V skladu s 66. dlenom Zakona o visokem Solstvu in doloeili Statuta
Univerze v Ljubljani je senat Fakultete za strojniitvo Univeze v
Ljubljani sprelel dne 24.02.2000 in spremembe dne 14.11-2007,
26.2.2009, 27.5.2010, 24.2.2011, 20,10.2011, 24.5.2012
'18.10.20'12 in 31.8.2017 naslednji
PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA
STUDENTA UL FS

7. 6len

Student lahko opravlja izpit ali izpite iz vpisanega letnika tudi
preddasno, ae to dovoli dekan na pisno prosnjo Studenta in v
kolikor so podani upraviaeni razlogi (odhod na Studij ali Studijsko
prakso v tujino, hospitalizacija v dasu izpitnega obdobja, porod,
udeleiba na strokovni ali kultumi prireditvi oziroma vrhunskem
Sportnem tekmovanju

itd.) ter na podlagi soglasja

nosilca

predmeta.
I. SPLOSNE DOLOEBE
8. dlen

i. dlen

Pravilnik ureja preverjanje in ocenjevanje znanja Studentov
Fakultete za strojnistvo (FS), vpisanih na rednem in izrednem
dodiplomskem Studiju (1. stopnja) ter Studentov,

ki nimajo

vea

statusa Studenta.

o

prijavi in poteku opravljanja izpitov se smiselno
uporabljajo tudi na obeh stopnjah (2. in 3.) podiplomskega Studilu.
Pravila

2. dlen

Znanje Studentov se preverja in ocenjuje po posameznih delih ves
cas trajanja StudUskega leta, s aimer se zagotovi celovit pregled in
ocena obvladovanja vsebine in Worno ter odgovomo sodelovanje v

in

ocenjevanja znanja

so

opredeljene s

Studijskim programom in so predvsem naslednje: pisni in/ali ustni
izpit, kolokvij, vaje, seminar, projekti, domade naloge, aktivno
sodelovanje na seminarjih in vajah, poroeilo z delovne prakse,
diplomska naloga.
Studenti morajo biti seznanjeni z nadinom dolodanja izpitne ocene
predmeta ter z oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja. Nosilec
predmeta vsako Studusko leto na uvodnem predavanju seznani
Studente:

.
.
.

Student lahko opravi izpit(e) doloaenega letnika tudi v tujini, de je ta
opravljen na ustrezni tuji univezi v okviru mednarodne izmenjave
ERASIVUS, CEEPUS, IAESTE ali kak6nega drugega primerljivega
univezitetnega Studrja, de dokaze, da je vsebina predmeta ali
predmetnika, pri katerem je opravil izpit in Zeli da se mu izpit
prizna, kompatibilna z vsebino predmeta na FS. Pri tem mora biti
primerljivost vsebin vedja od 50% in z enakim Stevilom ECTS. V
primeru predmeta iz programa Studija oceno v indeks vpise nosilec
predmeta, v primeru izbimih predmetov pa pristojni prodekan.
9. dlen

Studijskem procesu.

Oblike preverjanja

lzpiti opravljeni v tujini

z nadrtom izvajanja predmeta,
z elementi preverjanja znanja in kriteriji za ocenjevanje in
s pogoji za pristop k pisnemu in/ali ustnem izpitu.
.

Ocenievanje predmeta

je predmet ocenjen dvema lodenima ocenama
(sestavljen izpit). S prvo oceno je ocenjen izpit, z drugo oceno pa

z

Praviloma

so ocenjene vaje. Pri predmetih, kjer se pouk izvaia

v

obliki

predavanj in seminarja ali v obliki predavanj, seminarja in vaj, ie z
eno oceno ocenjen izpit, z drugo oceno (oceno vaj) pa seminar
in/ali seminar in vaje.

