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Drage kolegice, dragi kolegi,

izbruh novega koronavirusa je prinesel številne izzive za družbo kot celoto. Pomembno
je vplival na posameznike, na poslovno izobraževanje in posledično na Ekonomsko
fakulteto, pa tudi na naše partnerje – podjetja in poslovno skupnost. Na fakulteti smo
želeli od začetka ravnati kar se da odgovorno, kar nas je po izbruhu virusa spodbudilo k
strogim ukrepom. V publikaciji Ekonomska fakulteta in covid-19 predstavljamo naša dejanja
in aktivnosti v tem času.

V skladu z zastavljenimi strateškimi cilji, da študentom omogočimo kakovostno učno
izkušnjo, smo v preteklih letih vlagali v nadgradnjo sodobnih učnih pristopov. Odločili smo se
za kombinirani pristop učenja in poučevanja, ki združuje tradicionalne metode poučevanja v
razredu z digitalnimi metodami poučevanja. Večletne učinkovite priprave na uvedbo
kombiniranega učenja in poučevanja so nam omogočile, da smo uspeli opraviti prenos
celotnega učnega procesa na splet v le nekaj dneh. Osebju in študentom smo zagotovili
potrebna orodja za študij na daljavo, kar nam je omogočilo izvajanje vseh dejavnosti, ohranjanje
medsebojnih povezav in izmenjavo najboljših praks znotraj naše skupnosti.

Ta prehod je spremljalo sporočilo Vsi smo online, ki je bilo deležno veliko pohval. V skladu s tem
smo pripravljali nasvete in predloge ter specifične vsebine za vse naše deležnike tako direktno kot
tudi preko prispevkov v medijih in spletnih seminarjev, in to v štirih različnih komunikacijskih
kategorijah: EF informira, EF pomaga, EF prispeva in EF osebno. Skozi nove izkušnje in priložnosti
se skupaj učimo in prilagajamo novi realnosti, še posebej pa smo veseli številnih pozitivnih odzivov
in proaktivnosti pri zagotavljanju čim bolj tekočega poučevanja na daljavo.

Kot vodilna ustanova na področju ekonomije in poslovnega izobraževanja v državi imamo
odgovornost do celotne skupnosti. Tradicionalno, poleg vpliva na preobrazbo sedanjosti in
oblikovanje prihodnosti preko diplomantov fakultete, ki prevzemajo ključne funkcije v podjetjih in
družbi, tudi zaposleni na Ekonomski fakulteti pomembno prispevajo k gospodarskemu razvoju
države. To se je potrdilo tudi v času te krize. S pomočjo naših profesorjev in Centra poslovne
odličnosti (CPOEF) je bilo od marca do maja izvedenih več kot 43 različnih odprtih spletnih
seminarjev, kolegi z naše fakultete so slovenski vladi pomagali tudi pri pripravi gospodarskih
ukrepov za gospodarsko okrevanje med koronsko krizo in po njej itd.

Za nami je poletni semester študijskega leta 2019/2020. Izvajanje študijskega procesa v povsem
novih in nepredvidljivih okoliščinah je bilo za vse nas velik izziv. Skupaj
smo se veliko naučili. Dejstvo je, da je covid-19 izjemno močno
gonilo za hitrejše spremembe v smeri naše digitalizacije, kot
smo prvotno načrtovali. Čaka nas še veliko dela, vendar
smo pripravljeni. Senat fakultete je poglobljeno
razpravljal o trenutnih razmerah in pripravil različne
scenarije za naslednje študijsko leto. Če se bo
epidemiološka slika poslabšala in bo treba uvesti
strožje ukrepe, bo celoten učni proces potekal
na daljavo, tako kot v poletnem semestru letos.

V zadnjih mesecih je Ekonomska fakulteta
znova dokazala, da zasluženo spada med
najboljše poslovne in ekonomske šole na
svetu. To je rezultat skupnega dela in
prizadevanj naše celotne akademske
skupnosti.

Želim vam lep začetek novega študijskega
leta in ostanite zdravi.

