
Podmienky pre absolvovanie seminárov a udelenie kreditov 

z predmetu Patológia v rámci magisterského štúdia ZS 2019 
 

Výučba: 23.9.2019 - 20.12.2019 

Zhodnotenie výučby a udeľovanie kreditov: 16.12.2019 – 20.12. 2019 

Skúškové obdobie: 2.1.2020 - 14.2.2020 

 

Podmienky pre absolvovanie predmetu sú: 
 

1. 100% prezencia na seminároch. Ospravedlnená neprítomnosť (max 3x) sa 

nahrádza: docvičením v týždni určenom na udeľovanie kreditov (posledný výučbový 

týždeň) 

 

2. dostatočne preukázaná pripravenosť na semináre, povinné preskúšanie  ústnou/ 

písomnou formou z každej témy na začiatku/ na konci seminára; 

 

3. nepripravení študenti na základe rozhodnutia vyučujúceho musia opustiť seminárnu 

miestnosť 

 

4. minimálne 60% správnosť odpovedí v  teste napísanom v riadnom termíne (písaný 

v 5., 9. a 12. týždni) aj v opravných termínoch. Kontrolné testy počas semestra sú 

povinné. Nedostatočné výsledky v testoch je potrebné opraviť napísaním nového 

opravného testu. Povolené sú ďalšie maximálne 2 opravné testy z každého pôvodného 

testu. Termíny opravných testov budú zverejnené. Výsledky testov budú zapísané 

v AIS-e. 

 

5. Absolvovanie seminárov so záverečným ohodnotením zapíše vedúci cvičenia spolu 

s dátumom do zoznamu AIS v poslednom týždni výučby. 

Študent, ktorý nesplnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri, si predmet 

prenáša do nasledujúceho roku a celú výučbu je povinný znovu absolvovať. 

Študent, ktorý splnil podmienky absolvovania predmetu v príslušnom semestri, ale neurobil 

skúšku, si prenáša predmet do nasledujúceho roku a skúšku je povinný znovu absolvovať.  

Skúška sa vykonáva ústnou formou. Študenti sa preukážu s ISIC na začiatku skúšky.  
Študenti, ktorí splnili podmienky pre absolvovanie predmetu, si ťahajú 3 otázky – jednu zo 

všeobecnej patológie a 2 dve z patológie systémov. Vedomosti z každej otázky musia 

dosahovať minimálne 60% učiva z danej problematiky. 

Skúška z patologickej fyziológie je písomnou formou – test pozostávajúci z minimálne 20 

otázok. Hodnotenie je ako v priebežných testoch. Známku do 48h zapisuje garant predmetu. 

Na absolvovanie skúšky má študent 1. riadny termín a 2 opravné termíny. 

Kontrolovať zapísanie známky v AIS je povinnosťou každého študenta. 

 
v Bratislave 6.9. 2019 

 

prof. PharmDr. J. Klimas, PhD., MPH doc. MUDr. T. Stankovičová, CSc. 

             vedúci katedry                                                                         garant predmetu 


