Varnostni protokol
za izvedbo pisnega preverjanja in ocenjevanja znanja
v prostorih Fakultete za strojništvo

Preverjanja in ocenjevanja znanja v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju 2020/2021, se v
največji možni meri izvedejo na daljavo.
Posamezni izpiti se lahko v predavalnici fakultete nadzorovano izvedejo ob upoštevanju naslednjih
pogojev:
1. Zagotovljena fizična razdalja (najmanj 1,5 m) med prisotnimi v predavalnici.
2. Zagotovljeno mora biti umivanje oz. razkuževanje rok.
3. Zagotovljena mora biti ustrezna osebna varovalna oprema, prilagojena glede na vrsto
dejavnosti, ki je odvisna od omejitvenih ukrepov Vlade RS (študente, ki se prijavijo na izpit,
obveščamo o varnostnih ukrepih).
4. Visokošolski učitelj (ali sodelavec), odgovoren za izvedbo izpita, mora biti seznanjen s
priporočili glede preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (navodila Univerze v Mariboru,
navodila NIJZ, ostala navodila, povezana z varno izvedbo pedagoškega procesa).
5. Razkuževanje predmetov in površin, ko skupina zapusti prostor.
6. Redno zračenje prostorov, v katerih se izvajajo izpiti.
7. Preverjanje znanja naj bo izvedeno v najkrajšem možnem času.

a) Predavalnice na Fakulteti za strojništvo
Za zagotavljanje varnostnih ukrepov in zaradi ukrepov za preprečevanje okužb, so kapacitete
predavalnic za izvedbo preverjanja znanja prilagojene glede na največje dovoljeno število prisotnih
študentov v predavalnici.
Izvajalec izpita 20 min pred začetkom preverjanja znanja poskrbi, da so predavalnice, ki so
rezervirane za izvedbo posameznega izpita, odklenjene in prezračene.
Študenti v predavalnico in iz nje vstopajo/izstopajo zapovrstjo in postopoma, ob upoštevanju razdalje,
vsaj 1,5 m.
V predavalnicah je nazorno vidno, kjer se posamezni študenti lahko posedejo. Stoli, kjer sedenje ni
dovoljeno, so prevezani z varnostnim trakom.
Vljudno prosimo, da študente opozorite, da se lahko posedejo le na proste sedeže v predavalnici.
Odstranjevanje varnostnih trakov ni dovoljeno.
Študenti predavalnice med potekom izpita ne smejo zapuščati.
V času opravljanja izpita mora biti zagotovljeno stalno zračenje predavalnice (odprta okna).
Po izvedbi vsakega izpitnega roka se predavalnica in predmeti temeljito razkužijo.
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Podatki o največjem dovoljenem številu študentov v posameznih predavalnicah FS:
Predavalnica
A-201
B-108
B-201
B-202
B-205
B-206
B-207
B-301
J2-230
Inž. I. Munda
S-301
S-302
S-306
S-308
Borut Pečenko

Št. sedežev
100
96
46
70
28
20
36
60
30
184
44
44
50
46
300

Največje dovoljeno št. študentov ob
upoštevanju 1,5 m razdalje
30
35
15
21
14
15
18
25
16
53
22
20
25
20
122

b) Čas izvedbe izpitov
Čas trajanja izpitov je omejen na 60 minut.
Ob polni uri morajo študenti zapustiti predavalnico, da se ta lahko pripravi za naslednji izpit.
V izjemnih primerih, kadar zaradi narave izpita, le-tega nikakor ni možno izvesti v 60 minutah, je
potrebno v Referat za študijske in študentske zadeve (ge. Tatjani Knez) oddati prošnjo za uskladitev
časa trajanja izpita (v tem primeru največ 120 minut). Samoiniciativno podaljševanje izpitnega časa ni
dovoljeno.
V času trajanja izpita ves čas držite varnostno razdaljo s študenti, pri čemer je pri izvajalcih izpita oz.
nadzornih osebah ves čas prisotnosti obvezna tudi uporaba zaščitne maske.

