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2. stopnja 

Predmet Preverjanje v osnovni različici Preverjanje na daljavo 
1. letnik   
Ekonomika za inženirje • Krajši pisni izdelki (10) 

• S pisnim delom izpita se 
ocenjujejo praktična in računska 
znanja osnovnih principov 
ekonomske analize in vodenja 
podjetja  (60) 

• Individualna seminarska 
naloga  (20) 

Javni nastop ali predstavitev (10) 

Seminarska naloga: 
-          oddaja na spletni naslov, 
-          ustni individualni zagovor na 
daljavo.  
 
Izpit na daljavo: 
-          Pisni del v roku poslati na 
spletni naslov, 
-          ustni individualni zagovor na 
daljavo. 
Seminarska naloga / Izpit: 40% / 60%. 
 

Izbrana poglavja iz uporabne 
matematike 

• Pisni izpit 
• Obvezne domače naloge  

75%/25% 
 

Ostane nespremenjeno. 

 
Projekt 1 

Ocenjevanje je opisno, z ocenami 
»opravljeno« ali »ni opravljeno«. 
Upošteva se sprotno spremljanje 
razvoja projekta in njegovih rezultatov, 
vključno s projektnim komuniciranjem 
in upravljanjem skupinske dinamike, z 
elementi vrstniške evalvacije in 
samoevalvacij, vmesne predstavitve, 
pisno poročilo in zaključna 
predstavitev rezultatov projekta z 
diskusijo. 

Ustna zaključna predstavitev se lahko 
po potrebi opravi na daljavo.  

Uvod v sodobne tehnološke sisteme • Seminarska naloga z ustno 
predstavitvijo in diskusijo; 
poročilo z znanstvenega večera; 
proaktivnost. 

      Pisni izpit. 30%/70% 

Seminarsko delo poteka s pomočjo 
Moddle foruma in e-pošte. Predstavitev 
in zagovor seminarja bo potekal na 
video-konferenci z vsemi udeleženci, 
predvidoma v dveh rokih. 
 
Pisni izpit bo izpeljan na daljavo s 
študenti na videokonferenčni zvezi.  
30%/70% 

2. letnik   
Izbrana poglavja iz informacijskih 
tehnologij 

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt): pisni izpit (50%), 
projekt (50%) 

 

Pisni izpit preko aplikacije na daljavo. 
Seminarska naloga, ustni zagovor na 
daljavo. 
50%/50% 

Strateško vodenje podjetja  

• Krajši pisni izdelki 15 

• Daljši pisni izdelki 30  

• Javni nastop ali predstavitev 5 

• Končno ocenjevanje (pisni 

izpit) 50 
 

Seminarska naloga: 
-          oddaja na spletni naslov, 
-          ustni individualni zagovor na 
daljavo.  
 
Izpit na daljavo: 
-          pisni del v roku poslati na 
spletni naslov, 
-          ustni individualni zagovor na 
daljavo. 
Seminarska naloga / Izpit: 40% / 60%. 
 

Projekt 2 - individualno raziskovalno 
delo (n)  

Pisna predstavitev raziskovalnega dela Pisni del je individualen, ustni del bo na 
daljavo. 



v obliki članka. 75%Priprava plakata in 
ustna predstavitev.25 % 

75%/25% 
 

Magistrsko delo Ocena magistrskega dela in zagovora 
pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, 
predsednik  komisije in en član. 
Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«. 
 
Magistrsko delo se opravi in oceni v 
skladu s Pravili o postopku za prijavo 
in zagovor diplomskega in 
magistrskega dela na Univerzi v Novi 
Gorici (pravila dosegljiva na: 
http://www.ung.si/sl/o-
univerzi/pravila/). 

