POKYN PRE ABSOLVOVANIE SKÚŠKY

Vážené kolegyne, kolegovia,
na úvod by som sa Vám všetkým chcel ospravedlniť za oneskorené vypísanie termínov na skúšku
z predmetov, ktoré som Vás počas zimného semestra vyučoval. Žijeme zvláštnu dobu a tesne pred
Vianočnými sviatkami si moju manželku (lekárku) a aj mňa našlo ochorenie označované ako COViD19, s ktorého pomerne silnými následnými ešte stále zápasíme. Jeho priebeh mi neumožňoval
venovať sa čomukoľvek inému ako starostlivosti o manželku. Žiaľ až teraz vznikli podmienky pre
riešenie otázok skúškového obdobia, ktoré začalo minulý týždeň (04.01.2021).

Vzhľadom na to, že v priebehu tohto týždňa (11.-17.01.2021) očakávam návrat manželky
z nemocnice, musel som upraviť pôvodný zámer spôsobu realizácie skúšky, a to nasledovne:
•

skúška v riadnom termíne bude realizované výhradne písomnou formou;

•

skúška v 1.opravnom termíne bude primárne realizovaná písomnou formou, ale pri každom
predmete som vyhradil aj niekoľko termínov na ústnu skúšku (10 miest v každom predmete);

•

skúška v 2.opravnom termíne bude realizovaná výhradne písomnou formou.

Podrobnosti o jednotlivých termínoch, ako sú jednotlivé termíny (dátum, čas), forma vykonávania
(písomná, ústna), ako aj počet miest pre prihlásenie nájdete na mojej webovej stránke:
https://www.tezaurus.sk/

Tak ako som spomínal už počas semestra, rozdelil som úsilie skúškového obdobia do troch etáp, a to
etapa riadnych termínov (12.-15.01.2021), etapa 1.opravných termínov (26.-29.01.2021) a etapa
2.opravných termínov (iba 09.02.2021). Budem rád ak toto bude akceptovať a podľa miery Vašej
úspešnosti si budete postupne vyberať termíny na skúšku podľa toho kedy Vám to bude najviac
vyhovovať. Termíny sú aj v MAIS nastavené tak, aby sa:
•

na riadny termín mohli prihlásiť všetci tí študenti, ktorým bol udelený zápočet;

•

na 1.opravný termín mohli prihlásiť výhradne len tí študenti, ktorí absolvovali riadny termín
a neboli úspešní, prípadne nie sú spokojní z udeleným hodnotením;

•

na 2.opravný termín mohli prihlásiť výhradne len tí študenti, ktorí neboli úspešní
v 1.opravnom termíne.

Výnimky z týchto pravidiel budem riešiť individuálne, a to len vo veľmi dobre zdôvodnených
prípadoch a výhradne len na základe písomného požiadania formou elektronickej pošty (e-mail).
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Podmienky absolvovania skúšky:
•

aby Ste mohli absolvovať skúšku z príslušného predmetu, musí Vám byť najskôr udelený
zápočet (tak hovorí študijný poriadok TUKE);

•

ak Vám zápočet zatiaľ nebol udelený, systém MAIS Vám neumožní prihlásiť sa na akýkoľvek
Vami zvolený termín skúšky;

•

zápočet je možné, v súlade so študijným poriadkom TUKE, udeliť ešte do 17.01.2021;

•

ak Vám zápočet udelený bol, vyberte si voľný termín skúšky Vášho predmetu, ktorý som Vás
počas semestra vyučoval a prihláste sa na Vami vybraný termín prostredníctvom MAIS (pozor
počet miest na každý termín je limitovaný);

•

ak Vám zápočet udelený bol a budete mať problém s prihlásením na Vami vybraný termín v
MAIS a kapacita miest ešte nebude plne obsadená, tak ma okamžite informujte
prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a problém budeme riešiť.

PÍSOMNÁ FORMA SKÚŠKY
bude realizovaná formou vyplňovania formulára prostredníctvom aplikácie MS Teams.
Pre každý predmet bol už počas semestra vytvorený samostatný tím (miestnosť), do ktorej máte
prístup. Sú to presne tie isté tímy, ktoré sme využívali pre odovzdávanie semestrálnych prác
(predmety Letecké právo alebo Manažment) alebo kde Ste absolvovali zápočtový test (predmet
Krízový manažment v letectve). Prekontrolujte si preto Váš prístup, aby Ste sa úspešne vedeli pripojiť.
Písomnú formu skúšky prostredníctvom aplikácie MS Teams môžete absolvovať aj bez prihlásenia
sa do systému MAIS v danom termíne skúšky, ale

v takomto prípade absolvovanie skúšky nebudem akceptovať a výsledok Vám do MAIS
NEZAPÍŠEM.

