
Na podlagi Statuta UL (Ur. I. RS, 9t. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami), Studijskega reda Univerze 

v Ljubljani (17. 9. 2019) in kudijskega reda UL FS (25. 2. 2019) izdajam naslednja 

Navodila za preverjanje znanja na daijavo UL FS 

1. Preverjanje znanja na daijavo se izvaja, ko zaradi okoIiin (odloki viade ...) ni mogoe izvesti 

kIasinih oblik preverjanja znanja in 6e so zagotovijeni pogoji, ki prepreujejo kritev kudijskega 

reda UL in UL FS ob spotovanju vseh potrebnih mehanizmov za zagotavijanje legitimnosti tovrstne 

oblike preverjanja znanja. 

2. Za preverjanje znanja na daijavo se praviloma uporabijajo naslednja IKT licentha orodja: Zoom, 

Cisco Webex, Moodle, Skype ali kombinacija razIinih oblik reevanja, kot na primer z reevanjem 

na liste (izrauni, izpeljave, sheme, skice itd.) in oddajo le teh v elektronski obliki. 

3. Izvajalec preverjanja znanja na daijavo 9tudente pravoasno pred preverjanjem obvesti o: 

a. datumu, easu in trajanju preverjanja znanja, ki je skiaden s predhodnim urnikom ali kako 

drugae dogovorjen s predstavniki 9tudentov, 

b. nainu preverjanja znanja in morebitnih posebnostih, 

c. lokaciji izvedbe: povezava na spletno mesto, kjer bo potekalo preverjanje in 

d. seznamu dovoljenih pripomokov ter potrebne strojne in programske opreme (raunaInik s 

kamero in zvonikom, morebitna dodatna programska oprema ...). 

4. Izvedba pisnega preverjanja znania  na daijavo za tudente: 

a. pred izvedbo izpita pravo&isno  preverite, da imate naIoeno vso potrebno programsko 

opremo in da aplikacija deluje; 

b. za 6as opravijanja pisnega izpita na daijavo si izberite ustrezen prostor, kjer boste sami in vas 

drugi ne bodo motili; 

c. vse apuikacije in okna brskalnikov, razen tiste preko katere poteka preverjanje znanja, morate 

imeti zaprte; 

d. v aplikacijo, preko katere bo potekalo preverjanje znanja, se prijavite 10 minut pred zaetkom 

izpita; 

e. izvajalec bo pred zaetkom izpita preveril vao identiteto na enak nain kot pri preverjanju na 

fakulteti, toje na nain, da v kamero pokaete osebni dokument; 

f. izvajalec izpita Iahko pred ali tekom izpita zahteva, da s kamero pokaete prostor in delovno 

okoije, z namenom zagotavijanja verodostojnosti in spotovanja pravil; 

g. med pisnim izpitom ne smete uporabijati sIuaIk; 

h. pred in yes as tekom izpita morate imeti vklopljeno kamero in mikrofon, razen, Ee yam 

izvajalec izpita ne naroi drugae. Namesto kamere na raunaIniku se Iahko uporabija kamera 

s pametnega telefona; 

i. mobilni teuefon se uporabija izkljutho za nadzor nad potekom preverjanja znanja oz. za  slikanje 

in oddajo pisnega izdelka. Vseh ostalih funkcionalnosti telefona tekom izpita 9tudent ne sme 

uporabijati (SMS, klici, snemanje itd.); 

j. video in internetna povezava (brez prekinitev) mora biti vklopllena yes 6as trajanja izpita,  do 

oddaje izpitnih odgovorov. Prekinitev povezave se 9teje za prekinitev opravijanja izpita; 

k. med izpitom NI dovolleno  zapuanje vidnega poija kamere, pogovarjanje z drugimi osebami, 

uporaba drugih spletnih ali unih pripomokov ter orodij. Tekom izpita lahko uporabijate le 

tisto spletno okolje oz. platformo preko katere poteka preverjanje znanja. Soasna uporaba 

oz. odpiranje dodatnih spletnih brskalnikov, aplikacij in datotek NI dovoijeno; 

I. 	v primeru, da piete vpraanja na list papirja, nujno uporabite pisalo z visokim kontrastom (&n 

ali moder kemini svinnik). Grafitni svinnik ni dovoijen. Posamezni listi naj bodo otevileni 

in lastnorono podpisani. Po preteku razpoIoIjivega tasa liste poslikajte s telefonom in jih 

naIoite v spletno uiInico. Gradivo mora biti oddano na predpisan nain in najkasneje v roku 

