ORGANIZÁCIA SKÚŠKY Z PREDMETOV
„LEKÁRSKA CHÉMIA“
„LEKÁRSKA CHÉMIA PRE ZUBNÉ LEKÁRSTVO“
PRIEBEH TESTOVEJ ČASTI SKÚŠKY
Priebeh testovej časti skúšky, ktorá sa realizuje v systéme MOODLE, bude sledovaný
prostredníctvom účasti študenta na video schôdzi v rámci aplikácie MS Teams. Počas testu
bude mať študent zapnutú webovú kameru a mikrofón, učiteľ bude sledovať študentov a celý
priebeh testu sa bude nahrávať. V prípade, že študent nesúhlasí s nahrávaním videa, nemôže
sa zúčastniť skúšky.
Pred začiatkom testu učiteľ skontroluje miestnosť a pracovný stôl študenta prostredníctvom
webovej kamery. Počas testu študent nesmie používať mobilný telefón, tablet, slúchadlá
a iné smart zariadenia. Môže mať pripravený čistý papier, pero a kalkulačku (nie v mobilnom
telefóne).
Pozvanie do video schôdze spolu s detailmi priebehu testovej časti skúšky dostane každý
študent vždy deň pred skúškou.
PRIEBEH ÚSTNEJ ČASTI SKÚŠKY
Študent, ktorý uspel v testovej časti skúšky, bude s výsledkom oboznámený priamo
skúšajúcim učiteľom prostredníctvom konverzácie v MS Teams. Zároveň dostane informáciu
o približnom čase, kedy bude pozvaný do video schôdze, formou ktorej prebehne ústna časť
skúšky. Po pozvaní sa študent pripojí do schôdze a poskytne skúšajúcemu náhľad na svoj
pracovný priestor - miestnosť, ako aj stôl a počítač. Ani počas ústnej časti skúšky študent
nesmie používať mobilný telefón, tablet, slúchadlá a iné smart zariadenia. Mal by mať
pripravený čistý papier a pero, ktoré v prípade potreby použije na písanie odpovede pre
skúšajúceho.
Skúšajúci vyzve následne študenta na vylosovanie čísel 2 otázok zo sady otázok zverejnených
na stránke ústavu a po potvrdení, že vie, o aké otázky ide, začína bez prípravy odpovedať.
Výsledok skúšky bude zohľadňovať obe časti skúšky (testovú aj ústnu).
UPOZORNENIE:
• Ak sa študent po pozvaní na ústnu časť skúšky neprihlási do 5 minút, skúška je hodnotená
ako Fx.
• Ak sa spojenie so študentom preruší na ≤ 5 minút, študent dostane novú otázku.
• Ak sa spojenie so študentom preruší na viac ako 5 minút, skúška bude hodnotená Fx, ak
študent dostatočne nepreukáže dôvod výpadku.
Každý študent je zodpovedný za svoje technické zabezpečenie, nevyhnutné pre priebeh skúšky
(dostatočné internetové pripojenie, web kamera, mikrofón).

