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INTERNA NAVODILA UP FAMNIT ZA IZVAJANJE NAVODIL UP1,  

ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 

 

(za študente) 

 

 

Študente prosimo, da v največji možni meri pripomorejo k izvajanju sprejetih ukrepov 

Univerze na Primorskem, in sicer z upoštevanjem le-teh ter s spodbujanjem in opozarjanjem 

drugih študentov. Naša skupna želja je, da se pedagoški proces v študijskem letu 2020/21 

izvede kar najbolj kakovostno in brez dodatnih oziroma novih omejitev, kar lahko dosežemo 

le s skupnimi močmi. 

 

Univerza je sprejela dopolnjena Navodila za izvajanje dela v prostorih Univerze na 

Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 (september 2020) - 

Navodila.  

 

V nadaljevanju podajamo nekaj pojasnil v zvezi z izvajanjem Navodil v prostorih UP FAMNIT:  

 

1. COVID-19 IZJAVE. Pred vstopom v prostore fakultete morajo vsi študenti podpisati 

novo izjavo COVID-19, ne glede na to, ali ste jo (oziroma so jo) že podpisali ob prvem 

valu epidemije. Podpisana izjava je pogoj za prisostvovanje predavanjih in vajah v 

prostorih fakultete.  

2. OBRAZNE ZAŠČITNE MASKE so obvezne v skupnih prostorih in v predavalnicah ter 

povsod tam, kjer ni zagotovljena ustrezna varnostna razdalja (vsaj 1,5 m). Študenti in 

izvajalci študija maske nosijo med izvajanjem študijske dejavnosti. 

3. OMEJITVE ŠTEVILA ŠTUDENTOV  V PREDAVALNICAH. V predavalnicah bo praviloma le 

toliko stolov, kot je predvidenih za kapaciteto posamezne predavalnice. V 

predavalnicah s fiksnimi sedeži, bodo stoli, ki niso na voljo za študente, ustrezno 

označeni. Študente prosimo, da dosledno upoštevajo označbe. 

4. URNIK: Predmeti 1. semestra se bodo izvajali on-line, kombinirano (on-line in v 

predavalnici) oz. le v predavalnici, kar je na urniku ustrezno označeno. Predavanja/vaje, 

ki se izvajajo on-line so na urniku označena tako, da je navedena predavalnica »ON-

LINE IZVEDBA«. V kolikor za predavanja/vaje, ki se izvajajo on-line, izvajalec vseeno 

potrebuje predavalnico, mu je bila ta dodeljena, pri imenu predmeta pa je navedena 

opomba »ON-LINE«. 

5. PRIGLASITEV ŠTUDENTOVE ODSOTNOSTI. Študent, ki mu je odrejena karantena ali 

samoizolacija, ali je razvil znake oziroma simptome okužbe, o svoji odsotnosti obvesti 

fakulteto tako, da izpolni obrazec Priglasitev odsotnosti od študijskih obveznosti »v živo« 
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v ŠIS-u (v rubriki Moji podatki/ Napoved odsotnostni). Ta podatek je viden tudi 

izvajalcu predmeta v ŠIS-u. 

6. ZOOM IN IT OPREMA za izvajanje P/V na daljavo. Univerza na Primorskem je za 

študijsko leto 2020/21 zagotovila licence za uporabo videokonferenčnega sistema 

ZOOM. UP FAMNIT je za izvedbo pedagoškega procesa opremila večino predavalnic s 

kamerami, mikrofoni in ozvočenjem; oprema je na voljo v vseh predavalnicah na 

Glagoljaški 8 in Muzejskem trgu 7, razen v računalnicah in vajalnici. Prav tako sta 

opremljeni tudi Tramontana na UP FHŠ in nova predavalnica B7 na Trgu Brolo 12 (nad 

trgovino Mercator). 

7. E-UČILNICA se uporablja praviloma pri vseh predmetih študijskega programa. Vstop v 

e-učilnico je s spletne strani fakultete: https://e.famnit.upr.si/. Podrobnejša navodila za 

uporabo e-učilnice bodo podana pri posameznih predmetih. 

8. PREZRAČEVANJE PREDAVALNIC, RAZKUŽEVANJE POVRŠIN. Študenti so si dolžni pred 

vstopom v predavalnico razkužiti roke.  Če je le mogoče so okna (stalno ali vsaj 

občasno) odprta tudi med izvajanjem predavanj/vaj (P/V). Po vsakem bloku P/V bo 

potekalo razkuževanje površin, tako, da bo omogočena uporaba naslednji skupini 

študentov v predavalnici.  

9. VPRAŠANJA. Za vprašanja se študenti obrnejo na Referat za študente  

(referat@famnit.upr.si, 05 611 7575), vprašanja, vezana na uporabo ZOOM-a in E-

učilnice pa študenti naslovijo na IKT službo (podpora@famnit.upr.si, 05 611 7580). 

10. KONTAKTNI PODATKI za informacije: 

Referat za študente: referat@famnit.upr.si, 05 611 7575  

IKT storitve in oprema: podpora@famnit.upr.si, 05 611 7580  

Mednarodna pisarna: international@famnit.upr.si, 05 611 7672  
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