Pravila za opravljanje izpitov iz Fizike
na Fakulteti za elektrotehniko
Pisni izpiti:
- na pisni izpit se je potrebno prijaviti preko štud. informacijskega sistema
- vračanje prijav je urejeno s fakultetnimi pravili
- pisni izpiti so sestavljeni iz dveh teoretičnih in dveh računskih nalog
Ustni izpiti:
Potrebni pogoji za pristop:
1. seminar v pisni obliki z opisom in izračunom rezultatov petih sklopov
poskusov, ki se kažejo pri predavanjih v Peterlinovem paviljonu na
Jadranski ulici. Seznam zahtevanih sklopov poskusov za posameznega
študenta je objavljen na začetku vsakega semestra. Ustni zagovor
pisnega dela seminarja iz opisa poskusov se izvede na ustnem izpitu
2. doseženih vsaj 30 od možnih 80 točk na pisnem delu izpita, ki se jim
na ustnem izpitu prišteje še do 20 točk iz seminarja iz poskusov.
Seštevek tvori končno oceno pisnega dela izpita, ki mora biti skupaj
najmanj 50 točk (od možnih 100 točk)
3. vsaj 70 % obisk na predavanjih in 70 % obisk na vajah v skupini, ki je
za študenta uradno določena. Obisk se potrdi s podpisi, ki se zbirajo na
vajah med odmori in jih zbere asistent ter nato predloži profesorju
4. vsaj dve aktivni udeležbi pri vajah z nastopom pred tablo v skupini, ki
je za študenta uradno določena. Seznam aktivne udeležbe študentov pri
vajah izdela asistent in jih predloži profesorju
- za ustni izpit ni potrebna posebna prijava, zadostuje prijava na pisni izpit
- razpored za ustne izpite objavi profesor na podlagi rezultatov pisnega izpita
- v primeru negativne ocene ustnega dela izpita je potrebno še enkrat opravljati
tudi pisni del izpita
Red v predavalnici na pisnih izpitih in kolokvijih:
- razpored študentov po predavalnicah je objavljen neposredno pred pisnim
izpitom na oglasni deski. Študent mora razpored po predavalnicah upoštevati,
sicer izdelek ne bo ocenjen
- študentje morajo imeti s seboj študentsko izkaznico ali indeks in veljavni
osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje)
- poleg tega imajo lahko še navadno pisalo (brez elektronskih dodatkov)
- ostali pripomočki (zapiski, knjige, kalkulator, pametne ure, tablice, pametna
očala, prenosni telefoni, računalniki ipd.) niso dovoljeni
- izpitne pole dobijo študentje na izpitu. Na vsako polo morajo napisati ime in
priimek, vpisno številko in lastnoročni podpis
- vsako prepisovanje ali kršenje zgornjih pravil se kaznuje po fakultetnem oz.
univerzitetnem pravilniku
Nasvet: Na pisni izpit se pravočasno prijavite (oziroma odjavite)! Zaradi urejanja
prijav in ocen preko študijskega informacijskega sistema izjeme namreč niso mogoče.
Morebitne težave pravočasno uredite v študentski pisarni.

