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Razmere, povezane s covid-19, od nas zahtevajo številne prilagoditve v skrbi za zdravje nas, naših bližnjih in
družbe nasploh. Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru si prizadevamo, da bo v skladu z razmerami
pedagoški proces potekal na kakovosten način. Kljub vsem smernicam in priporočilom, ki pomagajo pri
obvladovanju situacije, pa spodbujamo vsakega posameznika posebej, da deluje kot odgovoren član družbe.
Študijski proces na Filozofski fakulteti UM bo v zimskem semestru študijskega leta 2020/2021 potekal na
naslednje načine:
1. Izvedba v živo bo potekala pri vseh tistih učnih enotah akreditiranih študijskih programov, kjer je glede
prostorske kapacitete možno zagotoviti fizično prisotnost za vse študente.
2. Hibridni oz. kombinirani model se bo izvajal v primerih, ko se zaradi večjega števila študentov pri
posameznih učnih enotah akreditiranih študijskih programov ne more zagotoviti fizične prisotnosti za
vse študente. V tem primeru se pedagoški proces izvaja z omejenim številom fizično prisotnih
študentov v predavalnicah, ki ustrezajo ukrepom za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, istočasno
pa se za pedagoški proces omogoči spremljanje in sodelovanje na daljavo za druge vpisane
študente. (Microsoft Teams).
3. V izjemnih primerih je predvidena izvedba na daljavo.
Ves čas bomo natančno spremljali epidemiološko situacijo v državi in navodila NIJZ ter temu primerno
usmerjali ustrezen prevladujoč način izvajanja pedagoškega procesa.
IZVEDBA V ŽIVO
Izobraževalni proces poteka kot običajno v predavalnicah ob upoštevanju smernic za preprečevanje širjenja
nalezljive bolezni. Zdravje je naša največja dobrina, zato je v prostore fakultet Univerze v Mariboru vstop
mogoč le zdravim osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov, saj lahko v nasprotnem primeru ogrožajo zdravje
ostalih študentov in zaposlenih.
Izvedba v živo je prednostno predvidena za študente 1. letnikov 1. stopnje. Za ostale študente pa glede na
razpoložljivost predavalnic in število študentov.
Za omejitev širjenja okužbe in v skrbi za zdravje udeležencev v pedagoškem
procesu ter v skladu s priporočili NIJZ, povezanimi z vodenjem
evidenc prisotnosti, je Univerza v Mariboru pripravila brezkontaktno
evidentiranje prisotnosti študentov in zaposlenih v predavalnicah in drugih
prostorih, kjer je vodenje evidence prisotnih potrebno. Evidentiranje temelji
na skeniranju QR-kode predavalnice preko mobilnega telefona. Tako bo
mogoče lažje identificirati potencialno širjenje okužbe, zbrani podatki pa
bodo po predpisanem času iz elektronskih evidenc izbrisani. Kjer
evidentiranje ne bo mogoče preko spletne aplikacije (npr. ni internetne
povezave oz. udeleženci nimajo pametnega telefona ipd.), bodo udeleženci
imeli v predavalnici na voljo tudi fizične izjave.
Če želite predhodno testirati odčitavanja QR kode, to lahko storite tukaj:
https://moja.um.si/student/SiteAssets/Strani/COVID-19/Preizkus%20QRkode.pdf

HIBRIDNI ALI KOMBINRANI NAČIN IZVEDBE
V primeru hibridnega modela (kombinirane izvedbe) se pedagoški proces izvaja z omejenim številom fizično
prisotnih študentov v predavalnicah, ki ustrezajo ukrepom za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni,
istočasno pa se za pedagoški proces omogoči spremljanje in sodelovanje na daljavo za druge vpisane študente.
Pri tem izvajalec predavanje izvaja v živo. Hkrati predavanje prenaša preko komunikacijskih kanalov (Microsoft
Teams). Delitev študentov na tiste, ki spremljajo pedagoški proces v živo in tiste, ki ga spremljajo na daljavo,
uredi izvajalec učne enote. Komunikacija s študenti o delitvi v skupine poteka preko e-pošte.

Za omejitev širjenja okužbe in v skrbi za zdravje udeležencev v pedagoškem
procesu ter v skladu s priporočili NIJZ, povezanimi z vodenjem
evidenc prisotnosti, je Univerza v Mariboru pripravila brezkontaktno
evidentiranje prisotnosti študentov in zaposlenih v predavalnicah in drugih
prostorih, kjer je vodenje evidence prisotnih potrebno. Evidentiranje temelji
na skeniranju QR-kode predavalnice preko mobilnega telefona. Tako bo
mogoče lažje identificirati potencialno širjenje okužbe, zbrani podatki pa bodo
po predpisanem času iz elektronskih evidenc izbrisani. Kjer evidentiranje ne
bo mogoče preko spletne aplikacije (npr. ni internetne povezave oz.
udeleženci nimajo pametnega telefona ipd.), bodo udeleženci imeli v
predavalnici na voljo tudi fizične izjave.
Če želite predhodno testirati odčitavanja QR kode, to lahko storite tukaj:
https://moja.um.si/student/SiteAssets/Strani/COVID-19/Preizkus%20QRkode.pdf
Prilagojeno izvedbo pedagoškega procesa (t. im. hibridni model), je fakulteta uporabila v primeru utemeljenih
razlogov, kot so velikost predavalnic in večje število študentov kjer ni možnosti za spoštovanje smernic NIJZ in
MIZŠ, če bi bili prisotni vsi študentje.
IZVEDBA NA DALJAVO
V tem primeru gre za izvedbo učnih enot v celoti na daljavo z uporabo ustreznih spletnih okolij, ki so v uporabi
na Univerzi v Mariboru (spletno okolje Microsoft Teams, učno e-okolje Moodle UM).
Prilagojeno izvedbo pedagoškega procesa (izvedba na daljavo) je Filozofska fakulteta uporabila v primeru
utemeljenih razlogov, kot so: ni možnosti za spoštovanje smernic NIJZ in MIZŠ, v primeru zdravstvenih
omejitev, kot jih opredeljuje RSK za medicino dela, prometa in športa, ni možnosti za uporabo ustrezne IKTtehnologije, idr.
Dodatne informacije o COVID-19 in novo študijsko leto najdete objavljene tudi na spletni strani Univerze v
Mariboru: https://moja.um.si/student/Strani/COVID-19.aspx.
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