5 minut p0 zakujuku izpita. 
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4.1 Ravnanje v primeru tehnithih teav: 

a. Prekinitev internetne povezave v Easu izpita: Poskuajte vzpostaviti povezavo in takoj 

kontaktirajte izvajalca izpita, ki bo odloil all boste izpit nadaljevali oz. ponavljali all pa konali 

in opravljali ustni izpit. 

b. Reevanje izpita znotraj aplikacije je bilo prekinjeno: Takoj kontaktirajte izvajalca izpita, ki bo 

odloiI all dovoli nadabjevanje reevanja all bo potrebno opravljati nadomestni izpit. 

c. Nejasna slika in zvok v videokonferenci, ki izvajalcu onemogoa spremljanje tudenta: lzvajalec 

izpita vas bo opozoril na motnjo slike in/all zvoka in v kolikor ta nepravilnost ne bo odpravljena, 

se bo izpit prekinil. 

5. Izvedba ustnega izpita na daijavo za tudente: 

a. v videokonferenno okoije vstopite z vkljuenim zvokorn in sliko; 

b. na zahtevo izvajalca izpita se ustrezno identificirate tako, da preko kamere pokaete 

identifikacijski dokument (npr. osebna izkaznica); 

c. izvajalec izpita lahko pred in tekom izpita preveri, da ne prihaja do zborab in uporabe 

nedovoljene pomoi. To stori tako, da 9tudent s kamero pokae sobo v kateri opravlja izpit in 

delovno okolje (miza, pod mizo, za monitorjem, na stropu, pred sabo ...). lzvajalec izpita lahko 

dodatno zahteva deljenje slike (tudentovega) ekrana; 

d. tekom izpita morate sedeti na nain, da bodo roke yes 6as vidne in gledati v kamero, ki mora 

biti dovolj blizu, da se vidi kam imate usmerjen pogled. Med izpitom ne smete nositi pokrivala, 

v uesih ne smete imeti (dodatnih) slualk, Ee uporabljate zvonik, naj bodo uesa vidna; 

e. ko dobite vpraanje, imate na voljo ustrezen Eas za razmislek. Ves Eas gledate v kamero. Pri 

kompleksnih vpraanjih, so lahko ta posredovana na zasbonu (PPT, PDF) p0 eno vpraanje na 

stran; 

f. v naprej doboenih specifinih primerih, lahko odgovor napiete na papir (formule, skice, 

izrauni, zapiski ...), ki ga nato pokaete izvajalcu izpita s pomojo kamere; 

g. mobilni telefon 9tudent lahko uporablja izkljuno za nadzor nad potekom preverjanja znanja 

oz. za  slikanje in oddajo pisnega izdelka. Vseh ostalih funkcionalnosti telefona tekom izpita ne 

sme uporabljati (SMS, kIlci, snemanje ltd.); 

6. V primeru nepravilnosti  oz. pri nedovoljenem ravnanju s strani 9tudentov tekom preverjanja 

znanja, bo izvajalec sledil ukrepom in sankcijam, doboenim v 36. denu kudijskega reda UL. Med 

primere nepravilnega ravnanja sodi: 

a. odhod izpred kamere, 

b. pogovarjanje z drugimi osebami, priepetovalci 

c. uporaba telefona, 

d. posredovanje izpitnih vpraanj drugim osebam, 

e. nedovoljena uporaba skritih unih pripomokov, 

f. uporaba spleta in brskalnikov za druge namene kot za preverjanje znanja, 

g. uporaba nedovoljenih slualk, 

h. namerno prekinjanje internetne povezave 

7. Pred zaetkom preverjanja znanja izvajalec od tudentov pridobi strinjanje z naslednjo Izjavo: 

"S klikom no zaetek reevanja testa izjavijam, do sem seznanjen(a) z Navodiliza preverjanje znanja 

no daijavo UL FS in se zavedam, da v primeru kritevfakuIteta lahko skiadno s pra viii 9tudijskega 

redo UL in UL FS ter Pro vilnikom o disciplinski odgovornosti .tudentov Univerze v Ljubljani izvede 

ustrezne discipiinske ukrepe. 
V Ijp  

V Ljubljani, 19. 1. 2021 
	

a St 

  

lzr. prof. dr. Matija Jezerek, 

prodekan za PD, 1. St. 

prof. dr. Andrej Kitanovski, 

prodekan za  PP,  2. in 3. st. 

Liub1a 
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