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1. Podľa harmonogramu výučby na Univerzite Komenského v Bratislave výučba
v zimnom semestri končí v piatok 19.12. 2014.
Skúšobné obdobie v zimnom semestri trvá od pondelka 05. 01. 2014 do piatka 13.02.
2015.1
2. Katedry vypíšu prostredníctvom systému AIS2 termíny semestrálnych skúšok a to
najneskôr do pondelka 01.12. 2014.
Zodpovední: vedúci katedier.
3. Na vykonanie semestrálnych skúšok vypisuje katedra termíny a počet miest v rámci
nich tak, aby bol najmenej o štvrtinu väčší, ako je počet študentov, ktorí sú povinní
skúšku vykonať (čl. 16 ods. 5 Študijného poriadku PraF UK, ďalej len Š.P. PraF
UK).
4. V priebehu posledného výučbového týždňa príslušného semestra, môže skúšajúci so
súhlasom garanta (gestora) predmetu vypísať termín semestrálnej skúšky, tzv.
predtermín (porovnaj čl. 16 ods. 7 Š.P. PraF UK). Vzhľadom k tomu, že ide stále o
výučbovú časť zimného semestra, v ktorom sa bude ešte realizovať výučba podľa
zverejneného rozvrhu, uvedené „predtermíny“ sa môžu realizovať len v tých
miestnostiach a len v tom čase, ktorý je rozvrhom určený pre výučbu týchto
predmetov, z ktorých sa bude konať skúška.
Zodpovední: vedúci katedier a gestori predmetov.
5. V poslednom týždni výučbového týždňa sú študenti povinní zúčastňovať sa
pedagogického procesu s výnimkou tých predmetov, z ktorých konajú semestrálnu
skúšku.
6. Katedra je oprávnená vypísané termíny priebežne počas skúškového obdobia dopĺňať
o ľubovoľný počet termínov. Už zverejnené termíny je možné meniť len zo závažných
dôvodov, pričom táto skutočnosť sa oznámi študentom vopred prostredníctvom
systému AIS 2, web stránky príslušnej katedry, prípadne aj iným vhodným spôsobom;
skúška sa však neuskutoční neskôr ako 3 pracovné dni po dni plánovanom ako termín
skúšky (čl. 16 ods. 6 Š.P. PraF UK).
7. Študenti sa budú zapisovať na skúšky v nasledovných termínoch:
a) študenti bakalárskeho študijného programu v dennej a externej forme:
- tretí ročník:
pondelok:
08. decembra 2014 od 07:00 hod.;
- druhý ročník:
utorok:
09. decembra 2014 od 07:00 hod.;
- prvý ročník:
streda:
10. decembra 2014 od 07:00 hod.
b) študenti magisterského študijného programu v dennej a externej forme:
- tretí a druhý ročník: štvrtok:
11. decembra 2014 od 07:00 hod.;
- prvý ročník:
piatok
12. decembra 2014 od 07:00 hod.
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8. Z dôvodu eventuálneho riešenia technických problémov vedúca študijného oddelenia
upovedomí univerzitného správcu AIS2 a oddelenie informačných technológii
Rektorátu UK o uvedenom zapisovaní.
Zodpovedná: vedúca študijného oddelenia.
9. Počas skúšobného obdobia sa rezervácia učební realizuje prostredníctvom systému
AIS2.
10. O výsledku skúšania vykoná skúšajúci záznam do systému AIS2. V prípade ústnej
skúšky je záznam do AIS 2 zrealizovaný v deň konania skúšky. V prípade písomnej
skúšky je záznam do AIS 2 realizovaný najneskôr do troch pracovných dní odo dňa
konania skúšky (čl. 20 ods. 5 Š.P. PraF UK).
Zodpovední: garanti predmetov a skúšajúci.
11. Pedagógovia odovzdajú výkaz o hodnotení predmetu na študijné oddelenie po zápise
hodnotenia do výkazu o hodnotení predmetu posledného študenta, najneskôr však
nasledujúci pracovný deň po ukončení skúškového obdobia. Zároveň zabezpečia na
katedre archiváciu písomných prác študentov po dobu troch rokov v súlade s
Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom univerzity (čl. 20 ods. 7 Š.P.
PraF UK).
Zodpovední: skúšajúci, vedúci katedier.

V Bratislave, 19. novembra 2014
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