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HABILITACIJSKI IZPIT 2021: natečajni razred A071   

TOČKOVNIK  

V skladu z razpisom za habilitacijske izpite za profesorje v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, 

objavljenem v Uradnem listu RI dne 15.6.2021, je najvišje možno število točk pri pisni nalogi za vse 

odgovore 80. 

Za vsak odgovor odprtega tipa lahko kandidat prejme največ 15 točk, za vprašanje v angleškem jeziku 

pa 5 točk. Ker je le-to vprašanje razdeljeno na pet podvprašanj, ki kandidatu ponujajo različne 

odgovore, prejme kandidat po eno točko za vsak pravilni odgovor na posamezno vprašanje. 

Razporeditev točk pri odgovorih odprtega tipa pa je sledeče: 

15 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko izjemno poglobljen in docela izčrpen, izražen je v 

bogatem, dodelanem in brezhibnem jezikovnem izrazu. 

14 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko poglobljen in izčrpen, izražen je v bogatem, dodelanem 

in brezhibnem jezikovnem izrazu. 

13 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko poglobljen, izražen je v bogatem, dodelanem in 

brezhibnem jezikovnem izrazu. 

12 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko točen in izčrpen, izražen je v bogatem, dodelanem in 

brezhibnem jezikovnem izrazu. 

11 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko točen in precej izčrpen, izražen je v brezhibnem 

jezikovnem izrazu. 

10 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko točen, jezikovno izražanje je brez napak. 

9 točk: 

 

Odgovor je vsebinsko v glavnem točen, izražanje je brez napak. 

8 točk: 

 

Vsebina odgovora je podana le v glavnih obrisih, jezikovno izražanje je 

korektno, brez večjih spodrsljajev. 

7 točk: 

 

Vsebina odgovora je podana le v glavnih obrisih, jezikovno izražanje je v 

glavnem korektno, prisotne so le nekatere manjše jezikovne napake. 

6 točk: 

 

Vsebina odgovora je podana le v glavnih obrisih, izdelek prinaša več 

jezikovnih napak. 

5 točk: 

 

Vsebina odgovora je podana površno, izdelek prinaša več jezikovnih napak. 

4 točke: 

 

Vsebina odgovora ne prikaže bistva in je površna, izdelek prinaša več tudi 

hujših jezikovnih napak. 
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3 točke: 

 

Vsebina odgovora je nejasna, izdelek prinaša več tudi hujših jezikovnih napak. 

2 točki: 

 

Vsebina odgovora prinaša več netočnosti, izdelek ima veliko jezikovnih napak. 

1 točka: 

 

Vsebina odgovora ni točna, izdelek ima veliko jezikovnih napak. 

 


