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Vnútorný predpis
Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva Jána Pavla II.
Postup ohľadom hodnotenia študentov (klasifikované zápočty, skúšky,..) a zapisovania známok do indexov:
1. Pred začiatkom výučby
Každý pedagóg je povinný na začiatku výučby daného predmetu odovzdať študentom nasledovné informácie:
- oboznámiť študentov s formou prednášky
- aktuálne sylaby k danému predmetu
- literatúru k danému predmetu
- spôsob hodnotenia (na základe čoho budú študenti hodnotení: seminárna práca, ústna skúška, test,
kombinácia niekoľkých spôsobov,...)
- pracovný kontakt: pre komunikáciu so študentmi (napr. pre účely prehlásenia sa na iný termín skúšky,...)
2. Termíny ústnej skúšky alebo písomného testu
Pedagógovia, ktorí budú hodnotiť na základe ústnej skúšky alebo písomného testu, sú povinní si v priebehu
výučby dohodnúť so študentmi vždy dva termíny, kedy sa skúšky alebo testy uskutočnia. Je to aj v záujme
pedagógov, aby im študenti nevyvolávali a nežiadali extra termíny. Žiadny študent nie je oprávnený žiadať
viac ako dva termíny.
-

Výnimku majú:
individuálni študenti (títo majú právo dohodnúť si individuálny termín)
dlhodobo hospitalizovaní
matky na materskej dovolenke

3. Hodnotenie na základe semestrálnej práce
Ak sú študenti hodnotení na základe semestrálnej práce ktorú odovzdávali, musia dostať dva termíny na
následný zápis do indexu.
4. Zápis do indexu pri ústnej skúške alebo písomnom teste
Nie je prípustné, aby učiteľ prijal študenta bez indexu či už k ústnej skúške alebo písomnému testu, ktorý
bude po jeho napísaní ihneď hodnotený.
5. Hodnotenie študentov z jednotlivých predmetov podľa počtu kreditov
Záverečné hodnotenie predmetu treba robiť primerane výške kreditov:
1 - 2 kredity - bez ústnej skúšky
Pri hodnotení študenta sa môže brat' do úvahy jeho účasť na hodinách, úroveň aktivity, jeho prezentovanie a
spracovanie semestrálnej práce, jednoduchý priebežný alebo záverečný test, mimoškolská činnosť, atď.
V prípade jazykov – účasť na prednáškach + test.
3 kredity - skôr bez ústnej skúšky
Hodnotí sa semestrálna práca, písomný test, prípadne v kombinácii s predchádzajúcimi kritériami.
4 a viac kreditov - ústna skúška, test v kombinácii so semestrálnou prácou, prípadne v kombinácii
s predchádzajúcimi kritériami.
Kritérium hodnotenia určuje vyučujúci. Je povinný s ním oboznámiť študentov na začiatku výučby.
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