Skúška a jej obsah a rozsah
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine ponúka v rámci
riadneho štúdia vo forme povinných predmetov program výučby anglického jazyka. Po
splnení kritérií stanovených pre UNIcert®III môže byť absolventom udelený certifikát
UNIcert®III – anglický jazyk pre lekárske vedy.
Toto špecializované vysokoškolské vzdelávanie zabezpečuje Ústav cudzích jazykov. Výučba
je poskytovaná v súlade s konkrétnou odbornou profiláciou štúdia.
UNIcert®III pozostáva zo 120 vyučovacích jednotiek a je zameraný profesijne, čo je
zdokumentované aj v záverečných skúškach.
UNIcert®III sa vždy končí skúškou. Náplňou kurzu je anglický jazyk pre akademické účely
so zameraním na medicínske vedy. To je vždy explicitne vyznačené v udelenom certifikáte.
Skúškový výbor a skúšobná komisia
Ústav cudzích jazykov JLF UK zabezpečuje jazykovú výučbu a jeho učitelia sú členmi
CASAJC/CercleS. Skúškový výbor, zodpovedný za plánovanie, organizovanie a kontrolu
skúšok UNIcert®III a za riešenie prípadných sťažností vzťahujúcich sa na skúšky,
sa skladá z týchto pedagógov:
PhDr. Mária Bujalková, CSc. (vedúca pracoviska), Mgr. Anna Barnau, PhD., Mgr. Nora
Malinovská, PhD., PhDr. Božena Džuganová, PhD., Mgr. Petra Zrníková, PhD.
Skúšková komisia pre anglický jazyk:
Predseda komisie: Mgr. Nora Malinovská, PhD.
Člen komisie: Mgr. Petra Zrníková, PhD.
Člen komisie: PhDr. Božena Džuganová, PhD.
Člen komisie: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.
Skúšková komisia pre nemecký jazyk:
Predseda komisie: Mgr. Anna Barnau, PhD.
Člen komisie: PhDr. Mária Bujalková, CSc.
Člen komisie: PhDr. Božena Džuganová, PhD.
Člen komisie: prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.
Podmienky na vykonanie skúšky
Na vykonanie skúšky, s cieľom získať certifikát UNIcert®III, musí uchádzač spĺňať
nasledujúce podmienky:
1. musí byť študentom alebo doktorandom (medicínskeho) Jesseniovej lekárskej fakulty UK
v Martine;
2. musí sa pravidelne zúčastňovať vyučovania anglického jazyka v rozsahu 120 kontaktných
vyučovacích hodín v stupni systému UNIcert®III;
3. podmienky pre vykonanie opravnej skúšky sa riadia skúškovým poriadkom Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine;

4. o vykonanie opravnej skúšky sa nemôže uchádzať ten, kto na nej už dva razy neuspel,
prípadne bol zo skúšky vylúčený;
5. opravnú skúšku môže uchádzač vykonať najskôr jeden rok po predchádzajúcej neúspešnej
skúške.
Prihlásenie na skúšku
Prihláška na vykonanie skúšky musí byť podaná písomne, doručená v stanovenom termíne a
adresovaná skúšobnému výboru.
Uchádzač pri prihlasovaní na skúšku predkladá nasledujúce doklady:
- výkaz o štúdiu alebo o absolvovaní štúdia podľa bodu 1 Podmienok na skúšku;
- doklad o absolvovaní jazykového kurzu podľa bodu 2 Podmienok na skúšku;
- o povolení vykonať skúšku rozhoduje skúškový výbor. Vykonanie skúšky možno
zamietnuť len v prípade, ak uchádzač nespĺňa niektorú z uvedených požiadaviek;
- skúškový výbor zverejní termín/termíny podania prihlášok a termín/termíny konania
skúšok v dostatočnom predstihu tak, aby boli informácie dostupné všetkým záujemcom
o vykonanie skúšky;
- rozhodnutie o prijatí prihlášky na vykonanie skúšky, prípadne o zamietnutí prihlášky s
udaním dôvodu, sa uchádzačovi doručí písomne najneskôr 1 mesiac pred konaním skúšky;
- zoznam študentov pripustených ku skúške a zoznam skúšajúcich sa zverejní v súlade
so skúškovým poriadkom Jesseniovej lekárskej fakulty UK.
Rozsah a forma skúšky
Skúška na stupeň UNIcert®III obsahuje tieto časti (spolu 240 minút):
1. Ústna skúška pozostáva z dvoch častí a trvá 60 minút:
- samostatný ústny prejav v cieľovom jazyku (prezentácia odbornej témy) a následná diskusia;
- slovný opis obrázku/grafu/schémy/diagramu/tabuľky v interakcii s členmi komisie
2. Písomná skúška sa skladá z troch častí a trvá 180 minút:
- preskúšanie čítania s porozumením (text s medzerami, správne/nesprávne odpovede,
multiple-choice cvičenia a pod.)
- preskúšanie počúvania s porozumením (priraďovacie cvičenia, multiple-choice cvičenia,
správne/nesprávne, doplnenie informácií z počutého textu a pod.)
- písanie v cieľovom jazyku (zostavenie/vyplnenie diagramu, vyplnenie formulárov a
tabuliek), akademické písanie (správa, resumé, anotácia a pod.).
O použití pomôcok, ako sú napríklad slovníky, tezaury a pod., rozhoduje skúšobná komisia.

