Drage brucke in bruci, študentke in študenti,
ob začetku študijskega leta vam izrekam prisrčno dobrodošlico in vam želim veliko študijskih
uspehov!
V času pandemije koronavirusa delo in študijski proces na fakulteti potekata v prilagojeni
obliki, pri čemer smo se potrudili, da študentom in profesorjem v danih razmerah omogočimo
čim bolj varno in kvalitetno izvedbo vseh obveznosti.
Prosimo vas, da spoštujete preventivne ukrepe, ki so določeni s strani Vlade Republike
Slovenije oziroma pristojnih ministrstev ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (dostopno
na povezavi NIJZ), kot tudi Varnostni protokol, ki ga je sprejela Univerza v Mariboru, pri čemer
bi vas rad še posebej spomnil na naslednja osnovna navodila:
-

Študenti se k izvedbi študijskega procesa priključujejo skladno z urnikom,
objavljenim na spletnih straneh.

-

Zadrževanje v prostorih fakultete, ko pedagoški proces ne poteka, ni
dovoljeno.

-

Pred vstopom v stavbo si morajo študenti in drugi obiskovalci obvezno nadeti
zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali
podobne oblike zaščite, ki prekrijejo nos in usta) ter razkužiti roke. Navodila so
izobešena na vidnem mestu ob vstopu v zgradbo.

-

V predavalnicah in vseh drugih prostorih fakultet, ki so javno dostopni vsem, je
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela
obraza OBVEZNA.

-

V primeru, da se študent v prostorih fakultete oziroma Univerze v Mariboru
neprimerno vede, snema zaščitno masko, ko jo mora nositi, ipd., ga lahko
izvajalec študijske obveznosti odslovi.

-

Pri tem posebej opozarjamo, da v primeru, da se zaščitna maska ne nosi tam,
kjer je to obvezno, predstavlja to prekršek. Prav tako, v kolikor bi si študent v
prostorih Univerze v Mariboru snel zaščitno masko tam, kjer jo sicer mora nositi,
lahko takšno dejanje študenta predstavlja hujšo kršitev dolžnosti študenta na
podlagi 8. točke drugega odstavka 223. člena Statuta UM, ki določa, da je hujša
kršitev »vsako dejanje ali opustitev, ki bi povzročila nevarnost za življenje ali
zdravje študentov, učiteljev ali drugih delavcev«, kar se rešuje v disciplinskem
postopku.

-

V primeru zadrževanja skupin študentov pred fakulteto, je v primeru, ko ni
možno zagotoviti varne razdalje 1,5 metra, uporaba maske obvezna.

-

Študentom ali drugim obiskovalcem se lahko, ob prehodni najavi in uskladitvi
termina prihoda, dovoli dostop do strokovnih služb v primerih, ko zadeve ni
možno urediti na daljavo. Dostopnost službe za študentske zadeve, študentov
tutorjev, prodekanov študentov, prodekanice za izobraževalno dejavnost in IKT
koordinatorja so objavljeni na spletnih straneh fakultete.

Le z združenimi močmi, strpnostjo in odgovornim upoštevanjem vseh varnostnih navodil bomo
uspeli zajeziti širjenje koronavirusa in prispevati k sproščanju varnostnih ukrepov.
Ostanimo previdni, ostanimo zdravi, ostanimo povezani!
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