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                                         Ljubljana, 19. 1. 2022  

 

Obvestilo za študente UL ZF o nadaljnji izvedbi študijskega procesa 

 

Zaradi še vedno slabe epidemiološke situacije vas obveščamo, da nadaljujemo s kombiniranim načinom 

izvedbe študijskega procesa, saj le tako lahko zagotovimo sledljivost visokorizičnih kontaktov in manjše 

tveganje za širitev okužbe med študenti, ki odhajajo v klinična okolja.  

Trenutna navodila glede izvedbe pedagoškega procesa do vključno 11. 3. 2022, ostajajo nespremenjena. 

1. Pred vstopom v prostore Zdravstvene fakultete se evidentirate preko QR kode, ki je nameščena na 

vhodu fakultete. Kasneje se evidentirate še pred vsakim vstopom v predavalnice, kabinete, laboratorije, 

telovadnico in knjižnico. Le na ta način lahko sledimo morebitnim visokorizičnim kontaktom, katere 

moramo, v primeru okužene osebe, posredovati NIJZ. 

 

2. Izpolnjevanje PCT pogoja izkazujete z veljavno QR kodo na recepciji fakultete. 

 

3. Izvedba študijskega procesa – predavanja, seminarji, seminarske vaje, preverjanja znanja 

a) Predavanja, seminarji, seminarske vaje in preverjanja znanja se v celoti izvajajo na daljavo. 

Povezave bodo objavljene v spletni učilnici. 

b) Izvedba bo potekala skladno z urnikom, ki bo pripravljen do konca izpitnega obdobja.  

c) Na podlagi priporočila strokovne skupine UL za COVID-19 in glede na trenutne epidemiološke 

razmere bomo presodili o možnostih dodatnega izpitnega roka v zimskem izpitnem obdobju, ki se 

je začelo v tem tednu.  

d) Dodatne izpitne roke, lahko razpišemo tudi po končanem izpitnem obdobju. 

e) K dodatnemu izpitnemu roku pristopajo praviloma študenti in študentke z dokazili o okuženosti oz. 

napotilu v karanteno v obdobju rednih, že najavljenih izpitnih rokov. 

 

4. Izvedba študijskega procesa – vaje 

Laboratorijske in klinične vaje, ki potekajo v prostorih Zdravstvene fakultete pod nadzorom mentorja 

(izvajalca vaj) ali v učnih bazah, se izvedejo v skladu z urnikom v fizični obliki. Pri izvajanju pouka v fizični 

obliki je treba upoštevati vsa navodila in ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z novim 

koronavirusom. Izvajalec vaj se lahko odloči tudi za izvedbo na daljavo. 

 

5. Govorilne ure 

Govorilne ure za študente se izvajajo preko elektronske pošte, spletne učilnice ali po telefonu. 

 

6. Zagovori zaključnih del 

Zagovori zaključnih del lahko potekajo v živo pod pogojem, da so na zagovoru prisotni samo kandidat 

in člani komisije, ki izpolnjujejo pogoj PCT. 

 

 

        

           dekan 

izr. prof. dr. Andrej Starc 
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