OBRAZEC ZA DVOMESEČNA POROČILA ZA OBDOBJE: maj – junij 2021

Resor za študijsko problematiko
Odgovorna oseba: Blaž Plazar

Obrazložitev dela v preteklih dveh mescih:
Delo v mesecu maju in junija so zaznamovali številni projekti za študente, ki smo jih izvedli
v času pred začetkom izpitnega obdobja. Projekte smo razdelili v sklope, ki smo jih
identificirali na podlagi izraženih potreb študentov, članov ŠOU v Ljubljani:
-

skrb za psihično in duševno zdravje;

-

krepitev veščin in znanj, ki študentom niso na voljo v okviru visokošolskih
programov, a vseeno predstavljajo pomembna področja osbenostnega in kariernega
razvoja;

-

krepitev digitalnih kompetenc, ki še posebej spadajo med ključne kompetence v
pokoronskem času, žal pa študentje na številnih članicah UL nimajo možnosti za
dodatno brezplačno izobraževanja na tem področju.

Preostalo tekoče delo je obsegalo sodelovanje resorja v delovnih telesih in odboru za visoko
šolstvo ŠOS. Za deležnike in javnost smo redno pripravljali odzive in se opredeljevali do
področij, ki so se zadevala študentov UL. Sodelovali smo pri pripravi odgovorov na
novinarska vprašanja, ki smo jih prejeli na ŠOU in ki so bila v povezavi z delovnim področjem
resorja.

Obrazložitev projektov:
a) Ime projekta: Učna pomoč za dijake
b) Število udeležencev: 50

c) Trajanje projekta: 15. februar – 24. junij 2021
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 300 €
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
Na resorju omenjen projekt izvajamo v sodelovanju z Dijaško skupnostjo Ljubljana, ki je
izrazila potrebo med dijaki po učni pomoči, predvsem zaradi šolanja na daljavo. S tem
namenom smo se odločili, da ljubljanskim dijakom pomagamo z učno pomočjo, ki jo izvajajo
študentje iz Univerze v Ljubljani. V okviru projekta smo tako po zbiranju prijav za študente
inštruktorje in zbiranjem prijav dijakov, ki potrebujejo pomoč pri učenju pričeli z izvajanjem
inštrukcij. Projekt se je izvajal do konca šolskega leta, največji del inštrukcij pa se je zvrstil
pred zaključkom 2. ocenjevalnega obdobja in začetkom maturitetnih izpitov.

a) Ime projekta: Kako začeti spletno trgovino »on a budget«
b) Število udeležencev: 30
c) Trajanje projekta: 14. maj ob 17:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: /
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
Eno izmed področij, ki je ob poizvedovanju najbolj pričelo zanimati študente, je področje ecommerca, ki je doživel razvcet v času epidemije Covid-19. S tem namenom smo se na
resorju odločili organizirati delavnico z naslovom »Kako začeti spletno trgovino on a
budget«, ki jo je vodil podjetnik, ki že več let deluje na tem področju. Dogodek je potekal
preko platforme Zoom, preostali podatki so prav tako dostopni na socialnem omrežju
Facebook:
https://www.facebook.com/events/270211464814544/

a) Ime projekta: Uporaba Google orodij
b) Število udeležencev: 35
c) Trajanje projekta: 18. maj 2021 ob 17:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 100€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
V okviru delavnic in projektov za krepitev digitalnih veščin in kompetenc študentov smo na
Resor za študijsko problematiko ŠOU v Ljubljani tokrat v sodelovanju s socialnim podjetjem
Simbioza Genesis za študentke in študente pripravlja nov dogodek v sklopu delavnic
pridobivanja digitalnih kompetenc, ki je potekal v torek, 18.5. ob 17. uri.

Vsebina delavnice je bila fokusirana na uporabo Googlovih orodij, ki omogočajo omogoča
varne in zanesljive storitve elektronske pošte, pestre oblačne storitve, pogovore med
uporabniki, organizacijo naših aktivnosti, koledarje ter uporabo mnogih drugih aplikacij, ki
so jih študentje lahko podrobneje spoznaš na delavnici.

Podatki o dogodku so prav tako dostopni na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/760594031486751/

a) Ime projekta: Čuječnost
b) Število udeležencev: 25
c) Trajanje projekta: 20. maj 2021 ob 18:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 250€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:

V okviru delavnic na temo duševnega zdravja smo na resorju organizirali projekt na temo
čuječnosti – človeške sposobnost biti polno prisoten v sedanjem trenutku brez presojanja.
Udeleženci delavnice so tekom delavnice opazovali svoja občutja, čustva ali misli in se bolje
naučili biti v stiku s sabo.

Delavnica je bila pomembna predvsem v duhu predizpitnega obdobja, ko s(m)o študenti
bolj obremenjeni s stresom. Na delavnici so se udeleženci pogovarjali o konceptu čuječnosti
in preizkusili vaje samoumiritve.

Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:
https://www.facebook.com/events/136121038549013/

a) Ime projekta: Uporaba spletnega orodja Canva
b) Število udeležencev: 20
c) Trajanje projekta: 25. maj 2021 ob 17:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 100€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
Delavnica »Uporaba spletnega orodja Canva« je bila naslednja v vrsti projektov, katerih
namen je krepitev digitalnih kompetenc študentov. Cilj delavnice je bil udeležence opremiti
z znanjem, kako ustvarjati grafične podobe s pomočjo brezplačnega spletnega orodja za
oblikovanje – Canva.