Hodnotenie
Za priebeh skúšky a hodnotenie výsledkov skúšky je zodpovedná skúšobná komisia. Písomnú
aj ústnu skúšku hodnotia minimálne 2 skúšajúci.

V prípade odlišného hodnotenia skúšajúcich sa výsledná známka vypočíta ako priemer
hodnotenia navrhnutého jednotlivými skúšajúcimi.
Pri vypočítavaní výslednej známky (z písomnej a ústnej časti) sú rovnocenne zohľadnené
všetky časti skúšky.
Výsledky a certifikát
Hodnotenie sa vyjadruje stupňami schválenými na Jesseniovej lekárskej fakulte UK
v Martine:
A
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91-100 %
81 – 90 %
73 – 80 %
66 – 72 %
60 – 65 %

výborne
veľmi dobre
dobre
uspokojivo
dostatočne

FX menej ako 60% nedostatočne

vynikajúce výsledky (numerická hodnota 1),
nadpriemerné výsledky (numerická hodnota 1.5),
priemerné výsledky (numerická hodnota 2),
prijateľné výsledky (numerická hodnota 2.5),
výsledky spĺňajú minimálne kritériá
(numerická hodnota 3),
vyžaduje sa ďalšia práca (numerická hodnota 4).

Iné hodnotenie jazykových skúšok, ako je schválené, je neprípustné.
Výsledky skúšky oznámi absolventom skúšky skúškový výbor do jedného mesiaca od
termínu konania skúšky.
O úspešne absolvovanej skúške skúškový výbor vystaví vysvedčenie pre stupeň UNIcert® III.
Tento dokument má jednotnú formu a kópie sú archivované sekretariátom UNIcert®LUCE.
Vysvedčenie a certifikát obsahujú údaje o cieľovom jazyku skúšky, stupni UNIcert®u, téme
odbornej prezentácie, vrátane hodnotenia jednotlivých častí skúšky a výslednej známky. Ďalej
obsahujú všeobecné údaje o forme skúšky a vysvetlenie jednotlivých stupňov hodnotenia.
Vysvedčenie a certifikát podpisuje predseda skúšobného výboru a predseda skúšobnej
komisie.
Nedostavenie sa na skúšku, odstúpenie od skúšky, porušenie skúškového poriadku
Nedostavenie sa na skúšku, odstúpenie od skúšky, prípadne porušenie skúšobného poriadku
sa posudzuje podľa platného skúškového poriadku fakulty.
Ak sa uchádzač nedostaví na skúšku alebo od nej odstúpi bez udania prijateľného dôvodu,
skúška sa považuje za neúspešnú.
Dôvody o neúčasti na skúške musí uchádzač bezodkladne oznámiť skúšobnému výboru. V
prípade choroby je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Ak skúškový výbor uzná dôvody
ako opodstatnené, uchádzač môže skúšku absolvovať v najbližšom termíne. V tomto prípade
sa započítavajú aj prípadné čiastkové výsledky predchádzajúcich častí skúšky.
Ak uchádzač použije nepovolené pomôcky, alebo inak hrubým spôsobom poruší skúškový
poriadok, môže byť podľa rozhodnutia skúšobného výboru na návrh skúšobnej komisie
sankcionovaný v súlade so študijným poriadkom fakulty.

Akékoľvek porušenie pravidiel priebehu skúšky alebo fyzická neschopnosť absolventa skúšku
dokončiť sa musí bezodkladne oznámiť predsedovi skúškového výboru.
O prípadných žiadostiach a sťažnostiach uchádzačov, predložených písomne, rozhoduje
skúškový výbor a o svojom rozhodnutí informuje uchádzača vždy písomne.
Opakovanie skúšky
Neúspešnú skúšku možno opakovať o rok. Na základe písomnej žiadosti môže skúškový
výbor uznať už úspešne absolvované časti skúšky.
Druhú opravnú skúšku možno vykonať len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej
žiadosti.
Platnosť
Tento skúškový poriadok vstupuje do platnosti dňom schválenia vedením pracoviska - Ústavu
cudzích jazykov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

