Протокол за on-line полагање
1. Со цел непречено спроведување на полагањето, потребно е студентот да има на располагање
стабилна интернет врска, компјутер (лаптоп), камера и микрофон. Студентот е должен да ја
провери функционалноста на опремата пред полагањето на испитот. Поради непречено
одвивање на испитот, студентот и наставникот (секој за себе), е потребно да обезбедат
просторија во која ќе има тивка и мирна атмосфера.
2. Платформи кои ќе се користат за полагање се: Google classroom, Google meet, е-маил или
друга електронска платформа. Наставникот пред испитот (колоквиумот) до студентите ќе ги
испрати соодветните линкови за пристап на платформата по е-маил по барање на студентот.
3. Датумот и времето на полагање ќе биде објавено на огласната табла на Факултетот и на веб
страницата на факултетот.
4. Со цел идентификација на студентот постојат две опции:
Опција 1: студентот да испрати скенирана прва страница на индексот и страната во која му е
запишан предметот и семестарот, по е-маил до наставникот, најдоцна 30 минути пред
почетокот на испитот (колоквиумот).
Опција 2: Веднаш по вклучување на линкот за пристап, студентот ја покажува на камера
прва страница на индексот и страната во која му е запишан предметот и семестарот.
По утврдувањето на идентитетот на студентот, камерата и микрофонот остануваат вклучени.
Значи, студентот кој направил идентификација односно студентот кој има валиден индекс во
кој е заверен предметот и семестарот, има право да го полага испитот (колоквиумот).
5. Пред испитот препорачливо е наставникот да го извести студентот на која платформа ќе
полага и начинот на полагање.
6. Студентот треба да се најави на добиениот линк точно на време, за да може навремено да
започне испитот (колоквиумот). Студентот при користење на платформите треба да го
користи службениот е-маил со домен УКЛО (uklo.edu.mk), а сите други студенти кои ќе се
најават со друга е-маил адреса, не ќе може да полагаат.
7. По завршувањето на идентификацијата на студентите, се преминува на испитот кој може да
се организира како што одлучил предметниот наставник, и тоа на еден од следните начини:
а) писмен испит,
б) усмен испит,
в) преку е-маил, со испраќање на скенирани (фотографирани) одговори на поставените
прашања (на пример, решени задачи),
г) или комбинација од претходните начини.
8. Во текот на полагањето, камерата и микрофонот на студентот треба да бидат вклучени. Мора
јасно да се гледа лицето на студентот и не е дозволено да има движење.
9. Ако полагањето на испитот е преку електронски тест, потребно е студентот да направи
втора конекција на истиот линк на google meet од мобилен телефон со вклучена камера и
истата ја насочи кон екранот на компјутерот.
9.1 Алтернативно, професорот може да побара да се вклучи и опцијата од google meet: Present
now / Your entire screen, која ќе овозможи да се гледа скринот (екранот односно е-тестот) од
компјутерот на студентот.
10. Во случај да студентот се исклучи од воспоствената on-line врска (поради нестабилна
интернет врска, прекин на електрична енергија или друга причина), тогаш наставникот
одлучува за статусот на полагањето и тоа: неположен, не се јавил на испит, да дефинира
оценка за одговорените прашања до моментот на исклучување или да му дозволи да го
полага испитот on-line (само уште еднаш) во друг термин.
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