Na osnovi določil 110. in 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM – UPB10, Ur. l. RS, št.
46/2012, 28/2014) je po predhodnem soglasju Študentskega sveta Univerze v Mariboru, sprejetem
na 4. redni seji dne 17. 9. 2014, Senat Univerze v Mariboru na 34. redni seji dne 23. 9. 2014, sprejel

Spremembe in dopolnitve Pravilnika
o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG

1. člen
V 1. členu se doda novi 3. odstavek, ki glasi:
»Ta pravilnik ureja tudi druga vprašanja v zvezi s študijem in izpitnim redom ter vprašanja glede
izpisa iz univerze.«

2. člen
Dosedanji 3. odstavek 1. člena postane 4. odstavek istega člena.

3. člen
4. odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisne izpitne naloge posameznega študenta, ki je izpit opravil, se za posamezno učno enoto hranijo
40 dni od datuma, ko je bila ocena objavljena, razen če študent v zgoraj navedenem roku vloži
ugovor ali pisno zahteva drugače. Če študent izpita ni opravil, se pisne izpitne naloge hranijo leto dni
po opravljanju izpita. Po preteku navedenih datumov se pisne izpitne naloge lahko uničijo.«

4. člen
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Študentu se prepove pristop k izpitom za določen izpitni rok ali izpitno obdobje v primeru, ko je ta
kršil izpitni red, določen s tem pravilnikom ali določili Statuta UM, kadar ni pristopil k izpitu na dan, ki
je bil zanj določen in za to ni imel opravičljivega razloga, če izpita ni pravočasno odjavil in v primeru,
kadar ima status izrednega študenta ali statusa študenta nima, njegove neporavnane obveznosti pa
presegajo znesek, določen z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.
Prepovedi pristopa k izpitu s strani izvajalca izpita, ki niso opredeljene s tem pravilnikom, niso
dovoljene.«

5. člen
14. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
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»Stroške opravljanja različnih vrst izpitov za redne in izredne študente ter osebe brez statusa
študenta določajo Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru in se
poravnajo skladno z veljavnim cenikom Univerze v Mariboru.

6. člen
4. odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri učnih enotah, ki ne predvidevajo sprotnega opravljanja s študijskim programom predpisanih
obveznosti, so redni izpitni roki določeni najmanj štirikrat letno, in sicer tako, da sta vsaj dva
razpisana v izpitnem obdobju po zaključku izvedbe učne enote in en izpitni rok v vsakem naslednjem
izpitnem obdobju. Pri učnih enotah, kjer je sprotno preverjanje predvideno s študijskim programom,
so določeni najmanj trije izpitni roki letno, vsaj eden v vsakem izpitnem obdobju. Z namenom
uspešnejšega in sprotnega opravljanja izpitov ali v primeru izvajanja blokovnega sistema študija,
lahko izvajalec izpita ali senat članice univerze za posamezne učne enote razpiše dodatne redne ali
izredne izpitne roke. Mora pa senat članice univerze razpisati dodatne izpitne roke na utemeljeno
zahtevo študentskega sveta članice. Dodatni izpitni roki se lahko razpišejo tudi izven izpitnih
obdobij.«

7. člen
10. odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Redni udeleženci izobraževanja lahko pristopijo k vsem v naprej in dodatno razpisanim rednim
izpitnim rokom, izredni in drugi udeleženci izobraževanja brez statusa študenta pa k vsem razpisanim
izpitnim rokom. Izjema so primeri, navedeni v 12. členu tega pravilnika.«

8. člen
12. odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred
diplomo oz. pred zaključkom študija enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V takem
primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter odda prošnjo
za prijavo na izpit z dogovorjenim datumom, na podlagi katere referat uredi prijavo na izpit. Če je
študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji
pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.«

9. člen
Doda se nov 5. odstavek 23. člena, ki se glasi:
»V vseh primerih, navedenih v tem členu, ko kandidat iz kakršnega koli razloga ni pristopil k izpitu, se
šteje, da s tem ni izkoristil pravice do pristopa k izpitu. Študent, ki se je prijavil na izpit, ki je v skladu s
cenikom UM plačljiv, tega ne plača, če se na podlagi dokazil ugotovi, da na izpit ni prišel iz
opravičljivih razlogov ali ga je pravočasno odjavil, medtem ko je študent iz tretjega odstavka tega
člena izpit dolžen plačati.«
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10. člen
2. odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Pozitivne ocene so odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6). Negativne ocene so od
1 do 5. Senat Univerze v Mariboru sprejme enotno ocenjevalno lestvico s podrobnejšimi opisi
posameznih ocen.«

