ZÁSADY PRE UZNANIE VÝUČBY SEMINÁROV A PRAKTICKÝCH
CVIČENÍ Z PREDMETU „LEKÁRSKA CHÉMIA“ PRE VŠEOBECNÉ
A ZUBNÉ LEKÁRSTVO
I. ročník, LS, akad. rok 2020/2021
V súlade so Zákonom o vysokých školách č.131/2002, Štatútom UK a Študijným a
skúšobným poriadkom LF v Bratislave prijal Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej
biochémie (ÚLCHBKB) nasledujúce zásady pre uznanie výučby seminárov a praktických
cvičení z predmetu Lekárska chémia študentom I. ročníka všeobecného a zubného lekárstva:
1. Účasť na online seminároch a praktických cvičeniach je povinná. Študent, ktorý sa z
vážnych dôvodov nemôže na online seminároch a praktických cvičeniach zúčastniť, je
povinný sa ospravedlniť vyučujúcemu. Neúčasť pre chorobu musí študent ospravedlniť
poslaním skenu úradného potvrdenia o pracovnej neschopnosti na mail vyučujúceho
najneskôr do nasledujúceho semináru a praktického cvičenia po chorobe. Študent môže mať
maximálne tri absencie za semester z akéhokoľvek dôvodu (choroba, pitvy, sviatky,
dekanské voľno a i.) Študent je povinný nahradiť si neabsolvované semináre a praktické
cvičenia, a to v danom týždni alebo v zápočtovom týždni, s výnimkou absencií z dôvodu
pitiev, sviatkov, dekanského a rektorského voľna. Príprava na absolvovanie skúšky z iného
predmetu nie je dôvodom na ospravedlnenie absencie povinnej výučby. Povinné vyučovanie
v deň absolvovania skúšky musí byť riadne nahradené po dohovore s vyučujúcim – ide o
ospravedlnenú absenciu. V prípade skrátenia výučby dňom voľna (napr. rektorské alebo
dekanské voľno, pitvy, štátne sviatky a dni pracovného voľna) prednosta môže určiť
náhradnú výučbu tak, aby sa zachoval stanovený rozsah výučby. V prípade, že študent
neabsolvuje viac ako 3 semináre a praktické cvičenia (z akýchkoľvek dôvodov), musí si kurz
zopakovať v nasledujúcom akademickom roku.
2. Výučba online seminárov a praktických cvičení sa ukončí po absolvovaní celej predpísanej
výučby a na základe aktívnej účasti na seminároch a praktických cvičeniach.
Pripravenosť študenta sa kontroluje priebežným hodnotením vedomostí základných
poznatkov preberaného učiva formou dialógu so študentom a písomným testom v prostredí
MS Forms. Počas semestra budú študenti písať v každom týždni test, pričom podmienkou
uznania praktickej výučby je dosiahnutie v každom z testov minimálne 50 % možných
bodov. V prípade horšieho výsledku je potrebné daný test opakovať, maximálne však 3 testy
(z nich každý len jedenkrát). V prípade väčšieho počtu neúspešných testov, alebo
v prípade, že študent nenapíše tieto opakované testy minimálne na 50 %, bude písať na konci
semestra zápočtový test z celého prebraného učiva. Tento test je potrebné napísať taktiež
minimálne na 50 % a študent ho môže opakovať maximálne jedenkrát.
3. Absolvovanie povinnej výučby – uznanie výučby seminárov a praktických cvičení za
daný semester – sa zapisuje do evidenčných kariet ÚLCHBKB potom, ako študent splnil
požadované kritériá (prítomnosť na všetkých online seminároch a praktických
cvičeniach, kompletné laboratórne protokoly, vypracované pracovné listy a každý z
priebežných testov napísaný minimálne na 50 %).
4. Zopakovať testy a nahradiť ospravedlnené absencie si študent musí najneskôr do 1 mesiaca
po ukončení výučby (t.j. do 14.6.2021). Študent, ktorý sa bez ospravedlnenia nedostaví na
náhradné online semináre a praktické cvičenia, alebo ich z iných dôvodov neabsolvuje,
nesplnil podmienky pre uznanie výučby.
5. Študent sa môže zúčastniť na záverečnej skúške z predmetu iba po splnení všetkých
podmienok pre uznanie výučby seminárov a praktických cvičení.
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