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1. Výučba predmetu prebieha formou prednášok a praktických cvičení. (dištančná forma)
v MS teams.
2. Na praktických cvičeniach je povinná 100% účasť. Študent môže vymeškané cvičenia (zo
zdravotných alebo vážnych osobných dôvodov) nahradiť v danom týždni s inou skupinou po
dohovore s koordinátorom výučby. Pokiaľ študent nestihne náhradu v danom týždni
zrealizovať, všetky neabsolvované cvičenia si nahradí v poslednom výučbovom týždni.
Náhrada cvičení, ktoré pripadajú na dni pracovného pokoja, štátne sviatky, rektorské a
dekanské voľno nie je povinná.
3. Študent je povinný oboznámiť sa s témou cvičenia a pracovnými postupmi, ktoré budú na
cvičeniach prebiehať (samoštúdium). Vyžaduje sa aktívna účasť na praktických cvičeniach.
Aktivitu hodnotí príslušný vyučujúci stupnicou 0 – 5 bodov, pričom hodnotenie zapíše do
záznamovej karty študenta.
4. Študent si na praktických cvičeniach vedie protokol (záznam o cvičení), v tlačenej forme.
Študent po ukončení praktického cvičenia nahrá protokol podľa uvedených pokynov do MS
teams. Úroveň protokolov hodnotí príslušný vyučujúci stupnicou 0 – 5 bodov, pričom
hodnotenie zapíše do záznamovej karty študenta.
5. Študijná literatúra ako aj protokoly na praktické cvičenia sú zverejnené na web stránke
Ústavu lekárskej biofyziky, v sekcii informácie pre študentov, nelekárske študijné programy.
Všetky nejasnosti, popr. pripomienky k výučbe je nutné konzultovať s koordinátorom výučby
predmetu: visnovcova1@uniba.sk .
Skúška z predmetu Biofyzika a rádiológia prebieha písomne formou kreditového testu. Test
obsahuje 20 otázok. Kreditový test je hodnotený maximálnym počtom bodov 20.
Kreditový test sa píše v 13. týždni v rámci rozvrhu, študenti, ktorí si nahrádzajú cvičenia v
náhradnom týždni, napíšu kreditný test až po absolvovaní náhradného cvičenia.
Termín kreditového testu si študent dohodne s koordinátorom výučby.

Hodnotenie predmetu A ≥ 120, B ≥ 110, C ≥ 90, D ≥ 70, E ≥ 50, Fx < 49
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Protokol z praktického cvičenia (na stiahnutie na web stránke biofyziky) má obsahovať:
1) namerané (pozorované) hodnoty (fakty),
2) potrebné výpočty,
3) výsledok so správnymi jednotkami,
4) veľmi krátky záver (ak je možné konštatovať, že zistený výsledok bol/nebol vo
fyziologických medziach, alebo z výsledkov vyplýva poučenie/konštatovanie a pod).
Kópie protokolov (foto/scany) nahráte elektronicky do osobného priečinka, ktorý sa
nachádza v tíme JLFUK-Biofyzika-KrúžokXY / Kanál Všeobecné/ Poznámky z predmetu /
Meno študenta / Protokoly.
Postup:
1. Vyhľadajte si v MS Teams tím svojho krúžku, napr. JLFUK-Biofyzika-Ošetrovateľstvo.
2. Kliknite na kanál "Všeobecné". V hornej časti obrazovky sa zobrazia karty. Kliknite na
kartu "Poznámky z predmetu".
3. Aby ste zobrazili svoj osobný priečinok (do ktorého budete nahrávať protokoly) kliknite na
šípku > vedľa nadpisu "Pokyny pre vypracovanie a zaslanie protokolov". Zobrazia sa vám
mená študentov v krúžku. Kliknite na svoje meno a následne na kartu "Protokoly". Pre
každé praktické cvičenie vytvorte samostatnú stranu, napr. A1,B1, A2, B2, ...
4. Na vytvorenej strane už pracujete ako v klasickom MS Word. Pre vloženie obrázkov
kliknite na kartu Vložiť / Obrázok.
5. Vkladané obrázky jasne pomenujte, napr. A1-1, A1-2, A1-3. Vkladáte samostatné obrázky
(napr. odfotené cez mobilný telefón alebo naskenované). Dbajte na to, aby odfotené /
naskenované protokoly boli čitateľné a mali správne natočenie (nie „dole hlavou“).
Poskytnite všetky protokoly k meraniam, ktoré ste pri vašich cvičeniach absolvovali
(skontrolujte podľa sylabov a obsahu praktických cvičení).
Protokoly nahrávate priebežne hneď po ukončení praktického cvičenia, všetky protokoly musia
byť nahraté a ohodnotené vyučujúcim k dátumu vášho kreditného testu.

