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V súlade s Čl. 22 ods. 2 pís. j) Štatútu JLF UK a po prerokovaní vo Vedení JLF UK
dňa 06. mája 2013 vydávam nasledovný príkaz:
Hodnotenie predmetov
Ak je predmet ukončený „PH“ (záverečné splnenie podmienok ukončenia predmetu
formou priebežného hodnotenia) a študent splnil všetky stanovené podmienky v priebehu
semestra, hodnotenie musí byť zapísané do indexu na poslednom realizovanom praktickom
cvičení/seminári a následne do systému AIS. Ak študent nesplní všetky stanovené podmienky
a je mu určené náhradné plnenie, hodnotenie sa zapíše do indexu a systému AIS po splnení
stanovených podmienok najneskôr do konca skúškového obdobia príslušného semestra.
Ak je predmet ukončený „S“ (skúškou), predtermíny môžu byť vypísane najskôr
v poslednom výučbovom týždni a riadne termíny v dostatočnom počte v priebehu skúškového
obdobia príslušného semestra. Známka zo skúšky sa zapisuje bezprostredne po vykonaní
skúšky do indexu a následne do systému AIS.
V dátumovom intervale stanovenom na posledný augustový týždeň sa vypisujú
spravidla len posledné opravné termíny.
Pri predmetoch s blokovou výučbou je možné termín skúšky stanoviť v súlade so
Študijným poriadkom aj mimo aktuálneho skúškového obdobia.
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu stanovené na začiatku výučby nie je
možné počas semestra alebo po ukončení výučby predmetu meniť.
Vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

V Martine dňa 13. mája 2013

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r.
dekan JLF UK
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