
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani študenti Zdravstvene fakultete! 

 

Čas, v katerem se trenutno nahajamo, zahteva sodelovanje tako študentov kot vodstva 

fakultete in vsem predstavlja izziv, saj načina dela, ki sedaj poteka, nismo vajeni.  

 

Člani Študentskega sveta Zdravstvene fakultete, člani Študentske organizacije – Pacienti, 

študenti tutorji in predstavniki letnikov smo za vas zbrali najpogostejša vprašanja, ki ste jih 

postavljali v zvezi s študijskim procesom na naši fakulteti v času COVID-19. Preprečiti želimo 

širjenje lažnih in napačnih informacije v zvezi s trenutno in planirano organizacijo dela, zato 

vas prosimo, da si spodnji zapis pozorno preberete. V kolikor imate dodatna vprašanja, ki niso 

bila vključena, se lahko obrnete na izvajalce predmetov, mentorje letnikov, referat ali študente 

(tutorji, ŠSZF, ŠOZF – Pacienti, predstavniki letnikov).  

 

 

1. Izredni študenti – kako je s plačilom šolnine? 

 

Vsem študentom, ki zaradi ukrepov ne morajo plačati 3. in 4. obroka šolnine (rok plačila 31. 3. 

in 31. 5. 2020), se bo na osebno prošnjo študenta, poslano po elektronski pošti na naslov 

referat@zf.uni-lj.si, omogočila prijava na izpit in omogočil odlok plačila do torka, 1. 9. 2020. 

 

 

2. Kako je z opravljanjem vaj/seminarjev, ki so bili razpisani? Se lahko profesor odloči 

za druge oblike opravljanja le teh? 

 

Skladno s sklepom rektorja in tudi dekana ZF, se vse oblike študijskih obveznosti (predavanja, 

seminarji, vaje) lahko izvajajo v prilagojeni obliki. Izjema so vaje, ki potekajo v kliničnem 

okolju. Te se trenutno ne izvajajo.  

 

 

3. Kako je z opravljanjem obveznosti v trenutni situaciji za študente, ki delajo? Kako 

naj se opravičijo, na koga naj naslovijo potrdilo o delu in kaj mora potrdilo vsebovati 

(pogodba o zaposlitvi, urnik, študentsko delo)?  

 

Vsi pedagoški delavci so bili obveščeni, da imajo študenti, ki opravljajo delo v zdravstvenih 

inštitucijah (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za starejše in podobno), opravičeno 

prisotnost na predavanjih in seminarjih. Vaje, ki so obvezne, morajo študenti kljub temu 

opraviti. Sama izvedba vaj se prilagodi študentu, ko ta ni na delovnem mestu. Nosilec ali 

izvajalec vaj lahko študentu omogoči opravljanje vaj tudi na drugačen (prilagojen) način. O 

obliki in vsebini odloča nosilec oz. izvajalec. Študent mora izkazati sodelovanje z zgoraj 

naštetimi inštitucijami s potrdilom, če to od njega zahteva izvajalec.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tisti, ki trenutno delajo (zaposleni in študenti) – obstaja možnost, da se jim prizna del 

kliničnega usposabljanja ali pridobijo dodatne kredite?  

 

O priznavanju dela obveznosti (vaj) se bo obravnavalo individualno, za vsakega študenta 

posebej. Študent bo moral oddati individualno vlogo z vsemi dokazili, kjer bo razvidno, kje je 

delal v času izvajanja krize, koliko ur je opravil, kakšno vrsto del in nalog je izvajal (lahko tudi 

na katerih oddelkih). Na podlagi teh dokazil, bo komisija lahko priznala del študijskih 

obveznosti na podlagi neformalno pridobljenega znanja. Priznavajo se lahko vaje, ne pa tudi 

izpiti. 

 

 

4. Kako je z zaključnimi deli? Oddaja/zagovori? Kako bo z vpisom na magisterij, če 

vsem ne uspe diplomirati?  

 

V ponedeljek, 6.4.2020, smo na Zdravstveni fakulteti, na podlagi sklepa rektorja po 

elektronski pošti poslali obvestilo vsem zaposlenim in študentom, da se lahko izvajajo 

zagovori zaključnih del.  

Glede vpisa na magistrske študije ne moremo podati odgovora, dokler ne vemo, kako dolgo 

bodo trajali ukrepi povezani s korona virusom. To je tudi vprašanje, na katero bo morala 

odgovor pripraviti Univerza. 

 

 

5. Nekateri študenti so opomnili na slabo odzivnost nekaterih izvajalcev predmetov na 

e-pošto.  