S spoštovanjem,
prof. dr. Metka Tekavčič, dekanja
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EF je online

Na Ekonomski fakulteti biti izoliran ne
pomeni biti sam. Vsi smo bili na spletu in
nihče ni pozabljen. Največja sprememba
v našem vsakodnevnem delu je bil prenos
vseh naših storitev in dejavnosti na splet
v zgolj nekaj dneh. Izjemen timski duh,
odprtost za spremembe, skupna
prizadevanja pri iskanju rešitev in
sodelovanje so bili ves čas v ospredju.
Ponovno se je pokazala visoka odzivnost
naše šole in vseh njenih zaposlenih,
izkušnja z delom na daljavo pa je v naši
akademski skupnosti nepričakovano
okrepila že tako močne medsebojne vezi.
Na naslednjih nekaj straneh lahko
preberete več o naših aktivnostih v
obdobju pandemije in po njem.

Ukrepi EF med izbruhom covida-19

● Prehod na izključno študij na daljavo
● Zagotavljanje socialne oddaljenosti v
prostorih fakultete v izpitnem obdobju

● Uporaba večjih prostorov za čim manj
fizičnih stikov

● Namestitev razkužil za roke po vseh
prostorih fakultete

● Obveznost nošenja maske za zaposlene in
študente

Študij na daljavo

5 najbolj pogostih uporabnikov Zooma, po
državah

20.317
spletnih
srečanj

13.052.317
minut spletnih

srečanj

Hrvaška

2.326

Nemčija

2.074
Severna

Makedonija

1.872

Francija

1.591

Slovenija

154.648

spletnih izpitov

(82 % vseh izpitov),
5.670 študentov

kombiniranih izpitov
prek spleta in v živo

(16 % vseh izpitov),
8.657 študentov

391 76
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Zadovoljstvo študentov s študijem na daljavo
(predhodni rezultati)

140 spletnih zagovorov zaključnih nalog

»Moja izkušnja s spletnim zagovorom
magistrske naloge na EF je zelo dobra. Vse je
potekalo gladko. En teden pred napovedanim
datumom sem prejel obvestilo o možnosti
zagovora na daljavo oz. premiku datuma.
Odločil sem se za spletni zagovor, saj sem
imel dovolj časa za pripravo – in verjamem,
da je bila moja odločitev pravilna. Menim, da
je, če je študent pripravljen, vsakršen strah
pri zagovoru naloge odveč, ne glede v kakšni
obliki poteka. Morda je spletni zagovor celo
še nekoliko bolj sproščen, saj si v svojem
domačem okolju.«

Klemen Bauer, biatlonec in prvi študent, ki je
svojo magistrsko nalogo zagovarjal prek
spleta

48 spletnih delavnic v okviru predmeta
Razvoj poslovnih spretnosti

Druge spletne študijske dejavnosti

Spletni informativni dnevi za vse stopnje
študija

Spletni karierni sejem »Delo me(ne) išče«

Spletna poletna šola Ljubljana Summer
School

Spletna doktorska poletna šola

Poletna šola kulturnega managementa:
Krizni management v kulturi po covidu-19

Spletne dejavnosti Konfucijevega inštituta v
Ljubljani

Spletni tečaji kitajskega jezika

Spletni izpiti HSK in HSKK

2 spletni tekmovanji Chinese Bridge

21 videov o kitajski kulturi

Spletno druženje: Kitajska filmska noč

Spletno videotekmovanje: Ostajamo doma in
se učimo kitajsko

Spletno praznovanje Zmajevega festivala

1.807
udeležencev

454
urSplošno

zadovoljstvo s
študijem na
daljavo

Uspešnost EF
v izvajanju
študija na
daljavo

Ustreznost
programske
opreme za
študij na
daljavo

4,0 4,1 4,2
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Za nas je bilo izrednega pomena, da smo
svojo akademsko skupnost ves čas
obveščali o ukrepih, ki sta jih univerza in
fakulteta izvajali med izbruhom covida-19.
Zato smo ustvarili platformo »EF
informira«, kjer so naši študenti dobili vse
pomembne informacije o študiju, izpitih,
prijavnih rokih itd.

