
 
 

ODGOVORI VODSTVA FAKULTETE O IZVAJANJU IZPITOV 

Kako bi se izvajali izpiti (spletna učilnica/druge platforme)? 

Preverjanja znanj (izpiti, kolokviji) se izvedejo v razpisanih rokih. Način izvajanja preverjanj 

znanja se zaradi izjemnih razmer lahko prilagodi in ni potrebno, da je v celoti tak, kot je 

zapisan v najavi pouka za to študijsko leto oz. kot je navedeno v učnih načrtih predmetov. 

Obliko/način izvedbe preverjanja znanja določi nosilec predmeta. Izpiti so lahko: 

- ustni, preko spletnih aplikacij; 

- pisni, preko spletne učilnice; 

- lahko so v obliki vprašanj in vnaprej podanih odgovorov (študent označi pravilen odgovor); 

 - lahko so vprašanja esejskega tipa; 

- druge oblike preverjanja znanja, kjer učitelj študentom zastavi v obliki opisanega problema, 

študenti pa podajo rešitve tega problema. Ta oblika lahko poteka preko elektronske pošte ali 

spletne učilnice. 

 

Kakšna je časovna omejitev? 

Če mislite časovno omejitev glede trajanja posameznega izpita, se o tem odloči učitelj, ki je 

odgovoren za izvedbo izpita. 

 

Kako je z najavo izpita v VISu? 

Vsi izpitni roki so objavljeni v sistemu VIS. V kolikor se izpit ni ali ne bo izvajal, je to tudi 

jasno označeno (piše, ODPOVEDANO). Izpitni rok ostane kljub temu zaveden v sistemu 

VIS. Ob objavi izpitnega roka, ki bo tudi izveden, se v sistemu VIS pri opombah zapiše on-

line. 

 

Kako je s prijavo na izpit? 

Postopek prijave na izpit poteka enako kot doslej. Študent sme pristopiti k izpitu samo v 

primeru, da je na izpit tudi prijavljen. Učitelj prejme najpozneje en dan pred izpitom seznam 

prijavljenih študentov. Študent, ki ni na seznamu prijavljenih, ne more pristopiti k izpitu. 

 

 



 
 

Bi se izvajalcem lahko ponudile smernice ali tehnična pomoč pri izvedbi? 

Vsi učitelji so dne 10.4.2020 prejeli obvestilo podporne službe za informatiko, v katerem so 

nas obvestili o možnem načinu izvedbe izpitov preko spletne učilnice. Ob morebitnih težavah 

se zaposleni vedno lahko obrnejo na informatika. Torej, smernice za izvedbo izpitov so že 

dobili. Ni pa nujno, da se učitelj odloči za to obliko izvedbe izpita. 

 

Kako je s kriteriji za ocenjevanje? 

Kriterije ocenjevanja opredeljuje študijski red. Kriterije ocenjevanja določi nosilec predmeta, 

razlika je le v obliki izvedbe On-line. 

 

Zavedamo se, da se trenutno pogovarjamo o izrednih rokih, a se članom ŠSZF zdi 

smiselno, da bi študentom vrnili te izpitne roke. Izkušnje kažejo, da veliko študentov 

večino izpitov opravi že v teh rokih. Najbolj nas namreč skrbi, da bi se ob vrnitvi srečali 

s poplavo izpitov in opravljanjem kliničnih usposabljanj in zamujenih vaj v enem kosu. 

Prepričana sem, da bi v tem primeru bili rezultati na izpitih lahko slabši. Sedaj imajo 

študenti doma čas za pripravo in učenje in dobro bi bilo, da bi glede na zadnji odlok o 

izvajanju izpitov premislili o možnih rešitvah, ki bi bile ugodne tako za izvajalce kot 

tudi za študente. 

Izvedba izrednih izpitnih rokov ostaja nespremenjena. Učitelji bodo tudi pozvani, da vse 

odpovedane izredne izpitne roke poskusijo izvesti že v mesecu maju. 

 

V Ljubljani, 23.4.2020 

 

Študentski svet Zdravstvene fakultete 


