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Dragi kaševci in kaševke,
spoštovani ostali bralci!

Leto je že skoraj okoli in 2020 je že za vogalom. V
tem času se vsak pripravlja na praznovanja božiča
in novega leta. Nekateri boste silvestrovali z nami,
drugi boste ognjemet spremljali v lastni režiji.
Kjer koli boste, si boste verjetno zadali neke
novoletne zaobljube. Čeprav fama volat, da se teh
zaobljub nihče ne drži, lahko obljubim, da smo
KAŠevci drugačni.
Zato vam sedaj pred vsemi dam naše novoletne
zaobljube:
Obljubimo, da bomo delali stvari, ki bodo
namenjene tebi. Ker smo člani Kluba ajdovskih
študentov in dijakov zelo raznolika množica ljudi
ti vsak projekt zagotovo ne bo všeč, niti ne bo
vsak namenjen tebi. A verjamem, da lahko vsak
v naši široki ponudbi skozi leto najde nekaj kar
mu bo všeč. Naj bodo to koncerti, Letni vrt ali pa
delavnice, za vsakega se bo nekaj našlo.
Praznovanje. V naslednjem letu bomo na KAŠu
praznovali posebno obletnico, in jo bomo temu
primerno obeležili. Več pa še ne povemo, saj
mora kaj ostati skrivnost. Če ta pa firbec marta
pa se vedno lahko pridružiš ekipi.
Ostali bomo najboljši študentski klub!
Naj vam branje tekne!
Martin Praček,
predsednik Kluba ajdovskih študentov in dijakov
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POGLED NAZAJ
Zadnje leto oblike 201x, x ϵ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
je bilo za KAŠevce kar naporno leto. V tem letu
smo izvedli skoraj projekt na teden, kar 2019
postavlja zelo visoko na seznamu napornih
let za KAŠevce.
To leto smo začeli s silvestrovanjem v
Beogradu, končali pa ga bomo v Bratislavi.
Naša silvestrovanja so že tradicionalna in
upamo, da se bo vsakemu izmed vas uspelo
udeležiti.
Leto smo nato nadaljevali zimsko; nekateri
ste z nami smučali, ostali pa ste se udeležili
kulturne zime.
V pomladnem času smo veliko dogajanja
prepustili našim dijakom, ki so svojim
vrstnikom
že
tradicionalno
pripravili
inštrukcije za maturo. V tem času smo za
vse pripravili tudi Študjent spravi se h sjebi,
ki je namenjem študentom in skrbi za njihovo
zdravje.
Poleti pa smo izvedli naš največji in najbolj
tradicionalen projekt, Letni vrt. Vrhunca sta
bila prav gotovo dva, in sicer otvoritev s Tabuji,
ki jo je sicer pokvarilo vreme, in zaključek z
Vladom Kreslinom in Malimi bogovi. Koncert
Prekmurca je bil tako dobro obiskan, da ni
bilo prostora za vse, ki so se želeli udeležiti.
Potem se je stanje malo umirilo, in na KAŠu
smo zamenjali predsednika. Mio Hočevar
je zamenjal Martin Praček, ki bo svojo ekipo
peljal v novo leto in vam poskusil pripraviti
vse najboljše.
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KAJ NAS ČAKA V LETU 2020?
V primeru, da bereš našo publikacijo vem,
da te KAŠ zelo zanima. Zato te verjetno
zanima tudi, kaj bo tvoj najljubši klub delal v
naslednjem letu.
Gotovo že veš, da bomo novo leti pričakali
v slovaški prestolnici. Po vrnitvi domov nas
počasi čaka izpitno obdobje, ki je za vsakega
študenta izjemno stresno. Zato bomo v
tem obdobju tudi aktivisti na tem področju
malce počivali, to pa ne pomeni, da ne bomo
poizkusili narediti ZATE čim več.
Takoj po koncu izpitnega obdobja vas čaka
začetek kulturne zime. Kot že veste, je
kulturna zima zimska verzija letnega vrta, le
manjša. V okviru tega vas prav gotovo čaka
kakšen koncert, mogoče stand up, pub quiz…
Že pred koncem kulturne zime upamo, da vas
bomo lahko peljali smučati na več načinov,
nordijsko in alpsko. Po koncu le te pa si
želimo pogledati še drugo podvrsto alpskega
smučanja, in sicer skoke v Planici.
Po končani kulturni zimi bomo nadaljevali s
polno paro naprej, in kmalu bo pred nami
že maj. Maj je raj, pravijo, in tako želimo
tudi mi se udeležiti največjega študentskega
dogodka, ŠKISove tržnice.
Maj mesec pa je za naše mlajše člane mesec
nervoze, saj se začne matura, in KAŠevci smo
pripravljeni tudi na to. Zato bomo kot vedno
organizirali inštrukcije za maturo za dijake.
Po koncu meseca maja pa nas čaka naslednje
izpitno obdobje, in po tem poletje in z njim
letni vrt. To pa je zgodba za naslednjič.
