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ZADEVA: Predlogi ŠS FDV za izvedbo zaključka poletnega semestra in poletnega izpitnega 

obdobja  

 

 

Spoštovani, 

 

Študentski svet FDV je s pomočjo Študentske organizacije FDV in tutorjev izvedel anketo o 

zaključku poletnega semestra in izvedbi poletnega izpitnega obdobja, saj smo želeli pridobiti 

informacije neposredno s strani študentov, ter na ta način pomagati pri smiselnem postopnem 

vračanju na fakulteto. V anketi je sodelovalo 830 anketirancev, kar predstavlja več kot tretjino 

vseh študentov naše fakultete. 

 

Po pogovorih s predstavniki smeri, tutorji in svetniki smo ugotovili, da so si študentje v mesecu 

marcu močno želeli normalizacije stanja in vračanja na svojo fakulteto, da bi lahko normalno, 

študirali v živo, obiskovati knjižnico, se družili s svojimi vrstniki. To mnenje pa se je začelo 

spreobračati meseca aprila, saj so študenti spoznali, da se stanje epidemije COVID-19 ne bo 

toliko umirilo, da bi študijski proces lahko vsaj zaključili na fakulteti. Tako je mnenje študentov 

glede zaključka poletnega semestra in izvedbe poletnega izpitnega obdobja v študijskem letu 

2020/2021 večinsko usmerjeno v to, da obveznosti zaključijo na način kot so ga bili vajeni 

zadnje leto in pol, preko spleta.  

 

Večina študentov je mnenja, da je izvedba predavanj, seminarjev in drugih oblik študijskih 

obveznosti v živo nesmiselna, podobno mnenje pa si študenti delijo tudi za poletno izpitno 

obdobje. Razlog za takšno mnenje, skladno z izvedeno anketo in pogovori s študentskimi 

predstavniki leži predvsem v tem, da študentje nimajo možnosti bivanja v Ljubljani (skoraj 

polovica vprašanih nima možnosti bivanja v prestolnici ali njeni okolici), prevoz do Ljubljane 

pa je otežen (več kot 30% študentov nima finančne ali logistične možnosti prevoza v Ljubljano). 

Študente še posebej skrbi opravljanje izpitov, saj se po eni strani bojijo za svoje zdravstveno 

stanje in zdravje družinskih članov, po drugi strani pa se v anketi pojavlja veliko skrbi o 

možnosti prevoza na fakulteto (socialno stanje nekaterih študentov je med epidemijo močno 

oslabljeno). Prav tako se pojavlja vprašanje kako bo posamezen študent opravljal izpit fizično 

v primeru, da bo v stiku z okuženim ali pa bo okužen sam (v primeru izpita na daljavo ali 

nadomeščanja izpita z drugimi obveznostmi teh težav ni). Študenti prav tako izpostavljajo 

zaskrbljenost za svoje zdravstveno stanje, ta skrb se pojavlja predvsem med študenti, ki imajo 
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kronične bolezni (saj so tako bolj ranljivi na posledice bolezni). Študenti FDV so si tako na tej 

toči zelo enotni, več kot 80% študentov si želi, da bi izpite opravljali preko spleta.   

 

 

Glede na opisano situacijo Študentski svet FDV predlaga vodstvu Fakultete za družbene vede: 

 

• odprtje knjižnice in čitalnice v času do konca spomladanskega semestra in v poletnem 

izpitnem obdobju; 

• možnost uporabe predavalnic (za namene skupinskega dela študentov, učenja, sestanke 

društvenikov, zagovore zaključnih del itn.); 

• Možnost uporabe tehnične opreme v prostorih fakultete za namen študija; 

• možnost delovanja obštudijskih dejavnosti (skladno z vsemi preventivnimi ukrepi); 

• nujna predavanja, vaje, seminarji in ostale študijske obveznosti se izvedejo v živo zgolj 

ob privolitvi študentov oz. strinjanju le teh s hibridnim načinom izvedbe (tukaj 

predvsem opozarjamo na pomanjkljivost kakovosti pri hibridni izvedbi študija in šibko 

socialno stanje nekaterih študentov);  

• maksimalno možno nadomeščanje izpitov z drugimi obveznostmi na daljavo 

(seminarske naloge, obsežne predstavitve, kolokviji itd.); 

• izvedba izpitov v spletni obliki, izpiti v živo se izvedejo zgolj ob privolitvi študentov 

oz. možnost hibridne izvedbi izpita (študent se sam odloči ali bo izpit opravljal v živo 

ali na daljavo, vsebina izpita mora biti v obeh primerih enaka). 

 

 

 

Lep pozdrav! 

Študentski svet FDV 

 

 

 

Priloga: 

 

 Analiza ankete o zaključku študijskega leta 2020/2021 

 Analiza ankete o zaključku študijskega leta 2020/2021 po smereh 

 


