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Pridruži se nam na

DNEVU ODPRTIH VRAT
ZA KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI,

ki bo

v sredo, 22. 7. 2020 ob 10. uri.
Na njem bomo odgovarjali na tvoja vprašanja.

   Dogodek bo potekal ONLINE v orodju MS Teams, pristopna koda pni6fjs.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a905db7cce9ea43fea0bf3fd654eb7412%40thread.tacv2/conversations?groupId=8bb4f585-60c6-4855-90d2-c4395f5da0c4&tenantId=8ef1464e-28b6-449d-95be-e669ee3d08ac


RAZPIS KREDITNO OVREDNOTENE 

OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ZA 

ŠTUDIJSKO LETO 2020/21 JE ŽE ODPRT! 



3

ZA NAMI JE PRVO LETO IZVEDBE 
KREDITNO OVREDNOTENE 
OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

KAKO JE BILO? 
PREBERI VTISE 
UDELEŽENCEV!

Lahko rečem, da sem izredno zadovoljen 
tako z obiskom študentov kot s samim 
izvajanjem programov. Zelo sem vesel, 
ker sem podobne odzive dobil tudi od 
študentov, ki so v teh programih sodelovali 
kljub izrednim razmeram. Verjamem, da se 
bo v naslednjih letih število študentov v teh 
programih povečevalo, naša naloga pa je, da 
jih še izboljšamo. 

Dr. Silvester Lipošek, 
izvajalec učne enote

Interes in zanimanje študentov je bilo izjemno 
in naju je navdušilo. Študenti so analizirali 
dobre projektne ideje in vzpostavili kreativno 
okolje za pripravo uspešnih projektnih vlog.   
Vsi študenti so reševali probleme, ki imajo 
lokalno in regijsko prioriteto in so izjemno 
zanimivi. S predstavitvijo in odličnim delom bi 
večina pripravljenih projektov lahko zaživela 
in pritegnila podjetja, zavode itd. Študenti so 
pridobili zelo uporabna znanja.  

Dr. Lidija Fras Zemljič in dr. Iztok Palčič, 
izvajalca učne enote
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Možnost individualnega pristopa in visoke 
intenzivnosti vadbe so zadovoljevale visoka 
pričakovanja študentov. Z veseljem študente 
srečujem na teniških igriščih v mestu, kjer 
sami nadaljujejo in utrjujejo pridobljeno 
znanje in odnos. Na podoben način smo tudi 
smučali in igrali odbojko.

Peter Sitar, 
izvajalec učne enote

Profesor Sitar je ena najbolj pozitivnih oseb, 
kar jih poznam, in prijava na tenis je že s 
tega vidika toplo priporočljiva. Všeč mi je bilo 
tudi, da sem imel priložnost dobro ponoviti 
in nadgraditi svoje znanje tenisa ter da je 
profesor razumel naše težavne urnike in se 
nam odlično prilagajal. 

Luka, 
študent
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Sodelovanje v kreditno ovrednoteni obštudijski 
dejavnosti mi je zelo koristilo. Na zanimiv in 
atraktiven način sem osvojil osnove tenisa in to 
po zelo ugodni ceni.

Jan, 
študent

Osebno se mi je kreditno ovrednotena 
obštudijska dejavnost zdela odličen način 
spoznavanja z novim športom, za katerega 
drugače ne bi imela financ ali priložnosti, 
obenem pa sem spoznala tudi nove ljudi.

Laura, 
študentka
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Zagotovo je kreditno ovrednotena obštudijska 
dejavnost dobra priložnost, saj je omogočena 
vsem (ni plačljiva). Všeč mi je bilo, da 
sem lahko obiskovala tudi druge športne 
dejavnosti, ki jih je imela ista profesorica, pri 
kateri sem imela izbrano dejavnost. Kreditno 
ovrednotena obštudijska dejavnost je velik 
korak k spodbujanju študentov k zdravemu 
načinu življenja, katerega marsikdo vsaj malo 
zanemarja. 

Sabina, 
študentka

Ideja za kreditno ovrednotene obštudijske 
dejavnosti je dobra, saj smo študenti lahko 
nagrajeni za to, da poleg študijskih obveznosti 
na svoj urnik dodamo tudi nekaj rekreacije. 
Čeprav smo letos določene dejavnosti morali 
izvesti doma, so prav te marsikoga spravile 
izven lastnih štirih sten. 

Klemen, 
študent

Všeč mi je bilo, sem pa pričakovala bolj naporne 
treninge.

Karolina, 
študentka
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Zame je bila kreditno ovrednotena obštudijska 
dejavnost priložnost za športno aktivnost v 
okviru študija. Prijavil sem se na pohodništvo 
in se tako prvič povzpel na Sveti Urban. Ta 
dejavnost je bila hkrati priložnost za druženje s 
pohodniki in pouk o zdravem načinu življenja.

Matej, 
študent

Moja osebna izkušnja s tem predmetom je 
bila dokaj pozitivna. Predmet me je uspel 
prepričati k večji fizični aktivnosti in k piljenju 
svojih spretnosti. Posebno pohvalo lahko 
namenim izvajalcu predmeta, ki je namenil 
veliko pozornost uskladitvi urnikov.

Adriano, 
študent
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V okviru kreditno ovrednotene obštudijske 
dejavnosti sem v letošnjem študijskem letu 
obiskoval nogomet. Bila je najboljša odločitev, 
odkar sem se vpisal na faks, saj sem vso leto zelo 
užival in spoznal veliko novih ljudi. Predvsem bi 
rad pohvalil profesorja Pajtlerja, ki je poskrbel 
za zelo kakovostno ter zabavno izvedbo. 
Obštudijsko dejavnost bi vsekakor priporočal 
vsem študentom, saj je zelo zelo zabavno, poleg 
tega pa pridobiš še 3 ECTS točke.

Anže, 
študent

Glede na nabor raznolikih predmetov kreditno 
ovrednotene obštudijske dejavnosti (KOOD), 
prostovoljne izbire, prilagodljivih urnikov ter 
super akademske ekipe je KOOD odlična 
izbira za popestritev študija, za spoznavanje 
študentov ter pridobivanje dodatnih ECTS 
točk. Po opravljanju 2 KOOD predmetov v letu 
2019/2020 nameravam KOOD v svoj študij 
vključiti tudi v prihodnje. »

Nina, 
študentka