11. člen
4. odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Posamezne učne enote ali njihovi deli, ki so v naprej definirani z učnim načrtom in pri katerih se
delo študenta ne more vrednotiti (npr. praktično usposabljanje, pedagoška praksa, hospitacije, druge
posebne učne enote), se lahko ocenjujejo na dvostopenjski lestvici kot opravil ali ni opravil.«

12. člen
2. odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Študent mora vložiti pisni ugovor z obrazložitvijo v roku 30 dni od dneva, ko je bila negativna ali
pozitivna ocena objavljena.«

13. člen
1. odstavek 30. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Po ugotovljeni kršitvi študent oz. oseba, ki namesto njega opravlja ali poskusi opravljati izpit, ne
sme nadaljevati preverjanja znanja, pisna izpitna naloga se oceni z oceno 1 oz. z oceno »ni opravil«,
kadar gre za učno enoto, ki se ne ocenjuje s številčno oceno, na seznamu prisotnih pa se evidentira
kršitev izpitnega reda. Kršitev evidentira izvajalec izpita.«

14. člen
4. odstavek 30. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Kot sankcija za prvo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja se izreče opomin
in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja pri učni enoti, pri kateri je
prišlo do kršitve. Kot sankcija za drugo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja
se izreče ukor in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni enoti,
pri kateri je prišlo do kršitve. Izrečene sankcije s študijskim letom ne prenehajo. Za tretjo kršitev
izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja je sankcija izključitev z univerze za dobo do
dveh let, če sta bila prej našteta milejša ukrepa že izrečena.«
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15. člen
5. odstavek 30. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Osebi, ki opravlja ali poizkusi opravljati preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta in je
vpisana na Univerzo v Mariboru, ter študentu, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati
preverjanje znanja kdo drug, se zaradi goljufanja pri preverjanju znanja izreče ukor in prepoved
opravljanja izpitov pri vseh učnih enotah za dobo enega leta. Enoletna prepoved velja tudi za
opravljanje zaključnega dela. Za oba, ki sta goljufala na ta način, se lahko predlaga tudi kazenski
pregon.«

16. člen
1.

odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da je študent pri preverjanju znanja prvič zaloten pri goljufanju, mu izvajalec izpita izreče
opomin in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednja izpitnega obdobja pri učni enoti, pri
kateri je prišlo do kršitve. Hkrati se mu prepove nadaljevanje opravljanja izpita ter se ga pošlje iz
predavalnice. Šteje se, da je izkoristil eno od možnosti pristopa k izpitu.«

17. člen
1.

odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»V primeru, da je študent pri preverjanju znanja drugič zaloten pri goljufanju, mu izvajalec izpita
izreče ukor in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni
enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Hkrati se mu prepove nadaljevanje opravljanja izpita ter se ga
pošlje iz predavalnice. Šteje se, da je izkoristil eno od možnosti pristopa k izpitu.«

18. člen
Doda se nov 32. a člen, ki se glasi:
»V primeru, da izvajalec izpita ugotovi, da namesto prijavljenega študenta opravi ali poizkusi
opravljati preverjanje znanja kdo drug, zaradi goljufanja izreče študentu, namesto katerega opravi ali
poizkusi opravljati preverjanje znanja in osebi, ki opravlja ali poizkusi opravljati preverjanje znanja
namesto prijavljenega študenta, če je vpisana na Univerzo v Mariboru, ukor in s tem prepoved,
definirano v 30. členu tega pravilnika.
Izvajalec izpita po končanem preverjanju izpolni obrazec za izrečeni ukor, ki je priloga tega pravilnika
(priloga 5), ter ga odda v referatu, ki ga prijavljenemu študentu in osebi, ki je namesto prijavljenega
študenta opravljala ali poskusila opravljati preverjanje znanja in je vpisana na Univerzo v Mariboru,
vroči v obliki in na način, kot določa zakon, ki ureja področje splošnega upravnega postopka. V
primeru, da je eden od študentov z druge članice, referat zadevo za tega študenta odstopi v izvedbo
pristojni članici. Kopija ukora se hrani v osebnih kartonih obeh študentov.
Prepoved opravljanja izpitov začne teči z dnevom vročitve ukora, v primeru vložitve ugovora na
disciplinsko sodišče I. stopnje pa od dneva vročitve dokončne odločitve le-tega.
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Zoper tako izdani izrečeni ukor lahko študent v roku 15 dni od vročitve vloži ugovor na disciplinsko
sodišče I. stopnje na matični članici.
Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.«

19. člen
Črta se zadnji stavek v 7. odstavku 33. člena, ki se tako glasi:
»Študent ima pravico do vpogleda v pisne izpitne naloge v roku 30 dni od datuma, ko je bila ocena
objavljena. Nosilec učne enote oz. izvajalec izpita skupaj z rezultati in ocenami objavi kraj in čas, ko
bo možen vpogled v pisne izpitne naloge.«

