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PEDAGOŠKI PROCES TER PREVERJANJE ZNANJ IN VEŠČIN  

NA UL TEOLOŠKI FAKULTETI  

v času ukrepov zaradi COVID-19 po preklicu epidemije 

 
Na podlagi ukrepov in sklepa rektorja Univerze v Ljubljani (UL) in usklajeno s koordinacijsko 
skupino UL TEOF se do preklica ukrepov pedagoški proces na UL TEOF odvija preko spleta, 
razen v primerih, ko to nikakor ni mogoče:  
 

1. Predavanja, seminarji, vaje in klinične vaje se izvajajo v spletnih učilnicah UL TEOF in 
preko aplikacije MS Teams, le v primeru upravičenih razlogov tudi drugače. Sodelovanje v 
pedagoškem procesu je za študente obvezno. Pri tem upoštevajo navodila izvajalcev 
posameznih predmetov. 
 

2. Preverjanje znanja in veščin se v največji mogoči meri izvede preko spleta, v spletnih 
učilnicah, ali kot ustni izpiti, ali kot zagovori zaključnih del preko spleta.  
 

3. Vse oblike pedagoškega dela ter preverjanja znanja in veščin, ki jih ni mogoče izvajati 
preko spleta in so nujne za dokončanje študijskih obveznosti, se v tem študijskem letu 
lahko izvedejo ob fizični prisotnosti študentov. To so nekatere klinične vaje in vaje ter 
preverjanja znanja ter veščin, ki jih ni mogoče opraviti preko spleta. Ob tem je nujno 
upoštevati pogoje:  

- zagotovljena fizična distanca (najmanj 1,5 m),  
- zagotovljeno umivanje oz. razkuževanje rok, 
- zagotovljena je ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto 

dejavnosti (zaščitna obrazna maska, rokavice itd.). Oseba, odgovorna za izvedbo 
pouka, naj se seznani s priporočili s spletnih strani NIJZ in MZ RS oz. se 
posvetuje z epidemiologom, 

- razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor, 
- prezračevanje prostorov, 
- izvedba pouka ali preverjanja znanja in veščin v najkrajšem možnem času, 
- oseba, odgovorna za izvedbo pouka, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti 

jasno opozoriti vse študente, da morajo v primeru simptomov in znakov akutne 

https://ucilnica1920.teof.uni-lj.si/login/index.php
https://products.office.com/sl-si/microsoft-teams/group-chat-software


okužbe dihal ostati doma in se ravnati po znanih priporočilih (poklicati svojega 
oz. dežurnega zdravnika itd.). 
 

4. Oseba, odgovorna za izvedbo kliničnih vaj, vaj ali preverjanja znanja in veščin, ki 
potekajo ob prisotnosti študentov, vsaj teden dni pred izvedbo, najkasneje pa do 25. 5. 
2020, obvesti vodstvo fakultete o nameravani izvedbi ob prisotnosti študentov, navede 
razloge za izvedbo ob fizični prisotnosti študentov in predlaga termin in prostor izvedbe. 
Vodstvo fakultete v sodelovanju s koordinacijsko skupino preveri upravičenost izvedbe 
ob fizični prisotnosti študentov in v sodelovanju z referatom določi prostor in termin 
izvedbe.  
 

 
Izvajanje pedagoškega procesa ter preverjanja znanja in veščin se bo prilagajalo spreminjanju 
epidemiološke situacije.  
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