
❖ slepi in slabovidni študenti;
❖ gluhi in naglušni študenti;
❖ študenti z govorno-jezikovnimi težavami 

(težavami v komunikaciji);
❖ študenti z gibalno oviranostjo;
❖ študenti z dolgotrajno ali kronično 

boleznijo;
❖ študenti s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja;
❖ študenti z motnjami avtističnega 

spektra;
❖ študenti s telesnimi poškodbami in /ali 

dolgotrajnejšo rehabilitacijo;
❖ študenti z motnjami v telesnem in 

duševnem zdravju;
❖ študenti s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami;
❖ študenti v izrednih socialnih razmerah. 

Kdo so študenti s 
posebnimi potrebami?

Učiteljica tutorka za študente s posebnimi 
potrebami: nevenka.gricar@zf.uni-lj.si 

Študentka tutorka za študente s posebnimi 
potrebami: cresnjevecanja@gmail.com

DODATNE INFORMACIJE

❖ Ob vpisu na fakulteto je treba 
oddati vlogo za dodelitev 
(posebnega) statusa študenta s 
posebnimi potrebami (lahko tudi 
naknadno, če se težave pojavijo 
med študijskim letom)

❖ Vlogi je treba priložiti zahtevana 
dokazila o težavah oziroma ovirah, 
zlasti izvide zdravstvene oz. druge 
ustanove

❖ Vlogo in dodatne informacije 
lahko najdeš na: https://www.zf.uni-

lj.si/si/studenti/tutorstvo

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI

Kako pridobiti status?

Pripravile študentke: Nina Bučar, Anja Črešnjevec, Anja Zver

❖ že na začetku se pojavi večja mera stresa in 
stiske – to se izraža tudi v študijskih dosežkih 
(posledica manj strukturiranega študijskega 
okolja)

❖ stiske so pogosto tudi posledica pritiskov staršev 
(velikokrat imajo visoka pričakovanja)

❖ težave so pri uravnavanju in usklajevanju 
obveznosti za učenje in izpite (ni preverjanj znanj)

❖ stiska zaradi slabšega obvladovanja osnovnih 
veščin in manj sistematične pomoči

❖ kompenzacijske strategije, ki so jih razvili v 
osnovni ali srednji šoli, so na fakulteti manj 
učinkovite

❖ zaradi vseh težav se pojavljajo čustvene 
posledice ter negativni učinki na samozavest

❖ višja stopnja stresa se pojavi zaradi bistveno več 
dela v primerjavi z ostalimi študenti

Soočanje s študijem  

Tutorke za študente s posebnimi potrebami in tutorke za študijsko smer Delovna terapija
Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vir: DŠIS - društvo

https://www.zf.uni-lj.si/si/studenti/tutorstvo