Pokyny pred samotnou skúškou:
•

na skúšku sa prihláste s časovým predstihom (5-10 minút), aby Ste sa zorientovali a vyskúšali
si kvalitu Vášho pripojenia;

•

vyhľadajte si príslušný tím a súbor, ktorý bude určený pre Váš termín skúšky (tých súborov
tam bude totiž viac) a čakajte;

•

formulár bude uložený ako uzamknutý (zablokovaný) súbor a prístup sa Vám spustí
automaticky v určený čas uvedený na webovej stránke alebo v MAIS ako čas začiatku skúšky;

•

na vyplnenie formuláru budete mať presne vyčlenený čas 60 minút;

•

po uplynutí limitu 60 minút sa formulár automaticky uzavrie a už nebude možné v ňom robiť
žiadne opravy, doplnenia a kontrolu.
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Pokyny pre vypĺňanie formulára:
•

do formuláru nebudete musieť vypĺňať žiadne údaje ako meno, priezvisko, či študijnú
skupinu, pretože toto sa vykoná automaticky pri prihlásení sa do tímu;

•

formulár bude obsahovať 6 otázok;

•

pod každou otázkou bude k dispozícii pole na vpísanie Vašej odpovede;

•

za každú správne zodpovedanú otázku bude môcť získať vždy 10 bodov;

•

bodové hodnoty za Vaše odpovede budú definované nasledovne:
o

úplná odpoveď

10 bodov;

o

čiastočná odpoveď

5 bodov;

o

nesprávna alebo žiadna odpoveď

0 bodov;

o

otázky budú koncipované tak, aby bolo možno prideliť aj bodové hodnoty 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 ale aj 9 bodov (pri definíciách takáto možnosť nie je);

•

maximálny počet bodov, ktorý je možné získať za skúšku je 60;

•

pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné získať minimálne 31 bodov.

Ďalšie odporúčania pre vypĺňanie formulára:
•

celá skúška bude trvať 60 minút;

•

odpovedať na otázky môžete v ľubovoľnom poradí;

•

nepíšte zbytočne veľa, ale dôležité skutočnosti (veľa ešte neznamená dobre);

•

ak chcete uspieť musíte odpovedať minimálne na 4 zo 6 otázok;

•

snažte sa písať v maximálnej možnej miere k veci a vlastnými slovami (nesnažte sa niečo za
každú cenu napísať tak ako je v učebnici);

•

vystríham pred odpovedaním systémom CTRL-C, CTRL-V (NEAKCEPTUJEM);

•

počet znakov na jednu odpoveď bude obmedzený na 3 600 znakov (2 normostrany textu,
kam vojde text v rozsahu maximálne 2 strany so 60 znakmi v 30 riadkoch);

•

u zahraničných študentov (UA, RUS, BY) akceptujem ak použijú výraz v ich rodnom jazyku
alebo angličtine;

•

nebudem kontrolovať gramatiku ale informačnú hodnotu odpovedí;

•

výsledok preskúšania bude zverejnený v súlade so Študijným poriadkom TUKE do 48 hodín
od končenia skúšky, a to v prostredníctvom MAIS.
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ÚSTNA FORMA SKÚŠKY
bude realizovaná formou videokonferencie prostredníctvom aplikácie WEBEX CISCO.
Podmienky realizácie ústnej skúšky:
•

študenti, ktorí si zvolia ústnu formu dostanú pozvánku na videokonferenciu;

•

vzhľadom na to, že sa budem môcť venovať vždy len jednému študentovi, tak na základe
zoznamu prihlásených študentov určím presné poradie jednotlivých študentov, a to podľa
vlastného uváženia;

•

na každého študenta bude vyhradený časový limit maximálne 30 minút;

•

každému študentovi presne určím čas, kedy sa bude môcť prihlásiť do konferenčného
hovoru;

•

presné poradie a určenie času na prihlásenie sa videokonferencie bude študentom doručené
elektronickou poštou (e-mail), a to vždy po uzávierke termínov na prihlásenie (uzávierka
termínov v MAIS je automaticky vždy o 12:00 SEČ, a to v posledný deň pred termínom
realizácie skúšky);

•

poradie prihlásených študentov na ústnu skúšku Vám bude doručené vždy popoludní deň
pred skúškou;

•

prosím Vás, aby Ste určené poradie prihlásenia do videokonferencie rešpektovali (môžete sa
samozrejme prihlásiť aj skôr ale budete len pasívnym účastníkom).

Požiadavky na ústnu skúšku:
•

ústna forma skúšky bude realizovaná formou videokonferencie, preto budem požadovať aby
Ste mali k dispozícii adekvátne obrazové aj zvukové pripojenie;

•

na skúšku sa prihláste v čase, ktorý Vám určím, a to predstihu (5-10 minút);

•

pripravte si písacie potreby a papier na písanie.

Spôsob realizácie ústnej skúšky:
•

dostanete dve otázky, na ktoré si budete môcť urobiť krátku orientačnú prípravu
v maximálnom trvaní 5-10 minút na každú otázku;

•

na položené otázky budete môcť odpovedať v ľubovoľnom poradí;

•

výsledok preskúšania sa dozviete hneď po ukončení Vašej odpovede.
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