 

Vse zaposlene bomo ponovno pozvali, da delo na daljavo pomeni, da so odzivni tudi po 

elektronski pošti. Večina zaposlenih se odziva. Če nam boste posredovali konkretna imena 

učiteljev, ki ne odgovarjajo na elektronska sporočila, jih bomo lahko poimensko pozvali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nekateri letniki so opozorili, da se pri njih trenutno izvaja zelo malo predvidenih 

predmetov (študente smo že napotili, naj sestavijo predloge in jih posredujejo 

mentorju letnika in predstavniku študijske smeri). 

 

Na kolegiju predstojnikov smo pozvali vse predstojnike, da se naj izvede čim več študijskih 

obveznosti na daljavo (seveda tiste, ki se lahko). Namen tega je, da imamo ob vrnitvi na 

fakulteto čim več prostih terminov za izvedbo vaj, ki se zaradi narave dela ne morejo izvajati 

na daljavo (vaje na klinikah, v laboratorijih ZF), ipd.. 

 

 

7. Želja študentov na vseh smereh je, da bi imeli več on-line predavanj/konferenc. Pri 

tistih, ki se že izvajajo, pa so študenti opozorili na slabo kvaliteto on-line konferenc v 

programu ZOOM in iskanju drugih alternativnih možnosti za boljšo kvaliteto 

predavanj. Prav tako študenti opozarjajo, da nekateri izvajalci doma nimajo opreme 

za dobro izvajanje predavanj (mikrofon).  

 

Glede na izkušnje vodstva fakultete, ki opravlja vse sestanke s pomočjo aplikacija Zoom, 

zadeva deluje zelo dobro. Problem nastane, ko več udeležencev govori hkrati. Predlagamo, da 

se udeležencem onemogoči govor, ko pa želijo kaj povedati, to nakažejo s pomočjo funkcije, 

ki jo aplikacija omogoča. Učitelj potem omogoči govorjenje le enemu študentu hkrati. Za 

dobro izvajanje sestankov oz. v vašem primeru predavanj, mikrofon ni potreben za boljšo 

kvaliteto zvoka.  

 

Predlog študentov: s strani informatika bi se lahko vsem izvajalcem poslala navodila ali 

priporočila za boljšo kakovost on-line konferenc oz. imena programov, ki so preizkušena in 

delujejo. Vsak izvajalec namreč uporablja svoj program in kvaliteta predavanj se močno 

razlikuje.  

 

S strani informatikov, je bil prav Zoom predlagam kot orodje za izvedbo predavanj. Odgovor 

glede kvalitete zvoka smo podali v prejšnjem odstavku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Za vprašanja o opravljanju vaj na klinikah je res prehitro, a se vseeno študenti 

najbolj zanimajo, kaj se bo zgodilo si KU. Je možno, da se klinična usposabljanja 

zavlečejo v poletje? Če, kako in do kdaj? Bo študentom podana možnost, da bi del ne-

opravljenega KU opravili v domačem kraju?  

 

Del vaj, ki poteka na klinikah, se bo zagotovo izvajal tudi v poletnih mesecih. Števila ur oz. 

kako dolgo bi to trajalo, ne moremo napovedati, ker ne vemo, kako dolgo bodo trajali trenutni 

ukrepi. Glede izvedbe kliničnih vaj že potekajo dogovori z UKC Ljubljana, na fakulteti pa 

pripravljamo plan. Dokončnega plana izvedbe vaj ne moremo podati, dokler ne vemo, kako 

dolgo bodo trajali ukrepi. Klinične vaje se načeloma ne bodo izvajale v domačem kraju. 

 

Ideja študentov: študente 3. letnika se lahko povpraša, če bi kdo želel KU opravljati v 

absolventskem letu (tako bi imela fakulteta možnost, da na KU čimprej razpiše študente, 

ki si želijo diplomirati in se jim da prednost).  

 

Zaradi večjega števila študentov, ki so trenutno v 2. letniku, to prihodnje študijsko leto žal ne 

bo izvedljivo. 

 

 

9. V primeru, da se vsem ponudi dodatno leto študija zaradi trenutne situacije, kaj se 

zgodi s tistimi, ki so dodatno leto že koristili (prepis, ponavljanje letnika)?  

 

Vsi študenti, ne glede na to, ali do možnost koriščenja dodatnega leta že izkoristili ali ne, se 

bo omogočilo vpis v dodatno leto. Če je študent imel možnost opraviti vse obveznosti in jih ni 

zaradi neopravičljivih razlogov, se vpis v dodatno leto ne bo odobril (velja za tiste študente, ki 

so že izkoristili dodatno leto). 

 

V kolikor bo vodstvo fakultete iz Univerze v Ljubljani prejelo kakšne nove usmeritve, se 

lahko spremeni tudi kateri od odgovorov. O tem bodo študenti obveščeni. 

 

 

Ostanite zdravi in upamo, da se kmalu spet vidimo! 

 

 

Študentski svet Zdravstvene fakultete 

 

 

 

 


