
Smernice za izvedbo pisnih in ustnih izpitov na daljavo na 

Oddelku za matematiko in računalništvo FNM 

 

Pisni izpiti na daljavo. 

 Pisni izpit na daljavo poteka v programskem okolju MS Teams. Izvedba pisnega izpita na daljavo se priporoča 

za skupino velikosti največ 9 študentov. Če ima skupina več kot 9 študentov, se jo lahko razdeli na več skupin, 

vsako skupino pa nadzira druga oseba. 

 Pri izvedbi pisnega izpita na daljavo mora vsak študent imeti vklopljeno vsaj eno kamero (npr. kamera na 

računalniku, mobilnem telefonu, tablici). Če študenti v času izpita za prenos videa ne uporabljajo kamere 

mobilnega telefona, ga morajo izklopiti in položiti na vidno mesto. 

 Vsak študent izvajalcu izpita s pomočjo kamere pokaže svoj prostor, v katerem bo opravljal pisni izpit. Ko 

izvajalec preveri, da so vsi prostori primerni za izvedbo pisnega izpita, študenti kamero usmerijo vase in 

delovno površino pred seboj. Preko kamere morajo biti ves čas vidni tako študenti kot vhodi v njihove 

prostore. Vhodi v prostore morajo ves čas opravljanja pisnega izpita ostati zaprti.  

 Mikrofoni na študentskih računalnikih morajo biti ves čas izpita vključeni, da lahko izvajalec med potekom 

izpita sliši vse zvoke v prostorih študentov. 

 Študenti med pisnim izpitom ne smejo imeti slušalk, morajo pa imeti vklopljene zvočnike, da lahko slišijo 

navodila izvajalca. 

 Ko izvajalec presodi, da so izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo pisnega izpita na daljavo, študentom na njihov 

računalnik pošlje datoteko s pisnim izpitom. Študenti datoteko odprejo in jo pripravijo tako, da je pisni izpit 

dobro viden na zaslonu njihovih računalnikov. 

 Med reševanjem nalog pisnega izpita se študenti ne smejo dotikati svoje računalniške opreme (računalnik, 

zaslon, tipkovnica, miška, ipd.). 

 Izvajalec pisnega izpita po lastni presoji uporabi še druge metode preverjanja korektnosti izvedbe pisnega 

izpita na daljavo. 

 Študenti po končanem pisnem izpitu slikajo (npr. MS Lens), ali skenirajo pisne izdelke in jih pošljejo izvajalcu. 

 V primeru prekinitve zveze med izvedbo pisnega izpita na daljavo, je presoja korektnosti izvedbe izpita 

prepuščena izvajalcu pisnega izpita.  

 

Ustni izpiti na daljavo. 

 Ustni izpit na daljavo poteka v programskem okolju MS Teams. Izvedba ustnega izpita na daljavo se priporoča 
za enega študenta naenkrat. 

 Pri izvedbi ustnega izpita na daljavo se uporabita dve kameri, na dveh različnih napravah, s katerima se 
študent hkrati prijavi v programsko okolje MS Teams. 

 Prva (stacionarna) kamera (npr. kamera na računalniku) ves čas ustnega izpita snema študenta ter edini vhod 
v prostor, v katerem študent opravlja ustni izpit. Vhod v prostor mora ves čas opravljanja ustnega izpita ostati 
zaprt.  

 Z drugo (mobilno) kamero (npr. kamera na mobilnem telefonu, ali tablici) študent izvajalcu pokaže prostor, v 
katerem bo potekal ustni izpit, pri tem pa mora sam ostati viden tudi na prvi kameri. 

 Ko izvajalec preveri, da je prostor primeren za izvedbo ustnega izpita, študent drugo kamero usmeri pred 
seboj na delovno površino, na kateri sta lahko samo prazen list papirja in pisalo. 

 Mikrofon na študentovem računalniku mora biti ves čas izpita vključen, da lahko izvajalec med potekom izpita 
sliši tako odgovore študenta kot vse preostale zvoke v študentovem prostoru. 

 Študent med izpitom ne sme imeti slušalk in mora vprašanja izvajalca poslušati s pomočjo zvočnika. 

 Študent na vprašanja izvajalca odgovarja bodisi ustno bodisi s pisanjem na list papirja, ki ga ima pred seboj. 
Druga kamera mora pri tem biti ves čas usmerjena na list papirja, kjer študent zapisuje svoje odgovore. 

 Študent se med izvedbo ustnega izpita ne sme dotikati svoje računalniške opreme (računalnik, zaslon, 
tipkovnica, miška, ipd.). 

 V primeru prekinitve zveze med izvedbo ustnega izpita na daljavo, je presoja korektnosti izvedbe izpita 

prepuščena izvajalcu ustnega izpita. 


