PODMIENKY A SPÔSOB VYKONANIA SKÚŠKY Z LEKÁRSKEJ CHÉMIE
pre študentov I. ročníka a II. ročníka
LS, ak. rok 2020/2021
(študijný program – Všeobecné a Zubné lekárstvo)
Skúška z predmetu Lekárska chémia sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomný test sa
píše v prostredí systému MOODLE a skladá sa z 2 častí: A a B. Časť A obsahuje 35 otázok
s ponúknutými možnosťami a maximálny čas na jej vypracovanie je 25 minút. Časť B sa
skladá z 5 otázok výpočtového charakteru a na jej vypracovanie je určených 20
minút. Študentovi bude umožnené pokračovať k časti B, ak získa z časti A
minimálne 70 % možných bodov a následne bude môcť pokračovať k ústnej
časti skúšky iba ak získa z časti B minimálne 60 % možných bodov, pričom musí
zároveň úplne správne vyriešiť 2 otázky výpočtového charakteru.
Uvedené podmienky platia pre všetky termíny – riadny termín aj opravné termíny
(písomná časť sa opakuje pri každom termíne).
Ústna časť skúšky bude prebiehať v deň konania písomného testu (alebo podľa situácie aj
nasledujúci deň doobeda) formou video schôdze v aplikácii MS Teams, na ktorú bude
študent po splnení predchádzajúcich podmienok pozvaný určeným skúšajúcim individuálne.
Študent si vylosuje dve otázky, na ktoré bude odpovedať bez písomnej prípravy.
Čas začiatku skúšky (testu) je pri každom termíne uvedený v systéme AIS2.
Termín skúšky si študenti zapisujú výlučne prostredníctvom systému AIS2. Systém AIS2
uzavrie prihlasovanie na skúšku vždy 1 deň pred dňom skúšky (o 10:00). Toto platí aj
v prípade zmeny termínu.
Skúšku možno absolvovať najviac trikrát: riadny termín, I. opravný termín a II. opravný
termín. Pri opakovaní (prenášaní) kurzu má študent len dva termíny: riadny termín a I.
opravný termín.
Podľa študijného poriadku – článok 23 (bod 12) je absolvovanie seminárov (počas
prezenčnej ako aj dištančnej formy výučby) podmienkou pre vykonanie skúšky. K tomu
nevyhnutne patrí získanie minimálne 50 % bodov zo všetkých možných bodov z
priebežných testov a vypracovanie protokolov a pracovných listov.
Z uvedeného vyplýva, že ak študent nesplní podmienky na uznanie výučby a bude
v zozname vypísaných študentov na termín skúšky, bude sa toto chápať ako
podvádzanie a podľa toho zodpovední pracovníci ústavu budú ďalej postupovať.
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