Drage sodelavke in sodelavci, študentke in študenti,
najprej se vam zahvaljujemo za dosedanjo izvedbo študijskega procesa v živo kljub dejstvu, da se po
podatkih NIJZ virus vztrajno širi, koronavirusu pa se pridružujejo tudi druga sezonska obolenja.
Tako kot profesorji na oddelkih poročajo o opravičilih študentov, ki se predavanj v živo ne morejo
udeležiti zaradi rizičnih stikov ali lastne obolevnosti, tudi vodstvo fakultete prejema obvestila
zaposlenih profesorjev in strokovnih sodelavcev, ki so oboleli ali so v stikih z obolelimi svojci in morajo
dodatno s testi preveriti, ali so okuženi tudi sami.
Zato je vodstvo sprejelo odločitev, da na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru preidemo na
prilagojeno izvedbo študijskega procesa na daljavo preko MS Teams od 22. 11. 2021 do 4. 12. 2021.
Izjeme, kjer je izvedba v živo nujna, so dogovorjene na podlagi poziva predstojnikom, ki so sporočili,
pri katerih predmetih kontaktnih ur (izključno TE, LV, TV, KV) ali kolokvijev ni mogoče izvesti na daljavo.
Odločitev je bila izjemno težka in sprejeta po tehtnem premisleku z naslednjimi argumenti.
Delež pozitivnih testov PCR je zelo skrb vzbujajoč, bolnišnične kapacitete so skrajno obremenjene in
zdravstvo dela na robu zmogljivosti. Pri tem moramo imeti v mislih tudi vse naše skupine profesorjev,
strokovnih sodelavcev in študentov, ki sodijo v rizične skupine. Povečan delež obolenj profesorjev in
strokovnih sodelavcev lahko resno ogrozi izvedbo študijskega procesa in tudi delovanje fakultete.
Enako lahko tudi obolenja študentov vplivajo na njihovo nezmožnost aktivnega sodelovanja v
študijskem procesu in posledično možni primanjkljaj, ki se nato lahko odrazi pri preverjanju znanja.
Zaradi prepletenosti študijskih vezav nimamo homogenih študijskih skupin. Zato jih ob obolevnosti ne
moremo preusmeriti na daljavo zgolj po letnikih ali smereh, kar uspeva fakultetam, ki imajo študijsko
homogene skupine, niti ne moremo izpeljati hibridnega sistema študija.
Nekatere fakultete na Univerzi v Mariboru so že prilagodile študijski proces in ga izvajajo na daljavo,
druge se na to pripravljajo.
Vodstvo fakultete je o 14-dnevni izvedbi študija na daljavo kot preventivnem ukrepu, v katerem želimo
prebroditi vrh okužbe in znižati možnost obolevnosti vseh zaposlenih in študentov, obvestilo tudi
vodstvo univerze, ki ukrepu ne nasprotuje in razume, da smo po številu študentov druga največja
fakulteta, po prepletenosti študentov v študijskih kombinacijah pa na univerzi unikum.
In še zadnji tehten argument: študij na daljavo bo potekal zgolj 14 dni, da lahko pridobijo imunost tudi
tisti, ki se bodo cepili 20. 11. 2021, saj je univerza za vse zaposlene in njihove svojce organizirala cepilni
dan.
Zato vas kot vodstvo ponovno prijazno nagovarjamo še k odločitvi za cepljenje, saj je to še zmeraj
najučinkovitejši ukrep zoper koronavirus.
Ostanimo povezani, ostanimo zdravi in se ponovno vidimo v predavalnicah v prvem tednu
decembra.
Lep pozdrav,
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