c) Potek izvedbe izpitov
Izpitne pole se natisnejo vsaj 24 ur pred pričetkom izpita in se shranijo v prazno škatlo za papir, v
prostor, ki zagotavlja tajnost izpitnega gradiva. Ob tiskanju je zaposleni primerno zaščiten, da v primeru
okuženosti prepreči širitev okužbe.
Študentje lahko vstopijo v predavalnico največ 10 min pred pričetkom izvedbe izpita in zasedajo mesta
postopoma (od zadnje vrste naprej) po vrstnem redu, kot prihajajo.
Izvajalec izpita razdeli izpitne pole ob razpisani uri in pred tem poskrbi za temeljito razkuževanje rok.
Študenti položijo študentsko izkaznico na skrajni rob mize ob prehodu, da lahko izvajalec izpita oz.
nadzorna oseba brezstično preveri identiteto študentov in upravičenost k pristopu na izpit.
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Posojanje pisal in predpisanih pripomočkov med študenti ni dovoljeno.
V kolikor kateri izmed študentov kaže znake bolezni, ima izvajalec izpita oz. nadzorna oseba izpitnega
roka od njega pravico zahtevati, da nemudoma zapusti prostor. V takšnem primeru se nato študenta
od izpitnega roka odjavi.
Ves čas prisotnosti je uporaba mask obvezna za vse prisotne v prostoru.
Čas pisanja je omejen na največ 60 minut. V primeru, da študent s pisanjem zaključi prej kot v času,
namenjenem pisanju, počaka, da s pisanjem zaključijo tudi drugi študentje.
Po zaključku pisanja študentje zapuščajo prostor drug za drugim, postopoma, ob upoštevanju razdalje
vsaj 1,5 m in na poti iz prostora pisanja odložijo test v kartonasto škatlo za papir (isto, v kateri so bile
izpitne pole shranjene pred izpitom). Izvajalec izpita oziroma nadzorna oseba izpita odnese škatlo in jo
odloži na varno mesto za 24 ur.
Po zaključenem izpitu izvajalec izpita oziroma nadzorna oseba spremlja študente iz predavalnice in jih
opozori, da zadrževanje na hodnikih fakultete ni dovoljeno.
Po zaključenem pisanju izpita čistilke očistijo in razkužijo vse površine in predmete v predavalnicah.
d) Obveščanje študentov o izpitnih rokih
Študentje morajo biti pravočasno obveščeni o:
‒ načinu izvedbe vsakega posameznega izpita (obvestilo o tem, ali se bo posamezni izpit izvedel
na daljavo ali v prostorih FS, izvajalec izpitnega roka sporoči študentom in referatu, ga. Tatjani
Knez),
‒ razporeditvi študentov po prostorih, o čemer študente in izvajalce izpitnih rokov obvesti
referat vsaj 2 dni pred izvedbo izpitnega roka,
‒ ustrezni opremi in zahtevanih/dovoljenih pripomočkih, ki jih lahko uporabljajo pri pisanju
izpita (obvesti izvajalec izpitnega roka),
‒ protokolu prihoda v stavbo, odhoda iz stavbe ter v in iz predavalnice, protokolu izvedbe
izpitnega roka, nošenju zaščitne maske, razkuževanju rok, upoštevanju vseh varovalnih
ukrepov (obvesti referat po elektronski pošti in objavi na spletu).
Za obveščanje študentov se uporabljajo utečeni kanali za posredovanje informacij – spletna stran
fakultete, elektronska pošta, obvestila v spletnem AIPS-u za študente, Moodle in MS Teams.
e) Upoštevanje varovalnih ukrepov
Vljudno vas prosimo, da sproti spremljate varovalne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni
na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in
podatke na spletnih straneh Univerze v Mariboru ter pri svojem delu upoštevate Varnostni protokol
za opravljanje dela v prostorih Fakultete za strojništvo, ki se uporablja od 20. 5. 2020.
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Smernice se pričnejo uporabljati z dnem 3. 6. 2021 in veljajo do preklica.

Maribor, 3. 6. 2021

Dekan
red. prof. dr. Bojan Dolšak
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