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SMERNICA DEKANKY 4/2021
USMERNENIE K PRIEBEHU SKÚŠKOVÉHO OBDOBIA
NA FMK UCM V TRNAVE
Všeobecné zásady k priebehu skúškového obdobia na FMK UCM v Trnave

I.
-

-

-

Vyučujúci je povinný na začiatku semestra, najneskôr do dvoch týždňov od začatia výučby, poskytnúť
študentom konkrétne informácie o výučbe a priebehu predmetu s podrobnými požiadavkami a
spôsobom hodnotenia práce študenta. Je nutné, aby hodnotenie v skúškovom období nadväzovalo na
podmienky ukončenia predmetu stanovené v informačnom liste predmetu.
Všetky termíny záverečného hodnotenia študijných predmetov zverejnia príslušní pedagógovia
najneskôr 14 dní pred ukončením výučby v príslušnom semestri v AIS.
Je potrebné vypísať dostatočný počet termínov v primeranom časovom rozpätí (nie v priebehu 2 - 3 dní)
s prihliadnutím na počet študentov, ktorí sú na predmet prihlásení, minimálne však 3 riadne termíny a 2
opravné termíny.
Riadne termíny nesmú byť stanovené na jeden, rovnaký deň. Pri väčšom počte študentov je možné
rozdeliť študentov do skupín, v tom prípade môže byť termínov vypísaných viac aj počas jedného dňa.
V externom štúdiu musí byť aspoň jeden riadny termín vypísaný na sobotu.
Zásady k priebehu skúškového obdobia realizovaného dištančnou formou

II.
-

-

-
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-

-

Hodnotiť predmet dištančne je možné len v prípade mimoriadnej situácie spojenej s nutnosťou
zdržiavať sa doma a fyzickej neprítomnosti na pracovisku v priestoroch univerzity na základe
usmernenia dekana resp. rektora.
Pri hodnotení predmetu dištančnou metódou, sa študenti pripájajú najmä z notebooku alebo stolového
počítača, v ojedinelých prípadoch môžu využiť aj pripojenie prostredníctvom mobilného telefónu.
Počas hodnotenia dištančnou metódou musí mať študent zapnutý mikrofón a webkameru. V prípade
technických problémov môže pedagóg riešiť problémy individuálne. Jednou z možností je realizácia
skúšky v priestoroch fakulty.
Študentom je odporúčané skontrolovať, či je rýchlosť ich internetu dostačujúca. Pre video s 5
účastníkmi v štandardnej kvalite Google odporúča min. 1,5 Mb/s, na prenos v HD kvalite odporúča
min. 3,2 Mb/s. Rýchlosť pripojenia je možné overiť cez speedmeter.
Ak študent nemá prístup k dostatočnému technickému vybaveniu, študent môže absolvovať skúšku na
pôde FMK UCM v Trnave, v tomto prípade je potrebné kontaktovať prodekana pre rozvoj a vzťahy s
verejnosťou.
Počas konania ústnej dištančnej skúšky môže byť študent požiadaný, aby sa posadil 2 metre od
počítača, rovnako môže byť študent vyzvaný k tomu, aby ukázal prostredníctvom webkamery svoje
okolie. V miestnosti, v ktorej sa študent nachádza počas skúšky, nesmie byť okrem neho žiadna iná
osoba.
V prípade zistenia neetického správania sa počas skúšky môže byť študent ohodnotený známkou Fx,
prípadne môže byť podaný podnet na disciplinárne konanie.
Pokiaľ dôjde k prerušeniu internetového spojenia na strane študenta alebo pedagóga, skúška sa musí
zopakovať s novým zadaním otázok v písomnej alebo ústnej forme. V prípade, že opakovane bude
internetové pripojenie prerušené a nebude sa dať skúška zabezpečiť, môže študent požiadať o pridelenie
miestnosti s PC v náhradnom, dištančnom termíne, alebo pedagóg môže nariadiť študentovi vykonanie
skúšky v prezenčnej forme, alebo v priestoroch fakulty.
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III.

Spôsoby hodnotenia dištančnou formou

Hodnotenie predmetu môže byť realizované prostredníctvom:
- online písomnej práce/testu,
- online ústnej skúšky,
- odovzdania seminárnej práce, praktického výstupu,
- rôznou kombináciou nasledujúcich foriem písomná / ústna skúška / seminárna práca / praktický výstup.
ONLINE TEST
- Online test sa vykonáva pomocou fakultou schválených online platforiem ako napríklad Google forms,
Teams forms, Moodle a i.
- Skúšajúci pedagóg je počas online testu prítomný na online stretnutí, študenti sú povinní mať zapnutú
kameru a mikrofón.
- Učiteľ je povinný sledovať, či študent počas konania online testu nepodvádza.
- Počas konania online testu môže byť študent požiadaný, aby ukázal prostredníctvom webkamery svoje
okolie. V miestnosti, v ktorej sa študent nachádza počas skúšky, nesmie byť okrem neho žiadna iná
osoba.
ONLINE ÚSTNA SKÚŠKA
- Online ústna skúška sa vykonáva pomocou fakultou schválených online platforiem ako napríklad
Google meet, Microsoft teams, Discord a i.
- Študenti sú povinní mať zapnutú kameru a mikrofón.
- Počas konania ústnej dištančnej skúšky môže byť študent požiadaný, aby sa posadil 2 metre od
počítača, rovnako môže byť študent vyzvaný k tomu, aby ukázal prostredníctvom webkamery svoje
okolie. V miestnosti, v ktorej sa študent nachádza počas skúšky, nesmie byť okrem neho žiadna iná
osoba.
ODOVZDANIE SEMINÁRNEJ PRÁCE / PRAKTICKÉHO VÝSTUPU
Odovzdanie seminárnej práce sa realizuje prostredníctvom FMK online archívu, kde sa práce uchovávajú a
archivujú. V prípade problémov s online archívom je potrebné kontaktovať prodekana pre rozvoj a vzťahy s
verejnosťou.
KOMBINOVANÉ HODNOTENIE PREDMETU
V prípade kombinácie písomná práca / seminárna práca / praktický výstup / ústna skúška je potrebné riadiť sa
vyššie uvedeným pravidlami v rámci jednotlivých častí hodnotenia.

Trnava 30.04.2021

doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
dekanka FMK
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