Priloga 1: Priporočila za preverjanje znanja in veščin v študijskem letu
2019/2020
14. 5. 2020

(Pripravila Delovna skupina UL MF za izvajanje pouka na daljavo)
SPLOŠNO
Končna preverjanja in ocenjevanja znanja in veščin se opravljajo v napovedanih rednih izpitnih rokih. Nosilci
predmetov lahko izjemoma, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, določijo izredne
oziroma dodatne roke izpitov, ki pa morajo biti napovedani izven rednega izpitnega obdobja, torej v
obdobju od 13. 7. 2020 do vključno 18. 8. 2020. Študenti se morajo, ne glede na način izvedbe preverjanj
znanj in veščin, prijaviti na izbrani izpitni rok, saj sicer vpis ocene ne bo možen.
Smernice za izvedbo sprotnih preverjanj in ocenjevanja znanja in veščin so podrobneje opisane v točkah A. in B.
Zaradi posebnih ukrepov, sprejetih zaradi pandemije COVID-19, smo pripravili usmeritve in priporočila za
izvajanje preverjanj in ocenjevanj znanja in veščin, ki bodo veljavna v šolskem letu 2019/2020. Ker predlagane
smernice lahko posegajo v obstoječe študijske režime, je Senat UL MF na seji dne 20.4. 2020 potrdil sklep KŠZ
UL MF, da je dopustno, da lahko vsak nosilec predmeta oziroma katedra ali inštitut v šolskem letu 2019/2020
prilagodi preverjanje znanja in spremembe navede v Režimu študija tako, da je v izjemnih razmerah izvedljivo, ob
tem pa ohrani zahtevana merila kakovosti in zahtevane ravni znanja.
Ker napovedovanje poteka pandemije COVID-19 in s tem povezanih omejevalnih ukrepov ni možno,
priporočamo, da nosilci predmetov upoštevajo, da morajo najkasneje do 31. 5. 2020 pripraviti načrt, kako
bodo v poletnem izpitnem obdobju izvedli preverjanja znanja in veščin na prilagojen način na daljavo.
Če se bodo preverjanja znanja in veščin izvajala na daljavo, so študenti dolžni sami zagotoviti vso potrebno
tehnično opremo, ki bo omogočala izvedbo preverjanja znanja in veščin ter nadzor (računalnik (operacijski sistem
Windows ali iOS) s kamero, zvočniki in mikrofonom ali tablični računalnik ali pametni mobilni telefon). Čeprav
so današnje mlade generacije dobro opremljene z različnimi tehnološkimi pripomočki, se lahko zgodi, da se kdo
izmed študentov zaradi objektivnih razlogov ne bo mogel udeležiti izvajanja preverjanja znanja na prilagojen način
na daljavo. V tem primeru se posvetujte s prodekanoma za študijske zadeve za področji Medicina oziroma
Dentalna medicina.
Ne glede na način izvedbe preverjanj in ocenjevanja znanja in veščin se morajo vse oblike preverjanj izvesti v
skladu z učnim načrtom in ohranjanjem zahtevanih ravni znanja. Pri pisnih preverjanjih znanja in veščin na
prilagojen način naj bo občutljivost izpitov, definirana z dolžino trajanja izpita in zahtevnostjo vprašanj, enaka ali
podobna, kot če bi se izvajali v običajnih razmerah.
Navedena priporočila veljajo le v obdobju omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19
in do izteka študijskega leta 2019/2020.
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A. Izvajanje preverjanj in ocenjevanj znanja in veščin v primeru, da se bodo omejevalni
ukrepi do poletnega izpitnega obdobja sprostili
Ne glede na to, ali se bodo omejevalni ukrepi do poletnega izpitnega obdobja sprostili, lahko nosilci predmetov v
šolskem letu 2019/2020 izvedejo preverjanja znanja in veščin na prilagojen način, ki vključuje izvajanje pisnih
in/ali ustnih izpitov na prilagojen način na daljavo. Tak način preverjanja znanja in veščin izvedejo tudi za študente
iz tujine, ki zaradi objektivnih razlogov ne bodo prisotni v Sloveniji.