EF informira

● Sklepi rektorja Univerze v Ljubljani
● Sporočila dekanje
● Socialna oddaljenost
● Reorganizacija pedagoškega procesa
● Opravljanje izpitov
● Ukrepi za zajezitev izbruha covida-19
● Roki za prijavo za programe na vseh
stopnjah

● Postopek vpisa

Rektorjevo sporočilo

Pomagajmo si, držimo skupaj, pa čeprav se
ne smemo držati skupaj – prek telefonov,
Skypa, ZOOM-a in drugih spletnih možnosti.
Pogovarjajmo se, ostanimo aktivni. In
predvsem zdravi.

Prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v
Ljubljani

Zadovoljstvo študentov z informacijami po
izbruhu covida-19
(predhodni rezultati)

Pravočasno
prejemanje informacij
o študijskem procesu

Pravočasne
informacije v obdobju

koronakrize

4,0 3,9

EF
informira

V novi družbeni realnosti je normalno, da
nas prevevajo močna čustva in občutki. S
pomočjo platforme »EF pomaga« smo se
želeli povezovati in na različne načine
pomagati, da se naša skupnost pripravi na
vse, kar prinašata socialna oddaljenost in
covid-19. Zbirali smo koristne članke, s
katerimi smo študentom, zaposlenim in
kolegom pomagali v času stiske, pripravili
smo seznam pogostih vprašanj in
odgovorov ter več obštudijskih dejavnosti,
kot je telovadba prek spleta. Nazadnje
smo odprli tudi poseben forum za deljenje
izkušenj pri uporabi orodij za študij na
daljavo in drugih videokonferenčnih orodij.

Dejavnosti »EF pomaga«

Članki v pomoč študentom v stiski

Pogosta vprašanja

Nudenje tehnične podpore študentom

Spletno tutorstvo

Spletna telovadba

Vsak delovni dan

45 minut

3 profesorji športne vzgoje

Pilates, Body Shape, Body Art

Kratki videi z vajami za aktivne odmore

»Moja izkušnja s športno vzgojo prek spleta
na EF je zelo dobra. Vse je šlo gladko že od
prve ure naprej. Ponudili smo več različnih
športnih aktivnosti, ki so potekale vsak dan v
tednu. Večina študentov je našla nekaj po
svojem okusu, nekateri pa so sodelovali celo
večkrat, kot je bilo treba. V aktivnosti se je
vključilo več profesorjev in drugih
sodelavcev – tako so bili telesno precej bolj
aktivni kot prej.«

Vinko Zovko, predstojnik Izobraževalne
enote za športno vzgojo

CEK zunaj knjižnice

34 spletnih seminarjev

Več kot 600 udeležencev

Kako uporabljamo oddaljeni dostop

Kako si izposodimo e-vire

Kako uporabljamo različne dostopne baze
podatkov od doma

EF pomaga zaposlenim

Spletne pedagoške delavnice

Spletni forum za deljenje izkušenj o študiju
na daljavo

Spletni seminarji za spodbujanje zdravega
načina življenja na delovnem mestu

Spletna telovadba
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V novi družbeni realnosti je normalno, da
nas prevevajo močna čustva in občutki. S
pomočjo platforme »EF pomaga« smo se
želeli povezovati in na različne načine
pomagati, da se naša skupnost pripravi na
vse, kar prinašata socialna oddaljenost in
covid-19. Zbirali smo koristne članke, s
katerimi smo študentom, zaposlenim in
kolegom pomagali v času stiske, pripravili
smo seznam pogostih vprašanj in
odgovorov ter več obštudijskih dejavnosti,
kot je telovadba prek spleta. Nazadnje
smo odprli tudi poseben forum za deljenje
izkušenj pri uporabi orodij za študij na
daljavo in drugih videokonferenčnih orodij.

Dejavnosti »EF pomaga«

Članki v pomoč študentom v stiski

Pogosta vprašanja

Nudenje tehnične podpore študentom

Spletno tutorstvo

Spletna telovadba

Vsak delovni dan

45 minut

3 profesorji športne vzgoje

Pilates, Body Shape, Body Art

Kratki videi z vajami za aktivne odmore

»Moja izkušnja s športno vzgojo prek spleta
na EF je zelo dobra. Vse je šlo gladko že od
prve ure naprej. Ponudili smo več različnih
športnih aktivnosti, ki so potekale vsak dan v
tednu. Večina študentov je našla nekaj po
svojem okusu, nekateri pa so sodelovali celo
večkrat, kot je bilo treba. V aktivnosti se je
vključilo več profesorjev in drugih
sodelavcev – tako so bili telesno precej bolj
aktivni kot prej.«

