tedensko menjavali pri 
prisotnosti na fakulteti. Vsak študent bo tako praviloma vsaj enkrat mesečno (en teden) (višji 
letniki, druga stopnja tudi pogosteje) prisostvoval kontaktnim uram pri vsakem svojem 
predmetu na fakulteti, ostale tedne pa bo prisoten po videokonferenci.  
 
Ker vpis še poteka, v tem trenutku ne moremo posredovati porazdelitve študentov po skupinah. 
Slednja bo narejena in študenti boste o tem obveščeni takoj po zaključku glavnine vpisa (po 30. 
9. 2020) in pred 5. 10. 2020, ko se bo pričela izvedba ob fizični prisotnosti prve skupine. Skupine 
bomo nato dopolnjevali enkrat tedensko, glede na morebitno naknadno vpisane, pri tem pa 
dopolnitve ne bodo vplivale na izvedbo prvega tedna predavanj (prve skupine). 
 
Od vas pričakujemo, da boste na fakulteti prisotni v predpisanih tednih in menjave terminov 
niso mogoče. Študentom, ki morebiti spadate v rizično skupino ali iz drugih razlogov ne morete 
biti prisotni na fakulteti (skrbite za osebo, ki je v rizični skupini, otežkočene socialne razmere 
itd.), bo dovoljena prisotnost na daljavo po videokonferenci oz. podane alternativne oblike 
dela, vendar bo to potrebno dokazovati s statusom (status študenta s posebnimi potrebami, ki 
kot razlog za status predvideva različne primanjkljaje, ovire, motnje ter izredne socialne 
razmere). Prošnjo za tak status z vsemi ustreznimi dokazili, na katere se sklicujete pri pridobitvi 
statusa, lahko oddate prek spletnega referata najkasneje do 16. 10. 2020. Seveda boste 
študenti v primeru okužbe s COVID-19, simptomov okužbe ali stika z okuženo osebo pedagoški 
proces prav tako spremljali na daljavo.  
 
Za delo na daljavo študentom, ki nimate možnosti spremljanja kontaktnih ur online v svojem 
okolju, po vnaprejšnji najavi omogočimo, da lahko opravljate svoje (študijske) obveznosti v 
prostorih fakultete. Prosimo, da nam to informacijo posredujete najkasneje do 16. 10. 2020 na 
e-naslov preventiva@fdv.uni-lj.si.  
 
Pred pričetkom novega študijskega leta boste študenti dobili posebna navodila v zvezi z varnim 
ravnanjem v prostorih fakultete (prihod na fakulteto, nošenje mask, higiena rok). Sledenjem 
tem navodilom ter dosledno upoštevanje urnikov in razporeditve študentov po skupinah 
zagotavlja varnost, ki je v skladu s priporočili NIJZ, saj omogoča zračenje predavalnic ter 
ohranjanje fizične razdalje 1,5 m v predavalnicah.  
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