Študenti in izpraševalci morajo v primeru izvedbe ustnih in/ali pisnih izpitov v prostorih UL MF upoštevati
omejevalne ukrepe, uporabljati osebna zaščitna sredstva (obrazne maske) in upoštevati navodila UL MF o
največjem dovoljenem številu prisotnih oseb v prostoru in času zadrževanja v prostoru. Postaje z razkužilnimi
sredstvi bodo na voljo v prostorih UL MF, kjer se bodo izvajali izpiti.
a. Študenti si morajo sami zagotoviti priporočena zaščitna sredstva (npr. pralne obrazne maske); pred
vstopom v izpitni prostor si morajo temeljito razkužiti roke. V izpitni prostor vstopijo po navodilih
izpraševalcev oziroma nadzornikov izpita.
b. Študenti si morajo pred začetkom izpita z razkužilom, ki bo na voljo v prostoru, razkužiti pripomočke
(pisala) in delovni prostor, kjer bo študent opravljal izpit (mizo, stol, tablo).
c. Izpraševalci in nadzorniki izpita morajo nositi priporočena zaščitna sredstva (maske) in si z razkužilom
razkužiti roke in delovni prostor.
PISNA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA IN VEŠČIN
a. Pisna preverjanja znanja in veščin, ki se izvajajo v večjih skupinah, naj se izvedejo na isti dan in v najkrajšem
možnem času.
b. Nosilci predmetov naj upoštevajo, da bodo morali razdeliti študente v več skupin, da bo zagotovljena
priporočena minimalna razdalja med prisotnimi v učilnici.
o Če v vzporednih terminih ne bo možno izvesti pisnega izpita za vse študente naenkrat, naj se
izpit izvede isti dan v zaporednih terminih. Študenti imajo lahko različna izpitna vprašanja.
o Prostori med izmenjavo študentov naj bodo ustrezno zračeni.
o Med izmenjavo skupin študentov v prostoru nosilci predmetov smiselno določijo pravila, ki
jih objavijo skupaj z razporedom študentov. Primer: skupina, ki bo pisala izpit v naslednjem
terminu, počaka pred vhodom v stavbo ob upoštevanju omejevalnih ukrepov (razdalja,
zaščitna oprema). Skupina, ki zapušča izpitni prostor, ga zapusti po navodilih nadzornega
učitelja ob upoštevanju omejevalnih ukrepov (npr. v prostorih UL MF, Korytkova 2 lahko
zapustijo prostore tako, da izstopijo skozi druga steklena drsna vrata in pri tem ohranjajo
priporočeno razdaljo 1,5 m).
USTNA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA IN VEŠČIN
a. Ustna preverjanja znanja naj se izvajajo v večjih prostorih, kot so vajalnice, seminarji, ki jih je mogoče
prezračiti, in ne v pisarnah izpraševalcev.
o Priporočamo, da sta v prostoru hkrati prisotna le izpraševalec in en študent.
o Med izmenjavo študentov smiselno upoštevajte pravila o razkuževanju in zračenju prostorov.
PRAKTIČNI IZPITI
a. Pri izpitih, ki se sestojijo iz praktičnega in teoretičnega dela, se teoretični del (pisni in/ali ustni izpit) izvede
v razpisanem roku v skladu s priporočili, navedenimi v tem dokumentu.
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b. Praktični del pouka predmeta se izvede po sprostitvi omejevalnih ukrepov in če učne ustanove to
omogočajo. Ko študent izvede praktični del pouka, se študentu omogoči izvedba praktičnega dela izpita
in končna ocena izpita in ocena vpiše v VIS. Če praktičnega pouka ne bo možno izvesti na način, da bo
ocena pri predmetu zaključena do konca jesenskega izpitnega roka v šolskem letu 2019/2020, veljajo
določila za praktične izpite, opisana pod točko B. tega dokumenta.
