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Pridruži se nam na

DNEVU ODPRTIH VRAT
ZA KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI,

ki bo

v sredo, 21. 7. 2021, ob 11. uri.
Na dogodku 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 2021/22 JE ŽE ODPRT! 
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Na Univerzi v Mariboru že dve leti izvajamo 
kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, 
med katere spadajo tudi dejavnosti športa. 
Odzivi študentov so izredno pozitivni, kar se 
kaže v vedno večjem številu prijavljenih na 
določene športne aktivnosti. V preteklem 
študijskem letu je bila zaradi epidemije covid-19 
situacija nekoliko drugačna, a so bile dejavnosti 
kljub temu korektno izpeljane. Študenti so bili 
z načinom izvedbe zelo zadovoljni. Želim si, da 
bi se te dejavnosti nadaljevale.

Dr. Silvester Lipošek,
izvajalec učne enote

ZA NAMI STA DVE LETI IZVEDBE
KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI
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S študenti smo se dobivali v okolju MS  Teams. 
Vadba je potekala po pripravljenih tedenskih 
programih. Srečanja smo koristili za deljenje 
mnenj in pobud. Veseli me, da so študenti 
izkazali pozitiven odnos do dejavnosti.
Nenavadno študijsko leto je pri športu pokazalo, 
da študenti še vedno radi gredo v naravo in 
so pripravljeni narediti nekaj zase. Za boljše 
počutje, za dober občutek. In vse to tudi deliti s 
sorodniki, prijatelji, znanci. Lepo!

Pred. Peter Sitar,
izvajalec učne enote

KAKO JE BILO? PREBERI VTISE!
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V akademskem letu 2020/2021 je učno 
enoto Izobraževanje za človekove pravice 
poslušalo 14 študentov različnih fakultet. 
Vsebina je bila oblikovana skladno z določili 
Splošne deklaracije človekovih pravic iz 
leta 1948 in vsemi aktualnimi predpisi, ki 
so v sedemdesetletni zgodovini zavedanja 
človekovih pravic nastali na podlagi le-te. 
Študenti so se ob tem seznanili z besedili 
in sami pripravljali seminarje ter raziskovali 
določene izbrane vsebine, kolikor je to bilo 
mogoče glede na čas in obseg ur.
Študenti so se skupaj z učiteljem na YouTubeu 
udeležili tudi konference v počastitev dneva 
človekovih pravic na predvečer praznika, in 
sicer 9. decembra, na kateri je sodelovalo 

preko 600 udeležencev na daljavo z vseh 
kontinentov. Konferenco je organizirala 
skupina United for Human Rights, ki nam je 
omogočila sodelovanje, posredovala gradiva 
v pisni in video obliki, ter omogočila pripraviti 
podnapise kviza za človekove pravice. 

Izr. prof. dr. Borut Holcman,
izvajalec učne enote
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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

Pri učni enoti Izobraževanje za človekove 
pravice smo se podrobneje ukvarjali z vsebino 
in razvojem človekovih pravic, ki smo jih 
spoznavali z analizo vsebine najpomembnejših 
mednarodnih in nacionalnih pravnih aktov s 
tega področja. Tako smo podrobneje analizirali 
predvsem Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah in Ustavo Republike Slovenije in 
ju primerjali. Prav tako smo v sklopu učne 
enote analizirali sodbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice v Strasbourgu, pri čemer smo 
se seznanili s podrobnejšo vsebino pravic in 
prakso tolmačenja in varovanja dotičnih pravic 
na resničnih primerih. Pogovarjali smo se tudi 
s prorektorico za izobraževanje UM, ki nam je 
predstavila svoj pogled na človekove pravice. 
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Zelo podrobno smo se ukvarjali tudi s 
pravnim aktom OZN, in sicer Splošno 
deklaracijo o človekovih pravicah. V okviru 
učne enote smo se 9. 12. 2020 udeležili tudi 
mednarodne videokonference Združenja 
za človekove pravice, ki je bila organizirana 
v sklopu praznovanja človekovih pravic in 
Splošne deklaracije. Za udeležbo smo prejeli 
posebne certifikate. 
Pisali smo tudi tematske eseje o izbrani 
človekovi pravici (npr. pravici do izobraževanja) 
in o tem, kako  se le-ta kaže v Sloveniji. 
Posebno pozornost smo namenili tudi pravici 
do svobode izražanja. 

Z nosilcem učne enote smo se še dogovorili, 
da bomo pripravili tudi poseben prevod 
spletne strani in plakata, ki ga je izdala OZN. 
Oboje je namenjeno predstavitvi univerzalnih 
človekovih pravic. 

Matej, študent 
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Človekove pravice so del našega vsakdana. 
Čeprav na njihovo pomembnost velikokrat 
pozabimo, je poznavanje le-teh zelo 
pomembno ne samo za pravnike ampak za 
vse, ki se z njimi še niso srečali. V učni enoti 
Izobraževanje za človekove pravice imajo 
študenti odlično priložnost pobliže spoznati 
pravice, ki so zagotovljene vsem ljudem. 
Predavatelj na zelo zanimiv način predstavlja 
pomembne pravne akte in študente vključuje 
v razne konference in srečanja. Delo je zelo 
razgibano, študenti sodelujejo v številnih 
debatah in razmišljajo o problematiki 
uveljavljanja pravic po svetu. 

Onja, študentka

„KOOD – športna dejavnost Telesno in duševno 
sproščanje se mi je v času pandemije še 
posebej prilegla. Dejavnost me je opominjala, 
da kljub ukrepom nismo popolnoma omejeni 
in da lahko vsak doma poskrbi za svoje 
duševno in telesno zdravje z nič ali le nekaj 
pripomočki, ki so dostopni vsakomur.“

Ines Sarah, študentka

Naša učna enota (nogomet) se večinoma ni 
izvajala zaradi karantene, sem pa bila vesela, 
da obstaja možnost organizirane športne 
obštudijske dejavnosti in da je ta tudi priznana 
s kreditnimi točkami.

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

Luka, študent

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 
sicer 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 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 študijskem letu 2019/2020 
obiskoval nogomet. Bila je najboljša odločitev, 
odkar sem se vpisal na faks, saj sem vse 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


