Protokol izvedbe izpitov v prostorih Filozofske fakultete v spomladanskem
izpitnem obdobju 2019/2020 – ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE
V skladu z rektorjevim sklepom, izdanim 14. maja 2020, in ob upoštevanju priporočil NIJZ glede
preprečevanja okužb s COVID 19, smo pripravili tehnična navodila za izvedbo izpitov v prostorih
Filozofske fakultete. Prosimo vas, da jih dosledno upoštevate.
1. Izpitov na fakulteti se lahko udeležite le študentke in študenti, ki:
a. ste zdravi in v zadnjih 14 dneh niste imeli kateregakoli od simptomov okužbe s SARSCoV-2;
b. v zadnjih 14 dneh niste bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARSCoV-2.
S prijavo in prihodom na izpit potrjujete, da ste zdravi in da ste seznanjeni s spodnjim
protokolom izvajanja izpitov.
2. Študenti in študentke dobite informacijo o izpitnem roku, ki se bo izvajal v prostorih Filozofske
fakultete, v sistemu VIS, in sicer v rubriki »opomba«. Ne upoštevajte informacij, zapisanih v rubriki
»ura« in »predavalnica«. V »opombi« je zapisana ura izpita, predavalnice, v katerih bo sočasno
potekal izpit, in vhod, skozi katerega vstopite na fakulteto. Možno je, da vas bodo profesorji in
profesorice že pred izpitom obvestili, v kateri od navedenih predavalnic bo za vas potekal izpit.

LEGENDA:
Vhod glavni – vstop na fakulteto skozi glavni vhod na Aškerčevi
Vhod ZD – vstop na fakulteto skozi stranska vrata ob Zdravstvenem domu
Vhod Rimska – vstop na fakulteto z zadnje strani (iz Rimske ulice skozi atrij)

3. Vstop na fakulteto in izstop iz nje ter vstop in izstop v in iz predavalnic morajo potekati posamično
in v medsebojni razdalji 1,5–2 metra. Na fakulteto vstopate in izstopate na vhodu, ki je označen
pri posameznem izpitu. Ob vhodu na fakulteto si razkužite roke in ves čas gibanja po fakulteti
upoštevajte vsa osnovna priporočila zdravstvene stroke (vzdrževanje zadostne medosebne razdalje
(1,5–2 metra), pravilna higiena kihanja in kašljanja, izogibanje dotikanja obraza, izogibanje
nenujnega dotikanja predmetov v stavbi ipd.).
4. Uporaba zaščitne maske v prostorih fakultete je obvezna. Masko si morate priskrbeti sami
in si jo nadeti pred vstopom v fakulteto. V skladu z navodili NIJZ študentke in študenti med
pisanjem izpita lahko snamete masko, ko je zagotovljena razdalja do druge osebe najmanj 1,5
oz. 2 m. Če se vam med izpitom približa nadzorna oseba, jo ponovno nadenite. Potrebno je
pravilno
nameščanje
in
odstranjevanje
maske,
kar
je
prikazano
na:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf
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5. Predlagamo vam, da na izpit prinesete zgolj najnujnejše stvari za izvedbo izpita. Puščanje osebnih
predmetov in prtljage v prostorih fakultete ali na nezasedenih sedežih v predavalnicah ni dovoljeno.
Prtljago odlagajte na tla. Obvezna je uporaba lastnih pisal oziroma drugih pripomočkov, potrebnih
za izpit.
6. Uporaba dvigal na fakulteti je prepovedana. Dvigalo lahko uporabijo le študenti in študentke z
gibalnimi ovirami, v dvigalu pa je lahko naenkrat le ena oseba.
7. Osnovno pravilo pri izvajanju izpita je, da sta med dvema študentoma v predavalnici dva prosta
sedeža, med dvema zasedenima vrstama pa ena prosta vrsta. V izogib zmedi so sedeži, ki jih
študentke in študenti lahko zasedete, označeni z rumeno nalepko (glej sliko). Prosimo, da se
dosledno držite označenih mest in da v najkrajšem možnem času zasedete mesto v predavalnici.
Sedeti je dovoljeno samo na označenih sedežih, na ostalih sedežih sedenje ni dovoljeno, prav tako
ni dovoljeno odlaganje stvari.

8. Študentke in študenti lahko v predavalnice vstopite 15 minut pred začetkom izpita oziroma v skladu
z navodili, ki vam jih bo dal izvajalec oziroma izvajalka izpita. Izpit lahko traja največ 60 minut.
Predavalnico je treba zapustiti najpozneje 15 minut po zaključenem izpitu. V prostor bodo nato
prišle čistilke, ki bodo predavalnico razkužile, očistile in prezračile. Vstopanje na fakulteto in
izstopanje morata potekati na vhodu, ki je naveden pri posameznem izpitu.
9. Prosimo, da se študenti in študentke po zaključenem izpitu ne zadržujete na fakulteti in jo čimprej
zapustite.

Želimo vam uspešno opravljanje izpitov!
Vodstvo FF UL
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