Pri predmetih, kjer je predvidena samo ena oblika izvedbe pouka
(samo predavanja, samo seminar ali samo vaje), je predmet
ocenjen samo z eno oceno (enovit izpit), Pri predmetih, kjer s0
predvidena samo predavanja, je ocena predmeta ocena izpita. Pri
predmetih, kjer je predviden samo seminar ali samo vaje, je ocena
predmeta ocena vaj. Predmeti, pri katerih dobi Student pozitivno
oceno vaj, so dolodeni v Studijskih programih in/alj Studiskih redih.

tzPtr

Opravljene vaje pri predmetu od
tri (3) leta.

3 alen

i.l.

2014/15 dalje veljajo najmanj

lzDiti
lzpit je redna oblika preverjanja znanla.

10. dlen

Pri izpitu se preverja znanje snovi, ki jo za posamezen predmet

Nadin opravliania izpitov

doloda udni nadrt.

Vrsta in naain opravljanja izpita pri posameznem predmetu se

lzpiti so: ustni, pisniter pisni in ustni. lzpiti s0 javni.

dolodita s Studijskim programom in Studijskim redom. S Sludijskim
programom in Studijskim redom se tudi dolodi, kako se uspegno
opravljene Studijske obveznosti upoitevajo pri izpitni oceni.

Javnost izpitov se zagotovi tako, da se izpitni roki najavijo, objavi
se datum, ura in kraj opravljanja izpitov.

Ustni izpit se opravlja v obliki osebnega pogovora izpraievalca s
kandidatom. Na ustnem delu izpita morata biti navzoda vsaj dva

Javnost izpitov se zagotovi tudi s tem, da ima Student pravim videti
pregledano pisno nalogo in dobiti pojasnilo o dosezenem rezultatu.

Studenta,

4. alen

5. ebn
Student lahko opravlja izpite vpisanega letnika in manjkajode izpite.
Student, ki je ponovno vpisan v letnik, lahko na podlagi odobritve
pristojnega prodekana opravlja vaje in izpite tudi iz viijega letnika.
Nosilec predmeta oceno izpita oblavi najkasneje v 7 delovnih dneh

po opravljanju izpita, vpise oceno

v

indeks in sporoai oceno v

Studentski referat.

6 dlen

Student, ki nima ved statusa Studenta na FS opravlja in pladuje
manjkajode izpite skladno s Statutom UL in veljavnim Cenikom

Pisni izpit se opravlja v obliki klavzume naloge. Pisni izpit trEa
najmanj eno in najved Stiri Solske ure. Na pisnem izpitu se
Studentom posredujejo izpitna vpraianja praviloma v pisni obliki.
Na zahtevo izvajalca izpita se morajo izpitna vprasanja vmiti hkrati
z odgovofl.

lzpitna pisna vprasanja iz prejsnjih izpitnih rokov so lahko
Studentom dostopna po opravljenem vpisu ocen vsem Studentom
za zadnji izpitni rok.
Enovit izDit se izvede v enem delu.
Sestavljen izpit se izvede v dveh delih, kadar je radunski del izpita
(preizkus vaj) pogoj za pristop k teoretidnemu delu izpita. Kadar

storitev UL.
1t5

15. dlen

tega pogoja ni, se radunski in teoretidnj del izpita izvedeta na isti
dan.

Pri predmetu, kjer pri pouku sodeluje ved uditeljev, se izpit opravlja
iz celotne snovi samo pri enem izvajalcu.

Studente in pedagoske delavce.

Nosilec predmeta dolodi v zimskem in letnem izpitnem obdobju

11. alen

Pogoj za pristop k izpitu
Student lahko pristopi k izpitu iz posameznega predmeta po konor
predavanj iz tega predmeta, de ima opravljene vse obveznosti,
predpisane za ta predmet s Studijskim programom in Studijskim

najmanj dva jzpitna roka ter v jesenskem izpitnem obdobju najmanj
en izpitni rok z navedbo kraja in dasa zadetka izpita.
Seznam rednih izpitnih rokov objavi referat za Studentske zadeve,

na osnovi dogovora

z

nosilci predmetov, mentorjev letnika in
in sicer najkasneje en mesec pred

pedagoskim prodekanom,

redom.

l2.

