Na podlagi 30. in 32. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 86/16),
10. in 11. člena Akta o oblikah neposredne pedagoške obveznosti na Fakulteti za zdravstvo Angele
Boškin, je Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, na 8. redni seji v študijskem letu 2016/2017,
dne 21. 6. 2017, sprejel

NAVODILO ZA IZVAJANJE PREDMETOV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV S
KONZULTACIJAMI NA FAKULTETI ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
1. člen
Ta navodila določajo pogoje za izvajanje posameznih predmetov študijskih programov FZAB s
konzultacijami v primeru, ko ta oblika izvedbe, zaradi manjšega števila študentov pri posameznem
predmetu, nadomesti organizirane oblike visokošolskega izobraževanja, opredeljene s študijskim
programom (predavanja, seminarje, kabinetne vaje).
2. člen
Konzultacije so skladno s temi navodili ter z 10. in 11. členom Akta o oblikah neposredne pedagoške
obveznosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin oblika individualnega dela s študenti in po obliki
ter vsebini izvedbe predstavljajo posredno pedagoško obvezo visokošolskega učitelja in
visokošolskega sodelavca.
3. člen
Konzultacije lahko nadomestijo druge, s študijskim programom predvidene, organizirane oblike
pedagoškega dela (kontaktne ure) v naslednjih primerih:
- če se posamezen obvezni predmet na študijskem programu izvaja za pet (5) ali manj študentov,
- če se posamezen izbirni predmet na študijskem programu izvaja za deset (10) ali manj študentov.
4. člen
Konzultacije lahko nadomestijo s študijskim programom predvidene organizirane oblike
pedagoškega dela (kontaktne ure) le v primeru, da vsebine predmeta to omogočajo, kar pomeni, da
se s konzultacijami (v enakovrednem obsegu kot pri polni izvedbi kontaktnih ur) študentom omogoči,
da dosežejo splošne in predmetno-specifične kompetence, opredeljene s študijskim programom in
učnim načrtom predmeta.
5. člen
Konzultacije se izvedejo v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur predmeta študijskega programa , pri
čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela po navodilih nosilca predmeta.
Študent se o načinu izvedbe konzultacij dogovori individualno z nosilcem predmeta.
6. člen
Izvajanje študija s konzultacijami spremlja in usklajuje Komisija za študijske in študentske zadeve
Senata FZAB, ki predlaga v sprejem Senatu FZAB potrebne spremembe in dopolnitve izvedbe
predmeta s konzultacijami.

7. člen
Z dnem sprejetja tega navodila prenehajo veljati Navodila za izvajanje predmetov študijskih
programov prve in druge stopnje s konzultacijami na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, številka 1701/2017, z dne 15. 2. 2017.
To navodilo začne veljati naslednji dan, ko jih sprejme Senat FZAB. Navodilo se objavi na spletni
strani fakultete in v študentskem informacijskem sistemu.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja
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