Spoštovane študentke in študenti Filozofske fakultete UM,
minil je šesti teden, odkar smo na naši fakulteti zaradi epidemije COVID-19 pedagoški proces prenesli
v spletno okolje. Lahko smo ponosni, da smo se v teh razmerah učitelji in študentje znali hitro
prilagoditi, združiti moči in da smo pri organizaciji in izvedbi dela zelo uspešni. Še enkrat hvala
vsem!
Vzpodbudno je, da se epidemija koronavirusa umirja in se posledično rahljajo tudi omejitveni ukrepi,
česar se vsi zelo veselimo. Kljub temu pa moramo biti pripravljeni na to, da bo študijski proces še
nekaj časa potekal na daljavo, zato se v vodstvu FF trudimo iskati rešitve, ki bodo tudi v prihodnje
zaposlenim in študentom omogočili čim bolj nemoteno delo in medsebojno komunikacijo.
Da bi vam v teh izrednih razmerah v čim večji meri olajšali študijsko delo, smo od 20. aprila 2020 v
Miklošičevi knjižnici vzpostavili storitev izposoje knjižničnega gradiva s pošiljanjem po pošti, ki je
med študenti in pedagoškimi delavci naletela na odličen odziv. Vsa navodila glede izposoje najdete
na: http://www.ff.um.si/o-fakulteti/miklosiceva-knjiznica/.
V tem času smo vas prek spletne strani, FB profila, z neposrednimi dopisi po elektronski pošti in s
pomočjo predstavnic in predstavnikov študentk in študentov na FF obveščali o najnovejšem
dogajanju. Vlada RS je sprejela več sistemskih odločitev, med drugim tudi sklep o izplačilu enkratnega
kriznega dodatka za študente. Medtem se je tudi vodstvo Univerze v Mariboru pospešeno lotilo
priprave dodatnih ukrepov, povezanih z izvajanjem izobraževalnega in raziskovalnega procesa v
obstoječih razmerah. Še zlasti navodil v zvezi z preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter
zaključevanjem študija v prihajajočem izpitnem obdobju.
Najpomembnejši sklep Senata UM z dne 24. aprila 2020 je, da bomo lahko na Filozofski fakulteti za
izvedbo varnega preverjanja in ocenjevanja znanja v času poletnega izpitnega obdobja poskrbeli s
primernim podaljšanjem izpitnega obdobja, kar pomeni, da bodo imeli študentje možnost in dovolj
časa za opravljanje vseh manjkajočih obveznosti tako zimskega kot letnega semestra študijskega leta
2019/20.
Senat UM je tudi natančno opredelil postopek napredovanja študentov v višji letnik iz upravičenih
razlogov ter možnost podaljšanja statusa študenta za tiste študente, ki jim v študijskem letu 2019/20
zaradi izrednih okoliščin ne bo uspelo opraviti vseh študijskih obveznosti za napredovanje v višji
letnik. O vseh možnostih in natančnih informacijah boste v najkrajšem času obveščeni na spletni strani
FF.
Glede izvedbe izpitov imamo pripravljenih več različnih možnosti, o katerih se bomo odločali
predvidoma v sredini meseca maja, ko bodo zadeve postajale aktualne. Natančna navodila za izvedbo
posameznih izpitov vam bodo pravočasno posredovali nosilci predmetov.
Na FF imamo pripravljene tudi različne scenarije, kako bomo zaključili študijsko leto. Prvi izziv so
zagovori diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki jih bomo do nadaljnjega izvajali na daljavo
preko spletnega orodja MS Teams.
Pri izvedbi vseh študijskih dejavnosti pa se bomo seveda prilagajali morebitnim spremembam
omejitvenih ukrepov Vlade RS, zato vas bomo sproti seznanjali z dodatnimi informacijami v zvezi
s preverjanjem in ocenjevanjem znanja ter zaključevanjem študija v prihajajočem izpitnem obdobju.
Na Filozofski fakulteti pri vseh odločitvah zasledujemo dobrobit vas, naših študentk in študentov, z
namenom da vam čim bolj pomagamo pri usvajanju vseh potrebnih znanj in veščin, predvidenih s

študijskim programom. Hvaležni vam bomo za vsa vaša opažanja in predloge, ki jih lahko naslovite na
vašo prodekanico študentko Mašo Jazbec (masa.jazbec@student.um.si).
Drage študentke in študentje
zahvaljujem se vam za vaše odgovorno delo ter predanost, zaradi katerega naša fakulteta tudi v teh
izrednih razmerah uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo. V teh za vse izjemno nepredvidljivih časih
nam je s skupnimi močmi uspelo ustvariti kolikor je le mogoče varno okolje, ki ga odlikujejo strpnost,
solidarnost in sodelovanje.
Želim vam lepe in mirne praznične dni, v katerih si vzemite čas zase in za vaše drage!
Ostanimo povezani, ostanimo zdravi!

Vse dobro vam želim in pošiljam prijazen pozdrav,
vaš dekan
Darko Friš

