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Dopis o vračanju študentov na Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani 

Na pobudo vodstva UL PEF je predsednica ŠS UL PEF sklicala izredno sejo, ki je potekala v petek, 

23. 4. 2021, prek spletne platforme Zoom. Na seji je bilo obravnavano pridobljeno mnenje 

študentov o odprtju fakultete in izvajanju študijskega procesa v maju. 

Na 1. izredni seji ŠS UL PEF 2020/21 smo sprejeli naslednji sklep: 

1. SKLEP 

ŠS UL PEF na podlagi pridobljenega mnenja študentov ne podpira vrnitve študentov na Pedagoško 

fakulteto Univerze v Ljubljani v mesecu maju, razen za nujne stvari, ki ne morejo biti izvedene na 

daljavo in so se izvajale že do sedaj (laboratorijske vaje in ateljejsko delo), in pri (manj številčnih) 

letnikih, ki bi profesorjem izrazili željo, da so na fakulteti. 

Obrazložitev sklepa: 

ŠS UL PEF je na pobudo vodstva UL PEF v četrtek, 22. 4. 2021, študentom poslal spletni anketni 

vprašalnik, s katerim je želel pridobiti mnenje o vrnitvi študentov na UL PEF in izvajanju 

študijskega procesa v mesecu maju.  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 578 študentov, od tega 200 študentov 1. letnika, 147 2. letnika, 118 

3. letnika, 52 4. letnika in 61 študentov 2. stopnje. Glede na programe je anketni vprašalnik 

izpolnilo: 73 študentov RP, 96 študentov DU, 126 študentov SP, 106 študentov SRP, 48 študentov 

LS, 3 študenti LP in 111 študentov PV. 

Veliki večini študentov se vračanje na fakulteto ne zdi smiselno (460 študentov, 79,6 %).  

Študenti, ki nasprotujejo vračanju na fakulteto, navajajo razloge: bivanje z rizičnimi osebami, 

nesmiselnost vračanja le za nekaj tednov, prevelik strošek in časovna zamudnost transporta do 

fakultete, pomanjkanje nastanitve, večja verjetnost okužbe zaradi stika z ljudmi (tako s študenti kot 

tudi z dijaki, ki so v isti stavbi), strah pred okužbo, če še niso cepljeni, stres zaradi spremembe v 

poteku študija, organizacijske težave ipd.  

Opozorili bi tudi na študente tujce, ki so se vrnili domov in v Ljubljani nimajo nastanitve, prav tako 

pa bi imeli veliko stroškov zaradi prehajanja meje. 
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Veliko študentov je izrazilo mnenje, da en mesec na fakulteti ne bo nič spremenil in da vračanje ni 

smiselno. Nekateri dodajajo, da se veselijo študija v prostorih fakultete v mesecu oktobru. 

Študenti, ki se želijo vrniti na fakulteto, navajajo razloge: bolj kvalitetno znanje ob delu v živo, 

praktične izkušnje, višja motivacija za študij, pomen socialnih stikov ipd. 

Največ študentov je izrazilo mnenje, da bi si želeli, da bi v živo potekale vaje (267 študentov, 46,2 

%) ali laboratorijske vaje (224 študentov, 38,8 %). 

Na vprašanje, ali imaš možnost prevoza do fakultete, je 397 študentov (70,6 %) odgovorilo DA in 

165 študentov (29,4 %) odgovorilo NE. Na vprašanje, ali imaš možnost bivanja v Ljubljani, je 273 

študentov (47,2 %) odgovorilo DA in 305 študentov (52,8 %) odgovorilo NE.  

ŠS UL PEF ugotavlja, da je stališče študentov do vračanja na fakulteto v veliki večini negativno. Še 

posebej problematično je dejstvo, da veliko študentov nima možnosti bivanja v Ljubljani ali 

možnosti prevoza do fakultete, s čimer bi jim bil študij onemogočen. Vračanje na fakulteto bi 

prineslo tudi finančne stroške, (nakup hrane in vozovnice za cel mesec, čeprav bi bili na fakulteti 

ob hibridnem sistemu le polovico meseca), ki si jih marsikdo trenutno zaradi upada študentskega 

dela ne more privoščiti. Ker je anketni vprašalnik izpolnilo veliko število študentov, menimo, da je 

mnenje reprezentativno za populacijo študentov UL PEF.  

Glede na predstavljeno mnenje študentov ŠS UL PEF zavzema stališče, da se študenti v mesecu 

maju ne vrnemo na fakulteto, pedagoški proces pa naj se ne organizira hibridno, ampak ostane v 

takšni obliki, kot se je izvajal do sedaj. Upamo, da se bodo razmere izboljšale do te mere, da se bo 

na fakulteti izvedlo vsaj izpitno obdobje, pri čemer bi izpostavili to, da se študente čimprej obvesti 

o poteku izpitnega obdobja in zagotovi možnost opravljanja izpitov študentom, ki bi morda ravno 

med izpitnim obdobjem zboleli in ne bi mogli priti na opravljanje izpita na fakulteto ali pa bi se pri 

pisanju izpita na daljavo počutili preveč slabo.  

Hvaležni smo za možnost vrnitve na fakulteto, vendar se nam za letošnje študijsko leto zdi ta 

rešitev prepozna. Veselimo se ponovnega srečanja na fakulteti na izpitih in v prihodnjem 

študijskem letu. 

 

Nina Fricelj,  

predsednica ŠS UL PEF 
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