
Ekonomska šola Murska Sobota 

Višja strokovna šola 

Ravnatelj 

 

Murska Sobota, 18. 5. 2020 

 

 

Navodila za izvajanje študija ter ocenjevanje znanja od 18. 5. 2020 do zaključka študijskega leta 

 

ŠTUDIJ  

Od 18. 5. 2020 do zaključka študijskega leta 2019/20 lahko študij (v celoti ali delno) poteka v 

predavalnicah in laboratorijih višjih strokovnih šol (v nadaljevanju VSŠ) ali kot študij na daljavo.   

  

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje se v študijskem letu 2019/20 lahko izvedejo na daljavo, 

v kolikor je to možno brez zmanjševanja kakovosti in obsega, s ciljem doseganja zahtevanih 

kompetenc.   

  

Pod vodstvom mentorja predavatelja oz. inštruktorja, študent samostojno dela na domu (seminarske in 

projektne naloge, poročila, diplomska dela).  

  

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  

Študenti VSŠ lahko gredo na praktično izobraževanje (PRI) k delodajalcem, če je vzpostavljeno varno 

delovno okolje v skladu z zaščitnimi ukrepi in priporočili NIJZ za varno izvajanje posameznih 

dejavnosti.  

  

V kolikor niso izpolnjeni pogoji za varno delo študenta na PRI v podjetju oz. študentu ne moremo 

zagotoviti mesta za izvedbo PRI, se PRI lahko izvaja:  

• na daljavo za podjetje, pod vodstvom mentorja iz podjetja;  

• na šoli,  pod vodstvom mentorja na šoli.  

  

Študent lahko del praktičnega izobraževanja v podjetju, ki ga zaradi izrednih razmer ni mogel v celoti 

opraviti,  nadomesti oz. se mu prizna:  

• do 1 teden - priznavanje splošnih kompetenc na podlagi oddane dokumentacije o izvedenem 

PRI in ocene mentorja;  

• 2 do 3 tedni - oddano poročilo o izvedenem PRI in izdelana projekta naloga in pozitivna ocena 

mentorja.  

• več kot 3 tedni – študent nadomesti PRI v istem ali drugem podjetju.  

  

OCENJEVANJE ZNANJA  

Pravila so sprejeta na podlagi Pravilnika o ocenjevanju v višjih strokovnih šolah (29. 7. 2009) in 

Sklepa o določitvi rokov za uveljavljanje pravic in izvrševanje obveznosti na področju višjega 

strokovnega izobraževanja za študijsko leto 2019/2020 (15. 4. 2020).  

  

Priporoča se:  

• izvedba ustnih izpitov in zagovorov seminarskih in projektnih nalog, poročil in 

diplomskih del na daljavo,  



• pisni del izpita se izvede na daljavo, v kolikor lahko preverimo identiteto študenta in 

zagotovimo nadzor nad izvajanjem izpita,  

• pisni del izpita se nadomesti z drugimi oblikami preverjanja doseženega znanja in 

kompetenc (ustni zagovor, seminarske in projektna naloga …) in se izvede na daljavo, 

• izvedba pisnega in ustnega dela izpita na šoli, pri čemer morajo biti izpolnjeni vsi 

varnostni ukrepi.   

  

Izpitni roki  

Ne glede na letni delovni načrt lahko predavatelji predlagajo dodatne izpitne roke tudi izven 

predvidenih terminov do konca meseca oktobra 2020. Obliko in izvedbo ocenjevanja izberejo glede na 

možnosti, ki jih imajo v okviru programske opreme oz. način s katerimi študenti najlažje izkažejo 

svoje kompetence.  

  

Ustni izpiti  

Ustne izpite se lahko izvaja preko videokonferenčnih povezav, s tem da predavatelj opravi 

identifikacijo študenta z ustreznim dokumentom s sliko (študentska izkaznica, osebna izkaznica, 

vozniški izpit ...). Ustni izpiti se lahko izvajajo tudi v živo v prostorih VSŠ.  

  

Pisni izpiti  

Pisne izpite se lahko izvaja na daljavo, v kolikor je zagotovljen ustrezen nadzor nad študenti 

(kombinacija spletnih učilnic in video nadzora) in je opravljena identifikacija študenta z ustreznim 

dokumentom (študentska izkaznica, osebna izkaznica, vozniški izpit ...). Pisni izpiti se lahko izvajajo v 

živo v prostorih VSŠ skladno z navodili za varno delo v šolah (NIJZ).   

  

Seminarske in projektne naloge, poročila  

Seminarske in projektne naloge ter poročila o izvedenih laboratorijskih oz. seminarskih vajah se 

oddajajo tako, kot določi posamezen predavatelj – preko elektronskih medijev, in se ocenjujejo v 

skladu s pravilnikom. Predstavitve in zagovori se lahko izvajajo na šoli ali na daljavo preko 

videokonferenčne povezave.  

  

Diplomski izpiti  

Predstavitve in zagovori diplomskih nalog se lahko izvajajo v prostorih VSŠ ali na daljavo preko 

videokonferenčne povezave. 
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