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Kot v vsakem propagandnem gradivu, vas
moramo prepričati, da se nam pridružite.
Gotovo člani ste že, zdaj vas želim prepričati,
da postanete del ekipe in oblikujete dogajanje
v zgornji Vipavski dolini.
Z vsakim novim članom naša ekipa dobi na
širini, pridobi nov pogled.
Želimo ustreči širokemu bazenu članov in to
nam lahko uspe le z široko ekipo aktivistov.
S tvojo pomočjo nam lahko pomagaš pri
izboru glasbenikov, pa čeprav poslušaš trap,
country ali hardcore.
Lahko nam pomagaš pri izboru delavnic,
kjer boš s svojim unikatnim pristopom
pomagal pripraviti tisto, ki ji potrebuje nek del
študentarije.
Lahko si zamisliš nekaj povsem novega, in
nepoznanega, in prebivalci najlepšega koščka
zemljske oble ti bodo hvaležni.
Lahko pa postaneš del ekipe iz ozadja. Lahko
pomagaš pri financah, pri spletni strani…
V okviru dela na KAŠ se ti lahko odpre ves svet.
Zato naj te ne bo strah in mi piši na martin.
pracek@kas.si.
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Odbor za visoko šolstvo Zveze ŠKIS
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Kratek pregled
koristnih informacij
glede opravljanja izpitov
Izpitno obdobje se je za nekatere študente že začelo, za druge pa je
tik pred vrati. Marsikateremu študentu se v tem času porajajo različna
vprašanja glede pristopov na izpit, popravljanja izpitnih ocen, števila
možnih ponavljanj posameznega izpita in podobno. V pomoč smo zato
pripravili pregled najosnovnejših informacij glede opravljanja izpitov.
Izpitna obdobja in njihov razpored je določen s študijskim koledarjem.
Tega sprejme senat Univerze najkasneje do meseca maja za naslednje
študijsko leto. Gre za okvir, ki ga fakultete nato lahko prilagajajo glede
na način izvajanja svojega pedagoškega procesa, vendar mora sam
obseg ostati nespremenjen.
Vse fakultete imajo tri izpitna obdobja- zimsko, spomladansko in
jesensko. V okviru teh so določeni redni in izredni roki. Vsaka fakulteta
naj bi redne izpitne roke objavila že na začetku študijskega leta. Ti
morajo biti razporejeni tako, da je na isti dan razpisan samo en izpitni
rok obveznih učnih enot letnika, ki se izvaja v tekočem semestru,
razen če to ni mogoče zaradi izvajanja študijskega programa na dveh
ali več fakultetah. V tem primeru pa mora biti časovna razporeditev
izpitov še vedno takšna, da je študentu omogočeno opravljanje vseh
obveznosti.
Izredni izpitni roki so roki, določeni izven rednih izpitnih rokov. Fakulteta
jih lahko določi za vse študente ali le za določene skupine študentov.
Študent pa lahko opravlja izpit tudi izven določenih izpitnih rokov, če
za to obstajajo upravičeni razlogi (študent s posebnimi potrebami,
porod, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja ipd.).
Opravljanje izpita mora v takem primeru odobriti pristojni organ
fakultete na osnovi pisne prošnje študenta in priloženih potrebnih
dokazil.
Na sam izpit se študent lahko prijavi najkasneje 5-2 dni pred razpisanim
rokom. Točno število dni določi posamezna fakulteta s pravilnikom.
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Od izpita pa se študent lahko odjavi najkasneje do poldneva dan pred
izpitom in sicer po postopku, ki ga določi fakulteta. Če študent brez
opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu, se šteje, da je izpitni rok
izkoristil. V primeru, da študent k izpitu ni pristopil zaradi opravičljivega
razloga in v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju
opravičljivega razloga dostavi vsa ustrezna dokazila, se šteje, da se je
od izpita odjavil pravočasno.
Študent ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni pisni izdelek v roku
sedmih dni od objave rezultata izpita. Ocenjevalec je vpogled dolžan
zagotoviti, iz pisnega izdelka pa mora biti razvidna ocena odgovorov
na posamezna vprašanja. Izpitne naloge vsakega študenta se hranijo
30 dni po objavi ocene, če študent oceni izpita ne ugovarja, sicer pa do
konca postopka ugovora zoper oceno.
Študent ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen ali da je bil izpit
izveden na način, ki ni v skladu s študijskim redom univerze, lahko prvi
naslednji dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po datumu,
določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži zahtevo za
ponovno ocenjevanje pisnega izpita ali zahtevo, da se ga dodatno
izpraša. Dekan pri delovni dan po prejemu zahteve imenuje tričlansko
komisijo. Če je vložena zahteva po ustnem izpitu, komisija prvi delovni
dan po imenovanju kandidata dodatno izpraša in oceni, v primeru
zahteve za ponovno ocenjevanje pisnega izpita pa komisija prvi
delovni dan po svojem imenovanju pisni izdelek kandidata ponovno
pregleda in oceni. Zoper oceno komisije pritožba ni mogoča.