20. člen
Za dosedanjim 39. členom se doda novo poglavje KONČNE DOLOČBE Sprememb in dopolnitev
Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM št. A4/2009-41AG z dne ___________, ki se
glasi:
»Za študente, ki so bili v študijskem letu 2012/13 (prvič ali ponovno) vpisani v višje letnike in redno
napredujejo, določila v zvezi s številom vseh možnih pristopov k izpitu ne veljajo. Prav tako ne veljajo
določila v zvezi z obveznim opravljanjem izpita pred izpitno komisijo, ki so bila sprejeta s
spremembami pravilnika na 4. izredni seji Senata Univerze v Mariboru dne 31. 1. 2012. V navedenih
zadevah za te študente veljajo tista določila, ki so zanje veljala ob vpisu.
Za kandidate, ki niso ali ne bodo redno napredovali (za ponovno vpisane študente in za kandidate
brez statusa študenta), spremembe glede števila vseh možnih pristopov k izpitu in spremembe o
obveznem opravljanju izpita pred izpitno komisijo, ki jih je sprejel Senat Univerze v Mariboru na 4.
izredni seji dne 31. 1. 2012, začnejo veljati, kot sledi:
 Ob vpisu v višji letnik, vendar samo v primeru, če jih v študijskem letu, v katerem se vpišejo v
višji letnik, dohiti generacija, ki je bila v študijskem letu 2012/13 prvič vpisana v prvi letnik
dodiplomskega ali podiplomskega študija in s katero so se spremembe začele postopno
uvajati.
 Za kandidate, pri katerih bodo zaradi ponavljanja ali prekinitve študija spremembe začele
veljati v višjih letnikih študija in bodo imeli takrat neopravljene obveznosti nižjih letnikov,
velja, da bodo lahko do zaključka njihovega študija pri le-teh še naprej opravljali izpit pri tej
učni enoti skladno s starimi določili, tj. skupno največ osemkrat in obvezno šesto in nadaljnja
opravljanja izpita pred izpitno komisijo, kot je to veljalo pred spremembo pravilnika «

21. člen
»Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v
Mariboru, uporabljajo pa se od študijskega leta 2014/2015 dalje.

Rektor UM
prof. dr. Danijel Rebolj l.r.
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PRILOGA 1

Univerza v Mariboru

(ime članice)
PRIJAVNICA

ID:

________________________________________________________

Ime in priimek:

________________________________________________________

Status kandidata:

□redni študent

□izredni študent □oseba brez statusa

□drugi udeleženec

Vrsta študija:

UN

SPEC

MAG

DR

IZPOP.

1. stopnja

2. stopnja

3. stopnja

VS

Stopnja študija – bolonjski programi:
Letnik:

__________

Študijski program, smer: ___________________________________
Oblika preverjanja znanja:□ izpit

□ komisijski izpit □ diferencialni izpit □ praktično usposabljanje□ nastop

Učna enota:

__________________________________

Izvajalec izpita:

__________________________________________

Datum izpita:

________________

Kraj izpita:

________________

Ura izpita:__________________

Datum zadnjega opravljanja preverjanja znanja: ______________
Dosedanje število pristopov:

_________

Opravljeni pogoji za pristop:

DA

NE

Datum prijave na izpit: ____________
Zapisnik o preverjanju znanja (potek izpita, izpitna vprašanja)1:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Skupna ocena pri učni enoti: _____________
Podpis izvajalca izpita oz. izpitne komisije:
____________________________________________________________________________
Datum: ___________________________

1

Zapisnik o preverjanju znanja se obvezno izpolni (ali priložijo vprašanja) v primeru komisijskega izpita.
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PRILOGA 2
Univerza v Mariboru

(ime članice)

ODJAVNICA
ODJAVA (izpolni študent)
ID:

_________________________________________________

Ime in priimek:

_________________________________________________

Način študija:

REDNI

Vrsta študija:

IZREDNI OSEBA BREZ STATUSA
UN

Stopnja študija – bolonjski programi:
Letnik:

VS

SPEC
1. stopnja

DRUGI UDELEŽENEC

MAG

DR

IZPOP.

2. stopnja

3. stopnja

__________

Študijski program, smer: _________________________________________________
Učna enota:

_________________________________________________

Izvajalec izpita:

_________________________________________________

Datum izpita:

_____________
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PRILOGA 3

Univerza v Mariboru

(ime članice)
OPOMIN

OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA
ID: __________________________________________________________
Ime in priimek: __________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________
Vrsta študija:
UN
VS
SPEC
MAG
DR
IZPOP.
Stopnja študija – bolonjski programi:
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Letnik:
__________________________________________________________
Študijski program, smer:
________________________________________________________________________
KRŠITEV po 30. členu
Pravilnika o ocenjevanju
PRVO goljufanje pri preverjanju znanja
in preverjanju
______________________________________________________________________
PODATKI O KRŠITEVI IZPITNEGA REDA
Lokacija kršitve:
______________________________
Datum kršitve:
______________________________
Ura kršitve:
______________________________
Kršitev pri učni enoti:
______________________________
Oblika preverjanja znanja:
□ izpit
□ komisijski izpit □ diferencialni izpit
□ nastop
□ kolokvij
□ drugo ______________________
Izvajalec preverjanja znanja: _____________________________
IZREK SANKCIJE
OPOMIN IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITA DO KONCA NASLEDNJEGA IZPITNEGA OBDOBJA PRI UČNI ENOTI,
PRI KATERI JE PRIŠLO DO KRŠITVE
PRAVNO VARSTVO
Študent, ki mu je bil izrečen opomin in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja pri
učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve, lahko v 15 dneh od vročitve tega opomina vloži ugovor na disciplinsko
sodišče I. stopnje. Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.

Podpis izvajalca preverjanja znanja: ______________________________________________
Kraj in datum:__________________________
Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka!
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PRILOGA 4

Univerza v Mariboru

(ime članice)
UKOR

OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA
ID:
______________________________
Ime in priimek:
______________________________
Naslov:
________________________________________________________
Vrsta študija:
UN
VS
SPEC
MAG
DR
IZPOP.
Stopnja študija – bolonjski programi:
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Letnik:
_________
Študijski program, smer:
______________________________________________________________________________
KRŠITEV po 30. členu
Pravilnika o ocenjevanju
DRUGO goljufanje pri preverjanju znanja
in preverjanju
______________________________________________________________________
PODATKI O KRŠITVI IZPITNEGA REDA
Lokacija kršitve:
______________________________
Datum kršitve:
______________________________
Ura kršitve:
______________________________
Kršitev pri učni enoti:
______________________________
Oblika preverjanja znanja:
□ izpit
□ komisijski izpit □ diferencialni izpit
□ nastop
□ kolokvij
□ drugo ______________________
Izvajalec preverjanja znanja: _____________________________
IZREK SANKCIJE
UKOR IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITA DO KONCA NASLEDNJIH DVEH IZPITNIH OBDOBIJ PRI UČNI ENOTI,
PRI KATERI JE PRIŠLO DO KRŠITVE
PRAVNO VARSTVO
Študent, ki mu je bil izrečen ukor in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri
učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve, lahko v 15 dneh od vročitve tega ukora vloži ugovor na disciplinsko
sodišče I. stopnje. Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
Podpis izvajalca preverjanja znanja: ______________________________________________
Kraj in datum: __________________________
Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka!
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PRILOGA 5

Univerza v Mariboru

(ime članice)
UKOR

OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA
ID:
______________________________
Ime in priimek:
______________________________
Naslov:
________________________________________________________
Vrsta študija:
UN
VS
SPEC
MAG
DR
IZPOP.
Stopnja študija – bolonjski programi:
1. stopnja
2. stopnja
3. stopnja
Letnik:
________
Študijski program, smer:
______________________________________________________________________________
KRŠITEV po 30. členu
Opravljanje ali poskus opravljanja preverjanja
Pravilnika o ocenjevanju
znanja namesto prijavljenega študenta
in preverjanju
______________________________________________________________________
PODATKI O KRŠITVI IZPITNEGA REDA
Lokacija kršitve:
______________________________
Datum kršitve:
______________________________
Ura kršitve:
______________________________
Kršitev pri učni enoti:
______________________________
Oblika preverjanja znanja:
□ izpit
□ komisijski izpit □ diferencialni izpit
□ nastop
□ kolokvij
□ drugo ______________________
Izvajalec preverjanja znanja: _____________________________
IZREK SANKCIJE
UKOR IN PREPOVED OPRAVLJANJA IZPITOV PRI VSEH UČNIH ENOTAH ZA DOBO ENEGA LETA
Prepoved začne teči 15 dni po vročitvi tega ukora, v primeru vložitve ugovora na disciplinsko sodišče I. stopnje
pa od dneva vročitve dokončne odločitve le-tega.
PRAVNO VARSTVO
Študent, ki mu je bil izrečen ukor in prepoved opravljanja izpitov pri vseh učnih enotah za dobo enega leta,
lahko v 15 dneh od vročitve tega ukora vloži ugovor na disciplinsko sodišče I. stopnje na matični članici.
Odločitev disciplinskega sodišča I. stopnje je dokončna.
Podpis izvajalca preverjanja znanja: ______________________________________________
Kraj in datum: __________________________
Način vročitve: Vročiti skladno z določili zakona, ki ureja področje splošnega upravnega postopka!
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