KONČNA PREVERJANJA ZNANJA ZA OBVEZNE PREDMETE 6. LETNIKA
a. Če ima študent opravljene vse obveznosti za pristop k izpitu, se končno preverjanje znanja in veščin izvede
v razpisanih rokih v izpitnih obdobjih na prilagojen način (glej Izvajanje preverjanj in ocenjevanj znanja in
veščin v primeru, da se bodo omejevalni ukrepi v poletnem izpitnem obdobju sprostili).
b. Če študent nima izpolnjenih vseh pogojev za pristop k izpitu, mora, ko bodo razmere to dopuščale,
opraviti vse obveznosti (npr. klinične vaje, druge oblike pouka ...) po navodilih nosilcev predmeta. Končno
preverjanje znanja in veščin se izvede po tem, ko študent opravi vse obveznosti.
PRIPOROČILA O IZVEDBI SPROTNIH PREVERJANJ ZNANJ IN VEŠČIN, KI BI SE SICER
IZVEDLA V OBDOBJU OD 16. 3. 2020 DO 31. 5. 2020 (1., 2. IN 3. LETNIK) OZIROMA V OBDOBJU
OD 16. 3. 2020 DO 19. 6. 2020 (4., 5. IN 6. LETNIK)
a. Če se le da, naj se sprotna preverjanja znanj opustijo, vsebine pa se smiselno vključijo v končna preverjanja
znanj in veščin.
b. Izjemoma je v izpitnem obdobju 2019/2020 dopustno, da se spremeni način sprotnega preverjanja znanj
in veščin, npr. tako, da se pisna sprotna preverjanja znanj izvedejo kot ustna preverjanja prek
videokonference ali na druge načine glede na presojo nosilca predmeta (npr. ocenjevanje nalog, kvizi ipd.).
c. Če sprotnih preverjanj znanja in veščin po presoji nosilcev predmetov 1., 2. in 3. letnika ni bilo možno
oziroma ne bo možno izvesti v obdobju omejevalnih ukrepov od 16. 3. do 31. 5. 2020, je po
predhodni najavi terminov rokov in upoštevanju obdobja, potrebnega za priprave študentov za izpite
(najmanj dva tedna) dopustno, da se ta preverjanja znanj in veščin izvedejo v obdobju od 1. 6. 2020 do 12.
6. 2020 (tedna 36 in 37), vendar na prilagojen način ob upoštevanju priporočenih omejevalnih ukrepov
(smernice za pisna in ustna preverjanja znanj in veščin, ki so opisana zgoraj). Nosilci predmetov morajo
najkasneje do 31. 5. 2020 obvestiti študente, če se bodo in kako se bodo izvedla ta sprotna preverjanja
znanja in veščin v tednih 36 in 37. Glede terminov izvedbe se nosilci predmetov posameznih uskladijo
prek videokonferenčne seje, ki jo skliče predsednik ali namestnik svetov letnikov.
d. Če sprotnih preverjanj znanja in veščin po presoji nosilcev predmetov 4., 5. in 6. letnika ni bilo možno
oziroma ne bo možno izvesti v obdobju omejevalnih ukrepov od 16. 3. do 19. 6. 2020, je dopustno
po predhodni najavi terminov rokov in upoštevanju obdobja, potrebnega za priprave študentov za izpite
(najmanj dva tedna), da se ta preverjanja znanj in veščin izvedejo v obdobju po 19.6. 2020, vendar na
prilagojen način ob upoštevanju priporočenih omejevalnih ukrepov (smernice za pisna in ustna preverjanja
znanj in veščin, ki so opisana zgoraj). Nosilci predmetov morajo najkasneje do 1. 6. 2020 obvestiti
študente, če se bodo in kako se bodo izvedla ta sprotna preverjanja znanja in veščin. Glede terminov
izvedbe se nosilci predmetov posameznih uskladijo prek videokonferenčne seje, ki jo skliče predsednik ali
namestnik svetov letnikov.
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