
Ústav cudzích jazykov  

 Podmienky pre získanie zápočtov 

Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Nelekárske štud. programy  

-          úspešné absolvovanie 2 testov (ústnej prezentácie) za semester na 60% 

-          povolená je absencia na 1 vyučovacej jednotke (2 vyuč. hod.) za semester 

Zahraniční študenti (VLa)  

-          úspešné absolvovanie 2 testov za semester na 60% 

-          povolená je absencia na 1 vyučovacej jednotke:  

           jazyk slovenský - 3 vyuč. hodiny 1. ročník, 2 vyuč. hodiny 2. ročník 

           jazyk latinský - 2 vyuč. hodiny 1. ročník 

  

Spôsob náhrady neúčasti na výučbe 

Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo, Nelekárske štud. programy  

-          v priebehu semestra smie študent absolvovať náhradné cvičenie u svojho vyučujúceho 

s inou štud. skupinou, resp. po dohode u iného vyučujúceho, ak sa tam preberá tá istá téma.  

Náhrady sú možné aj v zápočtovom týždni. 

Zahraniční študenti (VLa)  

-          v priebehu semestra smie študent absolvovať náhradné cvičenie len 1-krát v tom istom 

týždni u svojho učiteľa (výnimočne aj u iného učiteľa, ak má jeho učiteľ v príslušnom ročníku 

len jednu skupinu) 

Náhrady absencií v zápočtovom týždni:  

-          nahradiť sa dá v zápočtovom týždni bezplatne 1 vyuč. jednotka; náhradné cvičenia sa 

zapíšu do evidencie dochádzky s podpisom študenta a učiteľ to má zaplatené fakultou  

-          povolená je náhrada 1 vyučovacej jednotky za úhradu, ktorú zaplatí študent v pokladni 

a donesie učiteľovi potvrdenie. Evidencia o týchto hodinách sa robí osobitne s podpisom 

študenta a potvrdením o zaplatení  

-          v mimoriadnych prípadoch (dlhodobá PN, závažné rodinné dôvody, neskorší nástup na 

štúdium) sa ďalšie absencie riešia na úrovni prodekana, vedúcej a vyučujúceho 



Skúšky 

-          predpokladom je udelený zápočet za príslušný semester / zápočty pri viacsemestrových 

predmetoch  

-          hodnotenie pri skúške predstavuje súhrnný výsledok za zápočet/zápočty (40%) 

a výkon na samotnej skúške (60%)  

-         skúška z predmetu Základy lekárskej terminológie je písomná  

-         skúšky z predmetov jazyk anglický, nemecký a slovenský sa skladajú z písomnej 

a ústnej časti; nevyhnutnou podmienkou postupu na ústnu časť je úspešné absolvovanie 

písomnej časti minimálne na 60% 

 


