
Metodika priebežného hodnotenia zo Správy admin.-politických vecí (APS) pre DŠ a EŠ 
 

 
Metodika priebežného hodnotenia z APS bude nasledovná tento semester: 
 
Keďže na základe informačného listu je 100 percent hodnotenia priebežné hodnotenie a nie 
ústna skúška, tak pri APS bude nasledovné priebežné hodnotenie: 
 
Pôjde o písomné priebežné hodnotenie -skúška - tzv. 2 písomky písané v strede semestra 
(po ukončení vnútornej správy ako celku) a týždeň pred predtermínom (všetko ostatné) pri 
dennom štúdiu.  
Pri externom štúdiu by to bolo na 2.-hom a na 3.-ťom sústredení EŠ (resp. v inom pedagógmi 
určenom termíne) z APS. Následne v predtermínovom týždni a počas skúškového obdobia, 
by boli opravné termíny z priebežného hodnotenia, resp. z priebežnej skúšky.  
 
Priebežné 2 písomky budú pozostávať z dvoch častí: 
a) Otvorené otázky v počte 8 ks - max. 40 bodov (za jednu otázku max. 5 bodov). 
 
b)  1 prípadová štúdia s otvorenými piatimi otázkami - spolu max. 10  bodov  
Spolu za jednu písomku je možné získať teda max. 50 bodov.   
 
Keďže budú 2 písomky, kde budú môcť študenti využívať nekomentované právne predpisy, 
tak spolu za 2 písomky je to max. 100 bodov. 
Za aktivitu na seminároch (DŠ) alebo na sústredeniach (EŠ), môžu študenti získať max. 10 
bodov, čo sa im pripočítava k finálnemu hodnoteniu oboch písomiek, ak im chýbajú nejaké 
body do maximálneho počtu 100 bodov z priebežného hodnotenia. 
 
Opravná písomka pre DŠ a EŠ, je už iba jedna (nie je zložená z dvoch písomiek ako 
„priebežko“) a predchádzajúce výsledky priebežného hodnotenia a aktivita sa už 
nezapočítavajú do jej výsledku.  
Mala by dve časti: 

a) Otvorené jednoduché otázky so 16.-timi otázkami z učiva z celého semestra - 
max. 80 bodov (za jednu otázku teda max. 5 bodov) alebo alternatívne podľa 
uváženia vyučujúceho pri vyššom množstve študentov - 10 otázok po max. 8 bodov, 
spolu teda tiež max. 80 bodov. 

b) 1 prípadová štúdia s otvorenými piatimi otázkami – max 4 body za každú, spolu teda 
max. 20  bodov  

Dohromady za celú opravnú písomku je to max. 100 bodov. Na absolvovanie priebežného 
hodnotenia APS, ako aj opravnej písomky,je potrebné získať min. spolu aspoň 61 bodov na E. 
 
Povinná literatúra, podmienky seminárov pre DŠ a sústredení pre EŠ budú povedané 
pedagógmi priamo na seminároch pre DŠ a na sústredeniach pre EŠ. 
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