
Izvajanje »Ankete PRED izpitom« izven siceršnjih sistemskih datumov 

 

Ankete se študentu prikažejo v sistemskih obdobjih dveh semestrov, štiri-mestrov ali pa se nastavijo 

ročno za vsak predmet. V nadaljevanju je podan podrobnejši opis
1
. 

 

I. PRIVZETA SISTEMSKA REŠITEV za dva semestra (ko je anketa PRED aktivna za vse študent), 

ki velja za veliko večino članic:  

 

1. Predmeti zimskega semestra: 15.12. – 30.09. 

2. Predmeti letnega semestra: 15.05. – 30.09. 

3. Celoletni predmeti: 15.05. – 30.09. 

 

 

II. ZA ŠTIRI-MESTRI  ALI TRI-MESTRSKI SISTEM: Za fakultete z več kot dvema semestroma 

bo TALPAS  ob odobritvi UL pred-nastavil drugačne privzete datume, ki pa morajo ravno tako 

upoštevati, da se evalvacija sproži po 70% predmeta. 

 

 

III. POSEBNI PRIMERI: IZVEN-SISTEMSKI DATUMI  

 

Za predmete, ki se iz določenih razlogov (bolezen, gosti iz tujine ipd.) izvajajo izven okvira siceršnjih 

semestrov in izven odgovarjajočih sistemskih datumov ali pa imajo druge posebnosti (izstopanja) pri 

izvedbi, je omogočena ročna nastavitev datuma začetka in zaključka, ko študent lahko izpolnjuje 

odgovarjajočo anketo PRED izpitom.  

 

Članica bo za tak predmet vnesla poseben datum začetka in konca. Anketa PRED se bo nato 

preverjala in tudi izvajala  samo v navedenem časovnem intervalu, izven tega intervala pa se je 

študentu niti ne ponuja, niti ni izpolnjevanje omejitev za prijavo na izpit. Torej: 

 

 Če se bo študent prijavil na tak predmet izven predvidenega časovnega intervala, SE BO še 

vedno izvajala zahteva za anketo PRED pri vseh ostalih predmetih, razen pri temu. 

 Če se bo študent prijavil na drugi predmet izven predvidenega časovnega intervala za predmet 

s časovno omejitvijo, SE NE BO zahtevala anketa za tak predmet (ki ima časovne omejitve). 

 Znotraj časovnega intervala pa vse deluje kot do sedaj – torej je predpogoj za prijavo na tak 

predmet tudi izpolnitev vseh ostalih anket, ki so morda še niso izpolnjene, pa bi morale biti. 

Enako je izpolnjena anketa za tak predmet – če časovni interval predmeta sovpada s časom  

siceršnjega sistemskega datuma tudi predpogoj za prijavo na druge predmete. 

 

 

Zadeva funkcionira v različnih okoliščinah tako kot navajamo spodaj: 

 

A) Recimo, da  članica za predmet prvega semestra, kjer se anketiranje sicer začne 15.12 , naredi 

predhoden izpitni rok 1.11  in potem označi, da lahko študenti izpolnjujejo  anketo npr. v izven-

sistemski času 15.10-1.11.  

 

A1) Ko se študent v tem času - vendar pred siceršnjim uradnim rokom aktiviranja anket (npr. 20.10) - 

na to prijavi:  

a. dobi obvestilo, da mora predhodno odgovoriti (ali zavrniti) anketo za ta predmet, prej se ne 

more prijaviti na ta izpit, 

b. Ko nanjo odgovori, se lahko takoj prijavi na ta izpit, 

c. Ne dobi ob tem nobene druge ankete kot pogoj za prijavo izpit.  

 

A2) V tem primeru po 1.11. študenti za ta predmet ne bodo več mogli izpolniti ankete, razen, če ne 

bodo tega izven-sistemskega datuma kasneje ustrezno popravili ali odstranil. Če bo pri predmetu 
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 Na osnovi gradiva TALPAS 10.9.2015 in nadaljnjega razčiščevanja v septembru 2015. 
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navedeno, da se predmet lahko anketira od 15.10.-1.11. potem se ga bo lahko anketiralo le v tem 

obdobju – prej in kasneje pa ne. 

 

A3) Ko se v uradnem času anketiranja pred izpitnim obdobjem, torej po 15.12, študent prijavi na nek 

drug predmet  in mora izpolniti vse ankete PRED za vse predmete tega semestra, dobi v evalvacijo 

tudi tega, vendar le če so datumi tako nastavljeni, da je takrat anketa aktivna. V nasprotnem primeru 

(če je datum nastavljen od 15.10-1.11)  pa tega predmeta takrat ni več med predmeti za evalvacijo.  

 

A4) Če pa študent v tem primeru (15.10-1.11) poskusi prijaviti predhodno, recimo 1.10, potem je to 

enaka situacija kot, če bi se hotel predhodno prijaviti na katerikoli predmet, ki se sicer aktivira šele po 

15.12. Nekatere članice do dovolijo, druge ne. Smiselno seveda je, da članica to nasploh prepreči, 

namreč da se roki omogočajo preden je anketa aktivirana. Sicer se bodo študenti masovno prijavljali 

brez anket (ne da  bi bila od tega kaka korist). 

 

B) V primeru, da se gre za predmet drugega semestra in se prehodno izvede (npr. marca je izpit in je 

izven-sistemsko obdobje anketiranja recimo april), je vse isto kot (A), le 15.12 se zamenja z 15.5. 