izpitnim obdobjem. Pri razporedu je treba upoitevati, da Student ni
dolzan opravljati na isti dan ved kot enega izpita.

alen

Ocenjevanle uspeinosti pri opravljanju izpita
Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odliano (10), prav dobro (9
ali 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5).
lzpit je opravljen uspesno, ee kandidat dobi oceni od zadostno (6)
do odlidno (10) tako za vaje kot za teoretidni del izpita.

z dvema ocenama in sicer z o@no za
z oceno za vaje. Enovit izpit se oceni z eno

Sestavljen izpit se oceni

ustni del izpita in

Redna izpitna obdobja so zimsko, spomladansko in jesensko.
Redne izpitne |oke v rednih izpitnih obdobjih, dolodi senat s
Studrjskim koledarjem. Razpored izpitnih rokov je obvezen za

oceno. Za vaje in seminar se ocena zapise kot ocena za vaje.
lzpit ocenjuje posameznik ali izpitna komisija.

lzpit se opravlja pred komisijo, kadar je

to

doloaeno

s

je

med studenti in nosilci predmetov.

16.6len
Nosilec predmeta v sodelovanju z referatom za Studentske zadeve
zagotovi vse potrebno za izvedbo izpita. V primeru odsotnosti mora
nosilec predmeta zagotoviti, da pisni del izpik izvede drug
pedago5ki delavec.

V primeru prostorskih tezav se lahko izvedba pisnega dela izpita
tem

pravilnikom.

lzprasevalec ali dlan izpitne komisije
visokoSolski ueiblj.

lzpitni roki na podiplomskem Studiju se opravljajo v rokih, ki niso
nujno vezani na izpitna obdobja. Praviloma se dolodijo v soglasju

organizira v enem tednu od dneva razpisanega izpitnega roka.

V izjemnem primeru lahko pristojni prodekan spremeni
lahko samo habjlitirani

lT.
13. dlen

Objava ocen

ocena ustnega izpita se razglasi na dan opravljanja izpita.
Rezultati enovitega pisnega izpita moralo biti objavljeni najkasneje
sedmi delovni dan po opravljanju izpita.
Kadar je izpit sestavljen in je pozitivno ocenjen pisni radunski del

izpita pogoj za pristop k teoretidnemu delu izpita, morajo biti
rezultati radunskega dela izpita objavljeni prvi naslednji delovni
dan, oziroma pri skupini Studentov, ki Steje petdeset ali ved
Studenlov, morajo biti rezultati objavljeni najkasneje tretji delovni

dan. Na ta dan mora biti zakljueen tudi pisni teoretidni del
sestavljenega izpita, katerega ocena se razglasi najkasneje peti

datume

rednih izpitnih rokov.
alen

lzredni izpitni roki so izven rednih izpitnih obdobij in jih doloeijo
nosilcl predmeta v skladu z dogovorom s pedagoskim prodekanom.
Na izrednem izpitnem roku lahko izpite opravljajo izedni Studenti,
absolventi, kandidati, ki nimajo statusa Studenta, in kandidati iz 6.
in 7. dlena.

lzpit lahko v izrednem izpitnem roku opravljajo tudi redni Studentje,
ki imajo status itudenta-Sportnika, status studenta-priznanega
umetnika in status Studenta s posebnimi potrebami.

Z odobritvijo nosilca predmeta lahko izjemoma opravlja izpit v
izrednem roku tudi redni Student.
18. dlen

delovni dan po opravljanju jzpita do 14. ure.

Prijavljanje k izpitu

Kadar je teoretidni del sestavljenega izpita usten, se izpit pridne
prav tako prvi naslednji ozjroma tretji delovni dan po pisnem

Student se mora za izpit prijaviti en teden prq oz. najkasneje 72 ur
pred razpisanim izpitnim rokom. K izpitu se Student prijavi preko
eleKronskega sistema. Student odgovarja za pravilno in popolno
pnlavo.

radunskem delu, zadnji Studentje morajo zakljuciti z ustnim delom
sestavljenega izpita nalkasneje sedmi delovni dan po pisnem
radunskem delu izpita. Tudi v tem primeru se ocena ustnega izpita
Pri sestavljenih izpitih, pri katerih se radunski in teoretiani del izpita
izvedeta na isti dan, se rezultati objavijo najkasneje sedmi delovni
dan po opravljanju izpita.