Študent, ki izpita ni opravil, lahko izpit ponavlja trikrat, na študiju tretje
stopnje pa enkrat. pristojni organ fakultete lahko študentu na njegovo
obrazloženo prošnjo izjemoma dovoli peto, na doktorskem študiju pa
tretje opravljanje izpita. Četrto in peto opravljanje izpita, na študiju
tretje stopnje pa tretje, se opravlja pred komisijo. Ocena komisijskega
izpita je dokončna.
Če na izvedbo izpita moteče vplivajo zunanji dejavniki, lahko na predlog
študentov ali izvajalca izpita pristojni organ fakultete razpiše izredni
izpitni rok za vse študente, ki so opravljali izpit v teh pogojih. Ocena,
ki jo študent doseže pri ponovnem opravljanju izpita, nadomesti
prejšnjo oceno, ne šteje pa se, da je študent izpit ponavljal.
Študent, ki je izpit pri določenem predmetu že uspešno opravil, želi
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pa boljšo oceno, lahko ponavlja izpit enkrat pred zaključkom študija.
Fakulteta določi število predmetov, pri katerih lahko študent oceno
popravlja, in obdobje, v katerem jih lahko popravlja. Študent pa nima
možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil
dvakrat ali večkrat neuspešen.
V kolikor imate glede opravljanja izpitov še kakšna vprašanja, si lahko
preberete Študijski red, Statut vaše univerze ali pravilnike o opravljanju
izpitov posamezne fakultete. Na vprašanja pa vam bodo zagotovo
odgovorili tudi v referatu fakultete.

Pomen ECTS toCK
ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System oziroma
Evropski sistem prenašanja in zbiranja kreditnih točk) je sistem, ki
izboljšuje preglednost in primerljivost sistemov in študijskih programov
ter omogoča mobilnost študentov in medsebojno priznavanje
opravljenih študijskih obveznosti. Uporablja se za nabiranje kreditnih
točk, potrebnih za dokončanje študijskega programa, pa tudi za prenos
kreditnih točk iz enega študijskega programa v drugega, in sicer med
visokošolskimi zavodi v Republiki Sloveniji ter visokošolskimi zavodi iz
Republike Slovenije in tujine.
Izhodišče ECTS sistema je študijska oziroma delovna obremenitev
študenta. Osnovo predstavlja 8-urni delavnik, kar pomeni od 1500
do 1800 ur letne obremenitve na študenta. V obremenitev študenta
spadajo predavanja, seminarji, vaje in druge oblike organiziranega
študijskega dela (praktična usposabljanja, hospitacije, terensko delo
ipd.). Obremenitev seveda predstavlja tudi individualno študijsko delo,
priprava na izpite ter diplomsko, magistrsko delo oziroma doktorska
disertacija.
Ure študija se izražajo s kreditnimi točkami: 1 kreditna točka nosi
vrednost od 25 do 30 ur študija. 1 leto rednega študija ustreza 60
kreditnim točkam. Visokošolski strokovni študijski programi in
univerzitetni študijski programi obsegajo 180 do 240 kreditnih točk in
trajajo tri do štiri leta, magistrski programi pa 60 do 120 ECTS in trajajo
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eno do dve leti. Doktorski študijski programi obsegajo 180 kreditnih
točk in trajajo tri leta. Kreditne točke študent prejme po uspešno
opravljenih obveznostih pri posameznem predmetu. V predmetniku
je natančno navedeno kakšne so te obveznosti.
ECTS točke torej predstavljajo okvirno oceno porabljenega časa
za študij nekega predmeta. Določajo se za predmet in ne odražajo
obremenjenosti posameznega študenta. Vsak študent seveda
porabi različno količino časa za učenje nekega predmeta, zato se
za izračun ECTS točk uporabi povprečna vrednost. Ta omogoča
oblikovanje racionalnih študijskih programov, ki so zastavljeni
skladno z zmogljivostmi povprečnega študenta. Koliko ECTS točk
je vreden posamezen predmet, se ugotavlja s preverjanjem in
ocenjevanjem dejanske obremenitve študenta, bodisi prek postopkov
v katerih sodeluje študentski svet ali vsi študenti. Najpogostejši način
ocenjevanja obremenitve študentov je preko anket, ki jih po izpitih
izpolnujejo študenti. Zato je priporočljivo, da se le-te izpolnjujejo
premišjeno, saj vplivajo na določanje ECTS točk v bodoče.
Več informacij o kreditnem sistemu študija lahko poiščete v javno
objavljenem predstavitvenem zborniku vašega visokošolskega zavoda,
ki vsebuje podatke o glavnih sestavinah študijskega programa, zlasti
predmetnik z opisi predmetov, kreditnimi točkami ter podatke o
izpitnem režimu oziroma načinih ocenjevanja. V pomoč pa vam lahko
pridejo tudi Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po
ECTS (Uradni list RS, št. 124/04).
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