Vinko Zovko, predstojnik Izobraževalne
enote za športno vzgojo

CEK zunaj knjižnice

34 spletnih seminarjev

Več kot 600 udeležencev

Kako uporabljamo oddaljeni dostop

Kako si izposodimo e-vire

Kako uporabljamo različne dostopne baze
podatkov od doma

EF pomaga zaposlenim

Spletne pedagoške delavnice

Spletni forum za deljenje izkušenj o študiju
na daljavo

Spletni seminarji za spodbujanje zdravega
načina življenja na delovnem mestu

Spletna telovadba

EF
pomaga

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=xpSBIpPDXx4&feature=emb_logo
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Ekonomska fakulteta je izjemno veliko
prispevala k boljšemu razumevanju
družbenih realnosti, s katerimi se soočamo
zaradi epidemije covida-19, saj je preko
raziskav, spletnih dogodkov, člankov in
medijskih sporočil pomagala tako vladi kot
podjetjem. Na naslednjih straneh
predstavljamo nekaj podrobnosti o naših
prispevkih.

Spletni seminarji

Najbolj obiskani spletni seminarji v okviru
»EF prispeva«

Zakaj utegne biti koronakriza hujša od krize v
letu 2009? Prof. dr. Jože Damijan, Luka Eržen

Kaj lahko državljani in poslovneži
pričakujemo od države – sedaj in po
koronaotoplitvi? Prof. dr. Marko Jaklič, prof.
dr. Tjaša Redek, prof. dr. Žiga Turk

31
dni

43
spletnih

seminarjev

70
govornikov

Več kot

30.000
udeležencev

EF
prispeva
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Bo kriza pokosila zasebnost in demokracijo?
Dr. Nataša Pirc Musar, dr. Blaž Kovačič Mlinar,
prof. dr. Marko Pahor, Luka Eržen

Kako se Evropska unija na ekonomskem
področju odziva na COVID-19 krizo? Prof. dr.
Vasja Rant, prof. dr. Mojmir Mrak, prof. dr.
Matej Marinč

Dan poslovne logistike: Oskrba v času
koronavirusa. Andrej Planina, dr. Marko
Cedilnik, Matjaž Martini, Tadej Pojbič, dr.
Marko Budler

Najbolj obiskani pogovori »E-TALK« Centra
poslovne odličnosti EF

CPOEF »E-TALK«: Ali lahko gospodarstvo
»zmrzne« brez ogrevanja? Prof. dr. Črt
Kostevc, prof. dr. Dušan Mramor, prof. dr.
Aljoša Valentinčič
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CPOEF »E-TALK«: Kako dolgo lahko
podjetja »zmrzujejo«? – Izzivi in ukrepi
podjetnikov. Janez Škrabec, dr. Rok Stritar,
Gregor Jamnik, dr. Blaž Zupan

CPOEF »E-TALK«: Turizem po covidu-19.
Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar, Siniša
Topalović, Peter Vesenjak, Monika Lapanja

CPOEF »E-TALK«: Slovenski trgovci – med
pregrevanjem in zamrznitvijo. Uroš
Mesojedec, dr. Rok Stritar, Iztok Verdnik,
prof. dr. Maja Makovec Brenčič

CPOEF »E-TALK«: Kako dolgo
lahko zaposleni »zmrzujemo« na daljavo?
Izzivi dela na daljavo. Doc. dr. Darija Aleksić,
izr. prof. dr. Matej Černe, Lucija Sajevec
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Organizacija spletne letne konference EMCB
(Emerging Markets Conference Board) 2020

Razvoj poslovanja na hitro rastočih trgih:
izzivi in dejavniki uspeha

EF raziskave na temo covida-19

Skupna raziskovalna pobuda s področja
prava in ekonomije na temo covida-19
uvrščena med najboljših 10 znanstvenih
člankov tedna (SSRN)

Pandemija covida-19: skupni ukrepi in
evropska javna politika pod pritiskom; prof.
dr. Mitja Kovač in sod.