Kandidat ima pravico vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni
izpitni izdelek, iz katerega mora biti razvidna ocena odgovorov na
posamezna vpraSanja.
III. IZPITNI RED

i4.

lzprasevalec sme

k izpitu spreleti samo

Studente, prijavljene na

izpit v skladu s tem pravilnikom.

razglasi na dan opravljanja izpita.

elen

19. alen

Student, ki je izpit pri dolodenem predmetu Ze uspeino opravil, pa
Zeli dokazati kakovostnejse znanje in dosedi boljso oceno, lahko
izpit izjemoma enkrat ponavlja. Proinjo za ponovno opravljanje
izpita odobri nosilec predmeta.
Pozitivna ocena, pridobljena pri ponavljanju izpita se vpise v indeks

in vnese v elektronski sistem. Oceno se uposteva pri

lzoitni roki
lzpiti se opravljajo v izpitnih rokih. lzpitni roki s0 redni in izredni.

izradunu

povpredla, detudi je lahko nizja od prve ocene.
20. dlen

OdlavUanje od izpita
Student se lahko odjavi od izpita najkasneje do 12.00 ure (opoldne)

dan pred izpitom preko elektronskega sistema VlS. Ce Student

izpita ne odjavi ter za to nima opravieljivega razloga, se oceni z
negativno oceno.

Student se lahko upravideno odjavi od petega oz. od Sestega
opravljanja izpita le iz razlogov navedenih v 125. 6lenu Slatuta UL
(glej33. elen).

Nadin postavljanja vprasanj (pisno/ustno) dolodi nosilec predmeta,
ki oceno ustnega izpita sporodi Studentu takoj po zakljudenem
izpitu.

21. dlen

Potek izpita

zb. cten

Za pravilno izvEanje izpita je odgovoren nosilec oz.

izvajalec

Kot datum opravljanja izpita, se

v indeks in v

pre0meta.
Za nadzor pri izpitnih rokih sme nosilec predmeta za izvajalce lzpita
doloditi le asistente in asistente
staziste. Dolodeni, oziroma
izbrani sodelavci, ki se iz upraviaenih razlogov ne bi mogli udeleiiti
nadzora, morajo ob soglasju z nosilcem zagotoviti zamenjavo z
drugim uskeznim izvajalcem izpita.

-

Neupravidena odsotnost izvajalca izpita, ki povzrodi motnje pri
izvedbi pisnega izpita, pomeni krsitev delovne obveznosli.

27. dlen

ee Student med opravljanjem izpita odstopi, se steje, da izpita ni
opravil uspesno.
28. dlen

za

praktidno usposabljanje kot sestavino Studrlskega
programa so:za redni in izredni Studij Stevildne od 1 do 10.
Ocene

Oceno praktidnega usposabljanja vpise
22. alen

Na pisnem izpitu pedagoski delavci preverijo identiteto prisotnih
prijavljenih Studentov na izpit. ldentiteta se ugotavlja na podlagi
indeksa ali Studentske izkaznice, izjemoma na podlagi drugih
uradnih dokumentov, opremljenih s sliko kandidata.
pripomoeke smejo imeti kandidati na izpitu in jih uporabljati.
23. alen

Na pisnem izpitu nosilec posreduje Studentom izpitna vprasanja v
oisni obliki.

v indeks prodekan in v

obvestilo o opravljenem prahienem usposabljanju pa vodja referata
za praktidno usposabljanje.
Obvestilo odda vodja referata za praktidno usposabljanje v referat
za Sludentske zadeve.

Pred priietkom pisnega izpita pedagoski delavec opozori, katere

29. alen

lzpitni roki za Studente izrednega oz. diferencialnega Studtla so pri
vsakem predmetu ali delnem predmetu ob koncu uanega procesa
in so praviloma trije.