 
Zagovore so organizira tako, da se vse 
izpelje na daljavo. 

izbirni   

Internet stvari 
 

Uspešno opravljen končni pisni izpit 
ter uspešno predstavljeno seminarsko 
delo. S seminarskim delom se preveri 
usposobljenost za uporabo in 
povezovanje pametnih naprav ter 
njihova predstavitev. 
S končnim pisnim izpitom se ocenjuje 
poznavanje temeljnih konceptov 
informatike, razumevanje delovanja 
računalniških omrežij ter 
komunikacijskih protokolov. 50%/50% 

Seminarsko delo opravijo studenti v 
majhnih skupinah na daljavo z 
oddaljenim dostopom do merilne 
opreme in oddajo individualnega 
poročila. S seminarskim delom se 
preveri usposobljenost za uporabo in 
povezovanje pametnih naprav ter 
njihova predstavitev. 
50% ocene 
 
Ustne izpite se izpelje na daljavo v 
majhnih skupinah. Ocenjuje se 
poznavanje temeljnih konceptov 
informatike, razumevanje delovanja 
računalniških omrežij ter 
komunikacijskih protokolov. 
 
50% ocene 

Poslovna angleščina 
• Pisni in ustni izpit 70%/30% 
 

 Ustni izpit, ki se ga izpeje na daljavo. 
100% 

Sodobni materiali ocena seminarja, ustni izpit 40%/60% Ostane ocena seminarja in ustni izpit 
40%/60%, ustni izpit se izpelje na 
daljavo. 

Informacijski sistemi in odprta koda • Ocena iz vaj, uspešnost pri 
postavitvi in konfiguraciji sistema, 
kvaliteta izdelane aplikacije 

• Ocena iz predstavitve 

seminarske naloge, pokritost področja, 

razumevanje tematike, kvaliteta 

predavanja 50%/50% 

Ocenjuje se izvedba praktične vaje, 
dodeljene med preizkusom znanja, in 
predstavitev seminarja. Oboje se izvede 
na daljavo. 
50%/50% 

Robotika • Pisni del izpita je izveden 
s seminarsko nalogo. Vsak študent 
dobi svojo nalogo, v kateri mora 
izkazati znanje z izbranega 
področja robotike. 

50%/50% 

 

Pri predmetu Robotika je preverjanje 
znanja ustno in po seminarski nalogi. 
Oboje se izpelje na daljavo. 
50%/50% 

Odkrivanje zakonitosti v podatkih • S pisnim izpitom se ocenjuje 
osnovna znanja podatkovnega 
rudarjenja in odkrivanja 

Preverjanje znanja se v celoti izpelje na 
daljavo, in sicer: 

• Z domačimi nalogami se 



zakonitosti v podatkih in 
znanje postopka odkrivanja 
zakonitosti v podatkih po 
standardih CRISP-DM 
metodologije. 

• S seminarsko ali projektno 
nalogo in ustnim zagovorom 
se ocenjuje praktična znanja 
za uporabo orodij 
podatkovnega rudarjenja in 
metod za evalvacijo 
rezultatov. 

50%/50% 

ocenjuje osnovna znanja 
podatkovnega rudarjenja in 
odkrivanja zakonitosti v 
podatkih in znanje postopka 
odkrivanja zakonitosti v 
podatkih po standardih 
CRISP-DM metodologije. 

• S seminarsko nalogo in ustnim 
zagovorom se ocenjuje 
praktična znanja za uporabo 
orodij podatkovnega 
rudarjenja in metod za 
evalvacijo rezultatov.  

50%/50% 
Optimiranje virov in procesov • S seminarsko nalogo se 

ocenjuje sposobnost 
razpoznavati probleme 
optimiranja virov in procesov, 
opredeliti njihove elemente in 
izbrati primerno 
optimizacijsko metodo. 
 

