UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK
o vymedzení mimoškolskej činnosti študentov JLF UK pre potreby
prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK
v akademickom roku 2008/2009
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“)
súhlasí s nasledovným vymedzením druhov mimoškolskej činnosti študentov fakulty a ich
bodového ohodnotenia pre potreby prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích
zariadeniach JLF UK v akademickom roku 2008/2009:
1. Mimoškolská činnosť študenta je jedným zo štyroch kritérií prideľovania ubytovania
študentom, s najvyšším možným ohodnotením 100 bodov1.
2. Bodové hodnotenie za mimoškolskú činnosť študenta sa prideľuje za dobrovoľnícku
činnosť v prospech fakulty, resp. UK a za budovanie jej dobrého mena a úspešnú
reprezentáciu fakulty, a to nasledovne:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

aktívna účasť na fakultnom kole ŠVOČ: 30 bodov
umiestnenie na fakultnom kole ŠVOČ: 50 bodov
reprezentácia fakulty na medzinárodných kolách ŠVOČ: 100 bodov
účasť na ďalších vedomostných súťažiach organizovaných JLF UK (jazykové súťaže,
...): 30 bodov
umiestnenie na ďalších vedomostných súťažiach organizovaných JLF UK (jazykové
súťaže, ...): 50 bodov
reprezentácia fakulty, UK alebo Slovenskej republiky vo vedomostných a športových
súťažiach: 50 bodov
aktívny a dobrovoľnícky podiel na činnosti, rozvoji a budovaní dobrého mena fakulty:
100 bodov
príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorým preukázal vysoký stupeň morálky
a občianskeho uvedomenia a prispel k šíreniu dobrého mena JLF UK: 100 bodov

3. Body podľa odseku 2 sa prideľujú za výsledky a činnosti študenta počas zimného
semestra aktuálneho akademického roka a letného semestra predchádzajúceho
akademického roka.
4. Bodové hodnotenie mimoškolskej činnosti priznáva zamestnanec poverený dekanom
fakulty (spravidla referent pre ubytovanie) na základe predložených dokumentov, resp.
potvrdení študenta alebo na základe informácií, ktoré má fakulta k dispozícii.
Toto uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK dňa
22. mája 2008.
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1

Smernica rektora UK, vnútorný predpis č. 15/2008, čl. 4