Datum izvajanja izpita dolodi nosilec predmeta

v

dogovoru s

Studenti.
24. dlen

Student, ki pri izpitu ali vseh druoih oblikah oreveriania znania
uporablja nedovoljene pripomodke ali prepisuje, oziroma se
pogovarja z drugimi Studenti ali kakorkoli moti izvajanje izpita, krsi
izpitni red. Enako se Steje, ko se med oz. p0 koncu pisnega dela
preverjanja znanja ugotovi, da je Student zamenjal izpitno polo.
Posedovanje nedovoljenih pripomodkov pomeni, da je pedagoski
delavec, zadolzen za izvedbo izpita pri Studentu nasel kakrsenkoli
predmet, za katerega se upravideno sklepa, da sluzi studentu za
nedovoljeno pomod pri preverjanju znanja. Krsitelja se za lovrstno
delanje sankcionira takoj, tako da ne sme nadaljevati preverjanje
znanja in mora takoj zapustiti predavalnico, njegov izdelek pa se

z

oceno Kr5itev (KR). Sankcijo izvede izvajalec izpita.
lzvalalec izpita lahko Studentu v primer, ko bo predlagal zoper

oceni

elektronski sistem

vpise datum opravljanja izpita.

Studenta uvedbo disciplinskega postopka, nedovoljene predmete
tudi zadasno odvzame in jih izrodi dekanu.

Student po prvi krsitvi izpitnega reda ne sme opravljati izpita iz
predmeta, pri katerem je krgil izpitni red, v dasu 6 mesecev.
Ponovna kriitev izpitnega reda,

se v skladu s Pravilnikom

o

30

dlen

Pritoiba zoper oceno in zoper potek izpita
Student, ki misli, da je bil na izpitu krividno ocenjen, lahko prvi
naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po
objavi izpitnega rezultata pisnega izpita vlozi pritozbo zoper izpitno
oceno pri dekanu. Postopek je enak tudi v primeru, de se Student
pritozi na potek izpita.

Dekan prvi naslednji delovni dan po prgemu pritozbe imenuje
tridlansko komisto in njenega predsednika, ki pa ne more biti
izprasevalec (uditelj), zoper katerega oceno se je Student pritozil.
Komisija mora zadeti z delom najpozneje tri dni od imenovanja.
Komisija sestavi zapisnik, v katerega je vkljudena pisna pritozba
Studenta in mnenje komisije. Pred izdelavo mnenja komisija za
razjasnitev okolisdin v zvezi s pritozbo zaprosi za pojasnilo uditelja,
zoper katerega oceno se je Student pritozil, kot tudi Studenta, ki se
Je pritozil.

Pri sestavljenih izpitih se Student lahko pritozi zoper eno od obeh
ocen ali zoper obe oceni.

disciplinski odgovornosti Studentov UL, obravnava kot hujia krsitev
Studilskih obveznosti, ki poleg ukrepa iz prejsnjega odstavka
vkljuduje 5e disciplinski ukrep. Disciplinski postopek sprozi
pedagoSki delavec, ki je zadolzen za izvedbo izpita ozhoma
izpraievalec oziroma oseba, ki ugotovi ponovno kriitev, v roku treh
delovnih dni po ugotovljeni ponovni kr.iitvi.

ee je vloZena pritoZba le zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija v

Odvzete nedovoljene predmete lahko Student prevzame

spornem izpitu.

v

roku treh dni pregleda in ponovno oceni kandidatov izpitni izdelek,

V primeru pritoZbe zoper potek izpita komisija izpitne ocene ne
more spremeniti, lahko pa odloii, da Student ponovno opravlja izpit
na naslednjem izpitnem roku. Ocena, ki jo Student doseze pri

ponovnem opravljanju izpita, nadomesti oceno dosezeno na

dekanatu po zakljudku disciplinskega postopka.
31. dlen
25. dlen

Ustni izpit za posameznega kandidata traja najvee eno Solsko uro.
Ustni izpit lahko poteka v prisotnosti najmanj 2 Studentov.