S pisnim izpitom se ocenjuje 

poznavanje teoretičnih osnov 

optimiranja, formulacije 

optimizacijskih problemov, 

optimizacijskih metod in vrednotenja 

njihovih rezultatov. 25%/75% 

Ostane seminarska naloga in pisni izpit, 
ki pa se ga izpelje na daljavo in 
kombinira z zaključnim ustnim 
pogovorom z vsakim kandidatom. 
25%/75% 
 

Metode in sistemi za podporo 
odločanja 

• seminarska naloga z ustnim 
zagovorom 50% 
 

• pisni ali ustni izpit 50% 

Preverjanje znanja in vse predstavitve 
se izvede videokonferenčno na daljavo. 
 

• domače naloge 20% 
• seminarska naloga z ustnim 

zagovorom 50% 
• ustni izpit 30% 

 
Sodobne merilne tehnike Domače naloge in ustni zagovor. 

Pri seminarju študent odda rešene 
domače naloge iz rentgenske 
spektroskopije v pisni obliki in jih 
ustno predstavi. 
50/50 

Preverjanje znanja in vse predstavitve 
se izvede videokonferenčno na daljavo. 
 
Domače naloge in ustni zagovor. 
Pri seminarju študent odda rešene 
domače naloge iz rentgenske 
spektroskopije v pisni obliki in jih 
ustno predstavi. 
50/50 
 

Avtomatsko vodenje sistemov S pisnim delom izpita se preverjajo 
teoretična, praktična in računska znanja 
osnovnih principov analize in 
načrtovanja 
vodenja 
100 

Pisni izpit bo izpeljan na daljavo s 
študenti na videokonferenčni zvezi. Po 
pisnem delu kratek pogovor za 
preverjanje verodostojnosti pisnega 
izdelka po potrebi.  
Pisni izpit lahko študenti nadomestijo z 
opravljenimi in ovrednotenimi 
domačimi nalogami, ki so jih študenti 
dobili in oddali v času, ko potekajo 
predavanja.   

Upravljane znanja • Sprotno delo: Z domačimi 
nalogami in diskusijami se 
ocenjuje poznavanje osnovnih 

Preverjanje znanja in vse predstavitve 
se izvede videokonferenčno na daljavo.  
 



tehnoloških in netehnoloških 
vidikov upravljanja znanja. 
• S seminarsko ali projektno nalogo 
se ocenjuje sposobnost za 
reševanje konkretnih problemov 
upravljanja znanja v poslovnem 
okolju. 
• Z ustnim izpitom se ocenjuje 
poznavanje koncpetov, metod in tehnik 
upravljanja znanja. 
30/40/30 

• Sprotno delo: Z domačimi 
nalogami in diskusijami se 
ocenjuje razumevanje osnovnih 
vidikov upravljanja znanja (25%). 
 
 • S seminarsko ali projektno nalogo 
se ocenjuje sposobnost za 
reševanje konkretnih problemov 
upravljanja znanja v poslovnem 
okolju (25%). 
 
• Ustni izpit se izvede kot ustna 
predstavitev praktičnega dela z 
izbranim programskim orodjem (25%) 
ter z diskusijo in odgovori na vprašanja 
iz celotne snovi ob predstavitvi 
seminarja (25%), s čimer se ocenjuje 
poznavanje konceptov, metod in tehnik 
upravljanja znanja. 
     
 

Proizvodni informacijski sistemi • Pisni izpit 
• Poročilo o praktičnem delu 

70/30 

Študent mora opraviti seminarsko 
nalogo (50% ocene) in pisni izpit 
(50%). Seminarska naloga vključuje 
opis problema ter rešitev z rezultati in 
uporabljeno računalniško kodo. 
Seminarsko nalogo študent zagovarja 
ustno na daljavo. Na koncu pisnega 
izpita se na daljavo opravi še zaključni 
ustni pogovor s študentom. 
 

Delavnica iz poslovnega komuniciranja • Pisni izpit 
• Sodelovanje in aktivnosti na vajah 
80/20 

•  Pisni izpit (80% ocene) 
• Sodelovanje in aktivnosti na vajah 

(20% ocene) 
• Preverjanje znanja in vse predstavitve 

se izvede videokonferenčno na 
daljavo. 

 
 

 