Canva je platforma za grafično oblikovanje, ki se uporablja za ustvarjanje grafik v družbenih
omrežjih, predstavitev, plakatov, dokumentov in drugih vizualnih vsebin. Na delavnici, ki
smo jo organizirali na Resorju za študijsko problematiko ŠOU, so lahko udeleženci spoznali

vse uporabne funkcije, ki jih ponuja brezplačna verzija programa Canva. Udeleženci so se
naučili osnov, ki so jim koristile v drugem delu delavnice, v katerem so se soočil s praktičnimi
primeri in njihovimi izboljšavami. Znotraj praktičnega dela so bili seznanjeni tudi z načinom
razmišljanja, ki je potreben za optimalen rezultat vizualij in se naučili »zlata pravila«
ustvarjanja grafičnih podob.

Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:
https://www.facebook.com/events/216163926986427/

a) Ime projekta: Sproščanje
b) Število udeležencev: 25
c) Trajanje projekta: 25. maj 2021 ob 18:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 250€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
V naslednji v sklopu treh delavnic soočanja s stresom smo se na Resorju za študijsko
problematiko odločili, da zadnjo pred pričetkom letnega izpitnega obdobja sproščanju. Za
marsikoga je namreč to obdobje še posebej stresno, napeto in naporno, zato so si
udeleženci med delavnico privoščili sprostitveni odmik. Spoznali in preizkusili so načine,
kako se lahko samostojno sproščamo, se napolnili z energijo in nabrali motivacijo za
prihodnje izzive.
Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:
https://www.facebook.com/events/2694845800821229/

a) Ime projekta: Študent, začni svoj biznis in postani sam svoj šef
b) Število udeležencev: 45
c) Trajanje projekta: 26. maj 2021 ob 17:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 350€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
S podjetništvom je najlažje začeti pri dvajsetih ali pa pri petdesetih. V celotni karieri je
namreč ravno v omenjenih obdobjih najlažje eksperimentirati. Pravijo, da tudi napake takrat
najmanj "bolijo". Zato smo na delavnici, ki smo jo organizirali na resorju, udeleženci izvedeli:
-

Kako in kje iskati dobre poslovne ideje in poslovne priložnosti?

-

Kako preveriti ali ima tvoja poslovna odeja res potencial za uspeh?

-

Kateri so ključni koraki, ki te pripeljejo do uspešnega podjetja?

-

Kateri trije temelji so osnova vsakega podjetja?

-

Kje pridobiti finance za zagon podjetja?

-

Kaj so ključne razlike med d.o.o. in s.p. in kako to vpliva na status študenta?

Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:
https://www.facebook.com/events/556063672047374/

a) Ime projekta: Nadaljevalni tečaj Canve
b) Število udeležencev: 20
c) Trajanje projekta: 27. maj 2021 ob 17:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 100€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:

Delavnica je bila vsebinsko nadaljevanje prvega projekta, ki je potekal 25. maja v organizaciji
resorja za študijsko problematiko. Njen namen je bil udeležence izobrazhiti o uporabnih
funkcijah, trikih in načinih, s katerimi lahko svoje znanje na področju oblikovanja vizualij v
spletnem orodju Canva še nadgradijo. Cilji delavnice so bili podrobnejše spoznavanje
programa Canva, priučitev uporabnih trikov in tehnik za oblikovanje v programu ter
usposobljenost za samostojno oblikovanje vizualij.

Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:
https://www.facebook.com/events/4000570986696060/

a) Ime projekta: Končno kon'c
b) Število udeležencev:
c) Trajanje projekta: 24. junij 2021 ob 15:00
d) Višina sredstev porabljenih za izvedbo projekta: 2.500€
e) Vsebinska obrazložitev projekta:
Na resorju smo v sodelovanju z Dijaško skupnostjo Ljubljana ob koncu šolskega leta
organizirali izobraževalno-zabavni dogodek Končno konc, ki je potekal 24. junija na
Kongresnem trgu v soorganizaciji z Mestno občino Ljubljana.

Člani resorja so pomagali pri organizaciji in poskrbeli za dnevni del programa, na katerem so
potekale informativne in izobraževalne vsebine za mlade – na dogodku se je predstavila
Slovenska vojska, NIJZ in Urad vlade za komuniciranje s projektom cepimo.se, Dunking
devilsi in drugi partnerji dogodka.

Dogodek je potekal preko platforme Zoom, podatki o dogodku so prav tako dostopni na
Facebooku:

https://www.facebook.com/events/174389871295882/
Obrazložitev vsebinskega dela:
a) Področje dela: Raziskava o kvaliteti študija na daljavo in aktualno spremljanje dogajanja na
področju visokega šolstva

b) Obrazložitev ugotovitev:
V mesecu maju in juniju smo nadaljevali z zbiranjem odgovorov o raziskavi na temo kvalitete
študija na daljavo, v okviru katerega smo kontaktirali posamezne predstavnike članic ŠOU z
namenom pridobitve reprezentativnega vzorca študentov (posameznih družboslovnih in
naravoslovnih smeri, ki se najbolj razlikujejo na področju problematik pri izvajanju
študijskega procesa na daljavo). Vprašalnik sestavlja vprašanja zaprtega in odprtega tipa,
prav tako pa omogoča segmentacijo odgovorov po posameznih članicah ŠOU, da bodo lahko
posamezni ŠOVZ-ji bolje uvideli stanje med študenti na njihovih fakultetah in akademijah.
Analiza odgovorov se bo pričela po prejemu zadostnega števila odgovorov iz vseh članic.

V tekočem obdobju smo sodelavci prav tako sodelovali resorja v delovnih telesih in odboru
za visoko šolstvo ŠOS. Za deležnike in javnost smo redno pripravljali odzive in se
opredeljevali do področij, ki so se zadevala študentov UL. Prav tako smo organizirali prvi
sestanek z novoizvoljenim rektorjem prof. dr. Gregorjem Majdičem.

Kraj in datum:
Ljubljana, 18. 10. 2021

Podpis avtorja:

