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Namenska programska oprema 

Režim pri izpitu 

 

Uvod 
Ta dokument pojasnjuje, kakšni so pogoji za opravljanje izpita pri predmetu Namenska 

programska oprema in kako se oblikuje končna ocena. Tukaj zapisana pravila veljajo samo za 

študente, ki so v tekočem akademskem letu redno vpisani v 2. letnik visokošolskega 

strokovnega programa Računalništvo in informacijske tehnologije in študente, ki so si 

predmet Namenska programska oprema izbrali kot izbirni predmet. 

 

Pogoj za pristop k izpitu 

Študent, ki želi opravljati ustni izpit, mora imeti zaključeno pozitivno oceno iz projekta 

(sprejete vse obvezne naloge in zbranih vsaj 210 točk). Prijaviti se mora na enega od redno 

razpisanih izpitnih rokov in se udeležiti ustnega izpita.  

 

Nadomeščanje ustnega izpita s preverjanji znanj pri predavanjih 

V 6., 11. in 16. tednu semestra so organizirana neobvezna pisna preverjanja znanj, ki so 

vezana na snov pri predavanjih. Študentje lahko s posameznim preverjanjem zberejo do 140 

točk, skupaj torej do 420 točk. Če dosežejo na vsakem preverjanju vsaj 50 % točk, tj. 70 točk, 

lahko z zbirom teh točk nadomestijo ustni izpit. Če pa katerokoli od preverjanj pišejo slabše 

kot 50 % ali se ga sploh ne udeležijo, morajo obvezno opravljati ustni izpit. Ocena oziroma 

točke, ki jih dosežejo na ustnem izpitu, se nato upoštevajo pri izračunu končne izpitne ocene. 

Pravica izpraševalca na ustnem izpitu je, da študentu zastavlja vprašanja samo iz tistega dela 

snovi, za katerega ni dobil pozitivne ocene pri pisnem preverjanju znanja, ali pa iz celotne 

snovi predmeta. 

 

Ocenjevanje 

Študent lahko za izpitno oceno pri predmetu zbira točke z naslednjimi aktivnostmi: 

 s preverjanji znanj pri predavanjih (do 420 točk) in projektu (do 420 točk), 

 z domačimi nalogami (do 180 točk), 

 s predstavitvijo projekta (do 180 točk) in 

 z ustnim izpitom, če ne izpolni predpisanih pogojev pri preverjanju znanj iz predavanj 

(do 420 točk). 

 

S predstavitvijo projekta, pri kateri se upošteva individualni študentov vložek pri izvajanju 

projekta in pri pripravi ter izvedbi javne predstavitve, je možno zbrati do 180 točk, z ustnim 

izpitom pa največ toliko točk, kolikor jih je mogoče dobiti za preverjanja znanj, ki jih študent 

ni pisal vsaj 50 %. Oboje skupaj torej lahko da največ 600 točk. Končna ocena izpita se določi 

iz tabele 1, vendar le ob pogoju, da je študent na ustnem izpitu bil kumulativno ocenjen vsaj s 

50 % možnih točk, tj. vsaj 210 točk. Če jih je dobil manj, prejme ne glede na število točk, 

zbranih z drugimi aktivnostmi, oceno nezadostno (5). Sicer pa se za končno oceno seštejejo 

vse točke za projektno delo, za domače naloge, za preverjanja znanj pri projektu in za ustni 

izpit oziroma za preverjanja znanj iz predavanj, če so izpolnjeni pogoji, da se z njimi 

nadomesti ustni izpit. 
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Točke: ocena Točke: ocena 

0-119: nzd (1)  600-719: zd (6) 

120-239: nzd (2)  720-839: db (7) 

240-359: nzd (3)  840-959: pd (8) 

360-479: nzd (4)  960-1079: pd (9) 

480-599: nzd (5)  1080-1200: odl (10) 

Tabela1: Preslikava vseh točk (projektno delo, domače naloge, preverjanja znanj in ustni 

izpit) v končno oceno izpita 

 

Individualno izvajanje projektnih aktivnosti, priprava predstavitve in javna predstavitev na 

koncu projekta se oceni v odstotku, ki je sicer predviden za seminarsko nalogo, in s tem 

nadomesti obveznost priprave seminarske naloge. 

 


