Na podlagi 16. člena Statuta Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (Številka: 28/2020
– Statut, v nadaljevanju Statut), 48. Člena Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS,
št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE) ter Pravilnika o ocenjevanju znanja
MFDPŠ (Številka: 16/2020) je Senat Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije na 121.
seji dne, 4. 12. 2020 sprejel
Navodila za izvajanje ustnega ocenjevanja znanja preko Zooma
Pri izvedbi končnega ustnega izpita (v nadaljevanju ustni izpit) v videokonferenčnem okolju se
uporabljajo določbe Pravilnika o ocenjevanju znanja. S temi navodili pa se podrobneje določa
postopek priprave na izvedbo ter izvedba ustnega izpita v videokonferenčnem okolju Zoom, in sicer:
- Nosilec v visokošolskem informacijskem sistemu Novis po zaključenem roku za prijavo na izpitni
rok preveri število prijavljenih študentov in pripravi razpored študentov po terminih (urah) glede
na seznam prijavljenih študentov ter najkasneje en dan pred izpitnim rokom o razporedu obvesti
prijavljene študente. Razpored lahko obsega termine več dni, vendar ne več kot 1 teden po
razpisanem izpitnem roku. Termini izpitov so lahko med 8:30 in 19:00 od ponedeljka do sobote.
Razpored nosilec objavi izključno v e-učilnici predmeta, kjer je tudi na razpolago povezava na
Zoom videokonferenco. Študente iz prejšnjih generacij, ki niso vključeni v aktualno e-učilnico,
nosilec o razporedu obvesti po e-pošti.
- Nabor izpitnih vprašanj nosilec pripravi na izpitnem obrazcu (OBR ID7-Izpitna vprašanja), pri
čemer vodi evidenco, katera vprašanja je postavil za posameznega študenta.
- Ustni izpit izvede nosilec ali izvajalec učne enote (v nadaljevanju nosilec). Neupravičena
odsotnost, ki povzroči motnje v njegovi izvedbi, pomeni kršitev delovne obveznosti.
- Nosilec mora imeti ves čas trajanja ustnega izpita delujočo internetno povezavo ter vklopljen
mikrofon in kamero, tako da ga študent sliši in vidi.
- Študent mora imeti ves čas trajanja ustnega izpita delujočo internetno povezavo ter vklopljen
mikrofon in kamero, tako da ga nosilec sliši in vidi.
- Na začetku izpita nosilec opravi identifikacijo študenta in preveri njegov prostor.
- Za študenta niso dovoljene slušalke in pametne ure dovoljene, prav tako morajo biti lasje speti v
čop.
- Če med potekom ustnega izpita študent izgubi spletno povezavo in se v 3 minutah ne pojavi, gre
za kršitev izpitnega reda. Sankcija je takojšnja – študent ne sme nadaljevati izpita, njegov izdelek
pa se oceni z oceno nezadostno (1).
- Snemanje končnega ustnega izpita v videokonferenčnem okolju je prepovedano.
- Nosilec je dolžan študentu na koncu izpita posredovati končno oceno.
Doc. dr. Srečko Natek
Dekan MFDPŠ
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