Predsednik

od dekana dolodene komisije vodi postopek

in

resevanje pritozbenega primera ter zagotovi izdelavo zapisnika o
postopku, ki ga podpisejo vsi dlani komisije. Zapisnik v enem
izvodu prejme tudi Student, kar potrdi s podpisom na originalu, ki se

shrani v Studentovi kartoteki v referatu. Zoper oceno komisiie ni
pritozbe.

34. alen

Druge oblike preverjanja znanja
32. elen

posamezen dlan komisUe z odloditvijo ostalih dlanov ne
soglasa, se to skupaj z razlogl nesoglasja posebej evidentira v

ee

zapisniku.

Druge oblike preverlanja znanja, razen seminarskih nalog in
proleKov, so lahko v obliki kolokvijev, domadih nalog in pisnih
testov, in so lahko Studentom boniteta pri opravljanju izpita,
uditeljem pa v pomod pri sprotnem preverjanju njihovega znanja.

elan komisrle, ki se ne strinja, lahko zahteva svojo zamenjavo v
sestavi komisile. Komisija v novi sestavi najkasneje v treh dneh

Druge oblike preverjanja znanja

pti

predmetu morEo biti

opredeljene v Studilskem programu in Studijskem redu,

ponovi obravnavo pritozbenega primera.
35. alen
33. alen

Semina6ke naloge in projekti

Oprav|janje izpita
Student l. in ll. stopnje, ki se bo od 5.1. 2017/18 prvid vpisal v
katerikoli letnik lahko izpit brez vloge in komisije opravlja trikrat.
Cetrto opravljanje izpita je komisijsko, za peto in hkrati zadnje
komisrjsko opravljanje izpita pa mora oddati pro5njo na Senat FS.
V kolikor Student l. in ll. stopnje (prvie vpisan pred S.l. 2017/'18) 5e
ni opravil izpitov letnika, v katerega je Ze bil vpisan, jih opravlja v
skladu s starim Statutom UL in sicer brez vloge in komisij trikrat,
detrto in peto opravljanie izpita je komisijsko, za Sesto, tudi
komisijsko opravljanje izpita, pa mora oddati prosnjo na Senat FS.

Seminarske naloge in projeKl so lahko predpisani samo pri
predmetih, kjer se pouk po udnem nadrtu izvaja v obliki predavanj
in seminarja ali pa samo kot seminar. Vse seminarske naloge in
projekti morEo biti v celoti definirani (po cilju, obliki, obsegu in z
vsemi potrebnimi podatki) do zadetka 5. tedna v semestru.
Obseg seminarskih in prolektnih nalog mora biti prirqen tako, da
lahko Student veaino potrebnega dela opravi v dasu rednega
pouka. Praviloma naj bodo naloge razporejene enakomerno dez
ves seme$er.

Student lll. stopnje, ki se bo od 5.1. 2017/18 prvie vpisal v katerikoli
letnik lahko izpit brez vloge in komisije opravlja dvakrat, tretjid pa
komisijsko na osnovi oddane vloge KDS,

Uditelji so dolzni Studentom sproti vradati pregledane seminarske
naloge in projekte. Student mora dobiti pregledano seminarsko
nalogo ali prolekt najkasnele 14 dni po oddaji. Zadnje seminarske
naloge in/ali proleKe mora Student dobiti pregledane pred koncem

Za ponavljanje se ne Steje ponovno opravljanje izpita na temelju

zimskega in letnega semestra.

uspeine pritozbe zoper izpitno oceno.

je

mogode v istem izpitnem obdobju, s tem da
njegovim
ponavljanjem miniti ved kot'14 dni.
Opravljanje izpita

mora med neuspeino opravljenim izpitom

in

ee je Student ponovno vpisan v isti letnik, se iteje, da posamezni
izpit iz tega letnika opravlja prvid, ko po ponovnem vpisu prvid
pristopi k temu izpitu, ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta

36. elen

Kolokviii
Kolokviji kot oblika kontrole sprotnosti Studija niso obvezni, izvajajo
pa se izven organiziranega pouka. Opravljeni in pozitivno ocenjeni
kolokviji so lahko boniteta za oprostitev dela izpita ali celotnega

izpita, ne morejo pa biti pogol za pristop

k izpitu ali celo

za

Ietnik k temu izpitu Ze pristopil.

udelezbo na vajah ali seminarjih.

