NAVODILA IN VARNOSTNI PROTOKOL ZA ŠTUDENTE ZA POLETNO IZPITNO OBDOBJE
2019/2020
•

Izpiti bodo potekali ob datumih, razpisanih v Aipsu. Sproti spremljate vaš Aips, ker so
bili dodatni izpitni roki določeni kasneje, saj pri nekaterih predmetih zaradi epidemije
ni bilo mogoče izvesti sprotnega preverjanja znanja.

•

Rok prijave na izpit je 4 dni pred izpitom.

•

Če se na izpitni rok prijavljate samo zaradi vpisa ocene, ob prijavi obvezno označite
opcijo opravil s sprotnim preverjanjem znanja.

•

Točna ura in prostor izpita bosta določena po končanem prijavnem roku in objavljena
najkasneje dva dni pred izpitom na spletni strani FKKT, povezava študenti – razporedi
preverjanj znanja (https://www.fkkt.um.si/sl/node/4186). Za vsak izpit bodo
objavljeni točno določeni razporedi z ID številko študenta, uro, prostorom izpita,
nadzorno osebo in z določenim zbirališčem.

•

Študentje se zberete 10 min pred določeno uro termina izpita na vstopnih točkah oz.
zbirališčih (zbirališča E, F, G, H in I), da vas bo prišel iskat izvajalec preverjanja. Oznake
in lokacije zbirališč vidite na sliki spodaj. Vstop študentov z izvajalcem preverjanja bo
možen samo pri glavnem vhodu.

•

Med zadrževanjem pred glavnim vhodom vzdržujte medsebojno razdaljo vsaj 1,5 m.

•

Ob vstopu v stavbo si razkužite roke in nadenite obrazne maske. S spremljevalcem
odidete v vrsti posamično z razmikom najmanj 1,5 m po desni strani hodnika do
predavalnice. Po potrebi si tudi tam še razkužite roke.

•

V predavalnici zasedete označene sedeže.

•

Na mizah vas bodo čakale izpitne naloge z izjavo, s katero jamčite, da je vaše zdravje
skladno s pravili za pristop k izpitu v času izrednih razmer. To izjavo boste posebej
podpisali.

•

Na rob mize ob prehodu nastavite svojo študentsko izkaznico.

•

S seboj prinesite toplejša oblačila, ker se bo predavalnica ves čas zračila.

•

Masko lahko med preverjanjem snamete, če je razdalja do druge osebe večja kot
1,5 m. Če se vam približa oseba, ki nadzoruje izpit, si masko ponovno nadenite.

•

S seboj prinesite pripomočke (pisala, kalkulator…), ki so dovoljeni za uporabo med
izpitom, med seboj si jih ne izposojajte.

•

Če predčasno končate z reševanjem, ostanite na sedežu, dokler se ne izteče čas
preverjanja znanja.

•

Po izteku časa vsi študentje zapustite prostor v enakem vrstnem redu kot ob prihodu.

•

Ob odhodu oddate liste z nalogami v nastavljeno škatlo in v spremstvu izvajalca
zapustite zgradbo.

Oznake zbirališč študentov za izvedbo izpitov

