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Predmet: Osnove znanstvenega pisanja z 
angleško terminologijo
• 1. stopnja, 1. letnik, dvosemestrski, 90 KU (25P, 35V, 30 S), 7 ECTS

• FOKUS PREDMETA v OKVIRU PROJEKTA DIGITALNA UL:
• CILJ: usposobiti študente za raziskovanje in pisanje strokovnih in znanstvenih besedil, zlasti 

raziskovalnih esejev in seminarskih nalog
• KOMPETENCE: 

• obvladovanje iskanja in klasifikacije različnih virov za znanstveno raziskovanje
• razvijanje raziskovalnih analitičnih sposobnosti, sposobnost jasne argumentacije in zmožnosti sinteze 

znanstvenih ugotovitev
• zagotoviti poznavanje temeljne angleške terminologije na področju mednarodnih odnosov

• VEŠČINA: pisno izražanje in oblikovanje znanstvenih besedil

• uporaba IKT za delo (od) doma



Zakaj IKT za študentovo delo (od) doma?

• RAZLOGI:  
• študentu omogočiti trajen dostop do obravnavanih vsebin – TRAJNOST in 

DOSTOPNOST
• večkratno in ponovno reševanje nalog – PONOVLJIVOST
• časovno in lokacijsko prilagojen študij/učenje – PRILAGODLJIVOST
• možnost samostojnega učenja - SAMOSTOJNOST
• lažji pregled nad sprotnim delom študentov doma – SLEDLJIVOST, 

PREVERLJIVOST, SPROTNO DELO
• delo 1:1 – VARNOST in ZASEBNOST (povratne informacije)
• raznolikost didaktičnih pristopov – ZANIMIVOST in INTERAKTIVNOST



DIDAKTIČNA 
UPORABA IKT 

KOMBINIRANO UČENJE: 

KONTAKTNE URE v PREDAVALNICI 

ASINHRONO DELO NA DALJAVO

SINHRONO DELO NA DALJAVO 

Primer aktivnosti študentov IKT

Spletna učilnica s tekstovnim in video 
gradivom

Moodle

Kviz za preverjanje znanja Moodle

Mentorstvo na daljavo: asinhrona 
komunikacija v forumu

Moodle + 
Wiki

Video posnetki z navodili za uporabo baz 
podatkov

YouTube

Oddaja besedila s preverjanjem 
plagiatorstva

Turnitin (v 
Moodle)



Spletna učilnica s tekstovnim gradivom



Spletna učilnica z video gradivom



Kviz za 
preverjanje 
znanja





Mentorstvo na 
daljavo: 
asinhrona 
komunikacija v 
forumu



Mentorstvo 
na daljavo: 
sinhrona 
komunikacija 
v forumu



Oddaja besedila s preverjanjem plagiatorstva



In kaj pravijo študenti? (iz ankete)
• da z uporabo spleta bolje sledijo novostim na študijskem področju;

• da jih delo z IKT veseli, da jim delo z IKT ne predstavlja težav, da ga radi uporabljajo;

• da so najbolj zadovoljni z uporabo IKT kot podporo procesu učenja ter z ustreznostjo uporabe IKT 
pri izvedbi predmeta;

• da so se zaradi uporabe IKT pri tem predmetu veliko naučili;

• da je uporaba IKT omogočila lažji dostop do študijskega gradiva;

• da je uporaba IKT bila dovolj raznovrstna, da je ustrezala različnim stilom učenja študentov.

Pri tem izstopata dve ugotovitvi: 

• študenti po posodobitvi so izpostavili številne prenosti uporabe IKT za študijski proces (dostop 
do informacij, dostopnost in prilagodljivost, raznovrstnost in zabavnost pri delu)

• navkljub temu, da so se veščine študentov z uporabo IKT (za iskanje informacij, uporaba Worda, 
Moodla) malenkostno izboljšale, je naklonjenost študentov glede uporabe IKT ostala 
nespremenejena oziroma  se je celo malenkostno zmanjšala.



Ocena izvajalcev

• IKT smiselno uporabljati kot podporo pri procesu poučevanja/učenja

• Interaktivna narava nekaterih oblik dela (kviz, forumska razprava) pozitivno 
prispeva k krepitvi kompetenc (pisno izražanje in oblikovanje znanstvenih besedil, 
razvijanje raziskovalnih analitičnih sposobnosti, sposobnost jasne argumentacije). 

• Prav tako uporaba IKT omogoča večjo dostopnost in ponovljivost (predavanj, vaj, 
seminarjev), ki lahko okrepi trajnost znanja. 

• Uporaba IKT (zlasti za sprotno preverjanje znanja) je časovno precej intenzivna v 
fazi priprave, z izjemo kviza pa tudi v fazi dajanja povratnih informacij.

• Priložnost vidimo izvajalci predvsem pri nadgradnji spletnega okolja (Moodle) za 
izvedbo videokonference z več udeleženci – olajša sinhrono komunikacijo na 
daljavo.



Hvala za pozornost!