Komisijo sestavljajo najved trije dlani izmed visokosolskih uditeljev.

ee je Student na osnovi uspeha na kolokvijih oproicen dela izpita,
velja oprostitev do konca Studijskega leta, v katerem je opravljal

Na prosnjo Studenta lahko pristoJni organ dlanice odobri tudi drugo
in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Ocena komisijskega izpita
je dokoncna.

Stroske opravljanja izpitov

po ceniku FS je

Student dolzan

poravnati ne glede na rezultat izpih, razen, de se sam pravoaasno
odjavi.

Ce Student opravlja komisijski izpit pi predmetu, pri katerem je
predviden samo pisni izpit, in je ta ocenjen negativno, je pri
detrtem, petem olroma Sestem opravljanju obvezen tudi ustni izpit
pred trielansko komisijo. lzpitna vprasanja oziroma naloge morajo

biti pripravljene vnaprej. Ce Student zadovoljivo odgovori

na

vpra$anja oziroma resi zastavljene naloge na ustnem komisijskem
izpitu, se Steje, da je uspesno opravil izpit ne glede na negativno
oceno pisnega izpita.
Komisijski izpiti se opravljajo trikrat v letu in to v zadnjem roku
zimskega, spomladanskega in jesenskega rednega izpitnega

kolokvije,

Ustni kolokvij lahko traja za posameznega Studenta najved pol
Solske ure. Pisni kolokviji trEajo najmanj eno in najvee dve Solski
uri.

Na semester je mogode predpisati pri posameznem predmetu
najved tri kolokvije.
37. dlen

Pisnitesti
Pisni testi se izvajajo med organiziranim poukom. Pisni testi lahko
trEajo najvei eno Solsko uro.

za oprostitev
radunskega dela izpita ali celotnega izpita, ne morejo pa biti pogoj
za pristop k izpitu ali celo za udelezbo na vajah ali seminarjih.
Pozitivno opravljeni pisni testi so lahko boniteta

Ce

je

Student

na osnovi uspeha na pisnih testih

oprosden

raaunskega dela izpita, velja oprostitev do konca Studijskega leta, v
katerem je opravljal pisne teste.

obdobja.
33.a dlen

Popravlianie ocene lzpita

38. elen

Student lahko v dasu Studija pri vsakem predmetu enkrat popravlja

Domaee naloge

dosezeno ocano izpita na osnovi pisne vloge,

Pod pojmom domade naloge se razumejo tiste naloge, ki jih

ki jo odda v

Studentskem referatu. Uoosteva se viSie dosezena ocena.

sfudent opravi v celoti doma izven organiziranega pouka.

Za domade naloge pri posameznem predmetu Student ne sme
porabiti ved kot tretjine ur, ki so po udnem nadrtu in urniku

predvidene pri tem predmetu. Praviloma naj to velja za tedensko
obremenitev (primer: predmet, ki ima 3 ure predavanj in 3 ure vaj
ima dodatno lahko 5e 2 uri obremenitev za izdelavo naloge na

teden zunaj rednega Studijskega procesa), obvezno pa za
semestrsko ali letno obremenitev (primer: predmet, ki ima 60 ur
predavanj in vaj, ima lahko 5e najved 20 ur dodatnega domaeega
dela).

Pravodasno oddane in pravilno izdelane domade naloge so lahko
boniteta za oprostitev radunskega dela izpita all celotnega izpita,
ne morqo pa biti pogoj za pristop k izpitu ali celo za udelezbo na
vajah aliseminarjih.

na IJL v skladu z obveznimi navodili za izvaianie mednarodne
Studrjske izmenjave in praks.
43. dlen

Student lahko zaprosi za priznanje praktianega usposabljanja,

Studentu se lahko s Studijskim programom predpisano praktidno
usposabljanje prizna na osnovi dokazljive enoletne zaposlitve na
delovnem mestu z inzenirskimi nalogami.