 

C) Če članica predmet prvega semestra zaradi okoliščin (npr. bolezen) izvede kasneje, naknadno, npr. 

aprila, in naredi izven-sistemski rok 1. 5, torej v maju (podobno velja, če julija, avgusta, julija, 

septembra) in označi kot rok za anketiranje  15. 4 - 30.4 : 

a) V prvem semestru, ob prijavah na druge predmete (npr. 20.12) pred prvim izpitnimi obdobjem 

(po 15.12) se mu ta predmet ne pojavi kot predpogoj za prijave na druge predmete  

b) če se bo študent prijavil na izpit 20.5. in bo datum anketiranja na tem »izrednem« predmetu do 

30.4., potem se mu ankete za ta predmet ne bo zahtevalo 

c) Ob prijavi na ta predmet, npr. 20.4,  pa se mu ne pojavijo tudi druge ankete drugega 

semestra, ki jih še ni izpolnil (ker 20. 4. anketiranje za predmete 2. semestra še ne poteka; 

pojavila se mu bo torej le anketa za ta »izredni« predmet zimskega semestra, pri katerem je 

nastavljeno, da se ga anketira med 15.4. in 30.4.) 

d) Ob prijavi na ta predmet, npr. 20.4 –pa se mu pojavijo tudi druge ankete prvega semestra, ki 

jih še ni izpolnil 

 

D) Naknadno se predmet drugega semestra izvede kasneje (npr. junija) in evalvira v ročno 

nastavljenem izven-sistemskem obdobju 1.7-10.7 

a) Če je izpitni rok razpisan predhodno, se študenti na rok lahko prijavijo, ne bo pa se od njih 

pred 1. 7. zahtevalo, da imajo izpolnjeno anketo. 

b) ob prijavah na druge predmete  pred prvim izpitnimi obdobjem (seveda po 15.5) se mu ta 

predmet vse do 1.7 ne pojavi kot predpogoj za prijave na druge predmete,  

c) po 10.7 (oziroma v jesenskem obdobju) prijava na druge predmete kot predpogoj tega 

predmeta ne vključuje  

d) Ob prijavi na ta predmet v tem obdobju (1-10.7),  se pojavljajo kot predpogoj tudi druge 

ankete (prvega in drugega semestra, ki jih še ni izpolnil). 
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DODATEK: Siceršnji splošni opis delovanja sistema (10.9.2015) s strani TALPAS: 

 

1. Članice v VISu uredijo podatke o: 

- predmetih: semester izvajanja, tipu ankete – če gre za prakso 

- izvajalcih predmetov: nosilec ali izvajalec ter ali je anketiran 

- terminu, ko naj se izvaja anketa pred izpitom za posamezen predmet – v kolikor 

je ta izven dogovorjenih terminov.  

Privzeti termini so (ni potrebna posebna nastavitev): 

15.12. – 30.9. za predmete zimskega semestra 

15.5. – 30.9. za celoletne in predmete letnega semestra 

                Vse navedeno članice izvedejo najkasneje do 30.10. 

 

2. TALPAS posreduje 1KA izvoz podatkov X1 za vse VIS članice na dan 31.10. 

 

3. TALPAS 1.10. postavi v produkcijo nov vmesnik do 1KA za vse članice. Ta vključuje tudi 

zahtevano enkripcijo podatkov pri klicih do 1KA. 

 

4. Izvajanje anket v VISu: 

 

- Za anketo se predvidi vse prvič ali ponovno vpisane študente za vse predmete 

letnika za katerega so vpisani ali višjega letnika in ga do 1.10. še niso imeli 

opravljenega. 

- Pri prijavi na izpit s strani študenta, vnosu individualne ocene s strani izvajalca ali 

vnosu končne ocene brez prijave s strani izvajalca 

se izvede preverjanje za vse neopravljene predmete študenta, ali obstajajo ankete 

»PRED«, ki bi se morale izvajati na dan izpitnega roka za katerega se študent želi 

prijaviti 

(v primeru individualne ocene pa na trenutni datum). V kolikor 1KA vrne kakšno 

ankete, ki jo mora študent izpolniti, 

VIS ne dovoli nadaljevanja postopka prijave, brez izpolnjevanja anket. 

Izjema je moratorij, ki ga študent lahko enkrat na semester izrabi in prekliče trenutno 

izpolnjevanje anket za dogovorjeno obdobje. 

Izvajalec ima možnost pozvati vse študente, katerim ne more vpisati individualne 

ocene ali končne ocene brez prijave, 

da izpolnijo anketo – poziv se posreduje po e-pošti z nevtralnim sporočilom v imenu 

fakultete in ne v imenu zaposlenega. 

- Izpolnjevanje anket in prijava: 

Študentu se za vse predmete, katere nima opravljene preveri ali mora izpolniti 

ankete PRED prijavo. 

Študentu se izpišejo vse zahtevane ankete, pri čemer pa lahko izpolnjuje le tiste 

za katere je trenutni datum v okviru 

predvidenega termina za izpolnjevanje. Pri ostalih (za katere je datum ko jih 

lahko izpolnjuje šele v prihodnosti),  

se izpiše od kdaj bodo ankete na voljo. 

Študentu se za vse opravljene ankete preveri ali obstajajo ankete PO, ki jih še ni 

izpolnil in se mu te ponudijo ne glede na datum. 

- Izpolnjevanje anket in vpis: 

Preden se študent lahko vpiše v naslednje študijsko leto VIS zahteva, da so izpolnjene 

vse ankete, ki jih še ni izpolnil in so še aktivne. 

 

5. Prikaz rezultatov anket: 
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 Za vse ankete pred integracijo z 1KA se omogoči prikaz na enak način, kot je bil do 

sedaj za ankete v VISu.  

 Za poročila v 1KA se omogoči vpogled preko dokumentnega sistema (predvidoma v 

novembru 2015). 

 

 