Anketa v poslovni javnosti o pričakovanem
učinku covida-19: prof. dr. Tjaša Redek

Pričakovanja poslovne javnosti o negativnem
učinku na evropsko in slovensko
gospodarstvo, spremembe v poslovnih
modelih in nove poslovne priložnosti.

30
trženjskih

raziskovalcev
13
sekcij

1
javna okrogla

miza
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Anketa o delu na daljavo; prof. dr. Matej
Černe in dr. Darija Aleksić

Izzivi usklajevanja dela in zasebnega življenja
ter dela na daljavo, z možnimi rešitvami.

Poslovna analitika in poslovni modeli v
oskrbnih verigah

Sodelovalna tekmovalnost omogoča in
spodbuja ustrezne odzive v svetovni
gospodarski krizi in motnjah poslovanja, ki jih
je povzročil izbruh covida-19.

Raziskovalni projekt ARRS pod vodstvom
prof. dr. Petra Trkmana

6 profesorjev EF v skupini, ki svetuje
slovenski vladi v zvezi s covidom-19

Posvetovalna skupina je pripravila ukrepe za
pomoč posameznikom in podjetjem pri
odzivu na krizo zaradi covida-19.

Turistični vavčerji za reševanje turizma med
pandemijo

Strokovnjaki so predlagali, naj vlada oblikuje
shemo, s katero bi Slovence spodbudila, da
dopust preživijo znotraj slovenskih meja.

Prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar
Prof. dr. Jože Damijan

prof. dr.
Matej

Lahovnik

prof. dr.
Dušan
Mramor

prof. dr.
Igor

Masten
prof. dr.
Marko
Jaklič

prof. dr.
Sašo

Polanec

prof. dr.
Mojmir
Mrak
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EF v medijih

Objave med marcem in koncem julija

Največ objav v

Sta.si, Delo, Radio Slovenija 1, Dnevnik,
Finance

365
člankov v
medijih

48
različnih
medijev

169
spletnih
člankov

132
tiskanih
člankov

29
radijskih

prispevkov

26
televizijskih
prispevkov

17. marec 2020,
www.rtvslo.si

18. marec 2020,
Delo

23. marec 2020,
Delo
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Čeprav smo bili prisiljeni v socialno
oddaljenost in izolacijo, smo ostali
povezani! Na portalu »EF osebno« so naši
študentje delili svoje zgodbe in nam
pokazali, da lahko dosežemo karkoli, če
držimo skupaj.

Študentje osebno

Izkušnje s socialno oddaljenostjo doma

Izkušnje s socialno oddaljenostjo med
študijem v tujini

Zgodbe o timskem delu na daljavo

Zgodbe o spletnem zagovoru zaključnih
nalog

»Trenutno se nahajam na zahodu Nemčije. Tu
sem se odločila ostati, ker mi tako gostujoča
kot domača univerza nudita vso oporo. Pa
tudi zato, ker sem se sem preselila že v
začetku septembra in bi se mi bilo težko
seliti nazaj v Ljubljano.«

Nika Bratkovič, magistrski program
Mednarodno poslovanje, na študijski
izmenjavi v Kölnu

Zgodbe profesorjev EF

Globalna vas

EF osebno
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Za dekanjo
Prof. dr. Metka Tekavčič

Urednica
dr. Nuša Petek, Služba za kakovost

Oblikovanje in prelom
Damjan Rončević

Fotografije
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
Arhiv Univerze v Ljubljani
Jure Gubanc
Damjan Rončević

Prevod in lektoriranje
HIERONYMUS, prevajanje in lektoriranje, Nives Mahne Čehovin s.p.

Sledite nam

Facebook LinkedIn Instagram YouTube
@ekonomskafakulteta Univerza v Ljubljani @EkonomskaUL Ekonomska fakulteta
@sebljubljana Ekonomska fakulteta
@AlumniEF Center poslovne odličnosti
@CPOEF Ekonomske fakultete

EF NET Portal
Novičarski portal s svežimi novicami EF

Kontaktirajte nas

Univerza v Ljubljani T: +386 1 5892 400

Ekonomska fakulteta F: +386 1 5892 698

Kardeljeva ploščad 17 E: info@ef.uni-lj.si
1000 Ljubljana

W: www.ef.uni-lj.si

15