Del praktidnega usposabljanja lahko Student uveljavlja tudi

s

tutorskim delom, vendar ne ved kot 3 ECTS. Tri ECTS ustrezajo
enomesednem praktidnem usposabljanj-.

Domade naloge naj bodo razporejene enakomerno dez ves
VII. PREHODNE DOLOEBE

semester.

44. dlen

Uditelji in/ali asistenti so dolzni Studentom sproti vradati pregledane

domade naloge. Student mora dobiti pregledano domaao nalogo
najkasneje 14 dni po oddaji le{e.
Seznam predmetov, kjer so predvidene domade naloge, mora biti
razviden iz Studijskih programov in Studijskih redov.

Pravilnik o preverlanju in ocenjevanju znanja sprejme senat FS na
predlog komisij senata in sicer: komisije za visokosolski strokovni
Studij, komisije za univezitetni studi, komisije za specialistidni
StudU in komisrje za podiplomski Studij. Spremembe tega pravilnika
lahko predlagajo prej nastete komisije, sprejme pa jih senat FS.

IV. REGISTRIRANJE IN RAZVELJAVITEV IZPITA

45. dlen

Pravilnik pridne veljati osmi dan po sprejemu na senatu FS.

39. dlen

Nosilec predmeta vnese oceno v e-Studenta in odda referatu za
Studentske zadeve najkasneje 7. dan po izpitu skupinske prijavnice

Z

dnem priaetka uporabe tega pravilnika prenehajo

veljati

dosedanji pravilnik.

z vpisanimi ocenami.

Ce je Student pristopil k izpitu, pa ga ni imel pravice opravljati, se
izpit razveljavi, v Studijsko evidenco pa se Studentu, ne glede na
dosezen izpitni rezultat, registrira neuspeien pristop pri predmetu.
Studentu, kije na FS Ze pristopil k izpitu iz dolodenega predmeta in
ga ni uspesno opravil, se opravljen izpit iz tega predmeta na drugi
instituciji ne prizna.
Nosilec vodi lastno evidenco delnih ocen in ocen opravljenih izpitov
najmanj za tekode Studijsko leto. Seminarske in izpitne naloge s
pisnega izpita hrani nosilec predmeta 5e pet let po vpisu kondnih
ocen v prijavnico.

46

alen

Pravilnik se obiavi na internetni in intranetni

strani FS.

V tjublani,31.8.2017

Dekan

V. PRIZNAVANJE NA DRUGIH VISOKOSOLSKIH ZAVODIH
OPRAVLJENIH IZPITOV IN PRIZNAVANJE PRAKTICNEGA

USPOSABLJANJA
40. ilen
spretnosti, ki jih kandidati pridobijo z neformalnim
izobraZevanjem pred vpisom in med Studijem na drugih

Znanja

in

v

okviru delovnih izkusenj, s
izobrazevalnih institucijah,
samoizobra:evanjem ... se lahko priznajo po postopku in v skladu
z merili, ki jih opredeljuje Pravilnikom o postopku in merilih za
priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti Univeze
v Ljubljani in tem pravilnikom na FS.
41. ebn
Student, kije pred vpisom na FS Studiral na drugem visokosolskem
zavodu, lahko pred vpisom zaprosi za priznanje opravljenih izpitov,
ki se v celoti ali delno skladajo s Studijskim programom FS v skladu
z Zakonom o priznavanju in vrednotenju izobrazevanja.
42. dlen

Studentom dodiplomskega in podiplomskega Studija FS, ki so v
okviru razlidnih oblik izmenjave opravili del Studija na tujih

univezah, se uspeano opravljene Studijske obveznosti na tuji

univezi priznajo kot Studiske obveznosti na dodiplomskem

ali

podiplomskem Studijskem programu, na katerem je Student vpisan
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