POKYNY A PRAVIDLA K ZÁVĚREČNÝM TESTŮM 4ST201, 4ST210





















Na řádný termín závěrečného testu se přihlašuje každý student samostatně poté, co přednášející vypíší
zkouškové termíny, a nastane stanovený okamžik doby přihlašování. Vybírat si lze z termínů, které mají volnou
kapacitu. Souhrnná kapacita všech termínů vždy převyšuje počet aktivních studentů na předmět a další
dodatečné řádné termíny nebudou vypisovány. Je proto třeba se dopředu na některý z termínů přihlásit.
Na opravný/náhradní termín závěrečného testu přihlašuje pouze přednášející. Tyto termíny (jsou označeny
poznámkou) jsou určeny pouze pro studenty, kteří obdrží z řádného termínu hodnocení 4+, nebo jsou
omluveni z řádného termínu z důvodu nemoci. Tito studenti e-mailem kontaktují svého
přednášejícího/přednášející s žádostí o přihlášení na opravný/náhradní termín. V e-mailu uvedou datum a čas
vybraného termínu, je možné si vybrat pouze z termínů s nenulovou rezervou.
Z důvodu technického omezení InSISu se studenti s výsledkem 4+ nepřihlašují na termíny samostatně, a to ani
v případě, že je vybraný řádný termín volný k přihlašování. Přednášející toto průběžně kontrolují a nesprávně
přihlášeného studenta musí odhlásit, neboť InSIS by neumožnil takto přihlášenému studentovi test absolvovat.
Pokud student onemocní v době, kdy má skládat závěrečný test, neodhlašuje se z termínu, kam je přihlášen!
Kontaktuje svého přednášejícího/přednášející s omluvou a bude přehlášen na vybraný náhradní/opravný
termín, u nějž je nenulová rezerva. Pokud se student sám odhlásí z termínu a nebude již k dispozici žádný další
volný řádný termín, bude na něj nahlíženo, jako by nebyl na žádný termín přihlášen a nebude moci skládat
závěrečný test, pokud se jiný student z termínů z jakéhokoliv důvodu neodhlásí (na což není možné spoléhat).
Student, který se sám nepřihlásí na závěrečný test, a zjistí během zkouškového období, že je již vyčerpána
kapacita řádných termínů, nemá nárok na přihlášení ze strany přednášejícího/přednášející a bude následně
hodnocen známkou 4.
Pokud student dostane na řádném termínu hodnocení 4+ a nekontaktuje svého přednášejícího/přednášející
ohledně přihlášení na opravný termín, bude mu po posledním zkouškovém termínu změněno hodnocení z 4+
na 4.
Pokud se studentovi nehodí přihlášený termín závěrečného testu, může si jej vyměnit s jiným studentem ze
stejné přednášky. V tomto případě doporučujeme opět kontaktovat svého přednášejícího/přednášející se
žádostí o tuto výměnu.
Body získané ze závěrečného testu jsou konečné a nelze je z jakéhokoliv důvodu upravovat. Totéž platí pro
body z průběžných testů, jejichž definitivní počet je vložen cvičícím v InSIS do konce 13. týdne výuky, případně
z důvodu nemoci a omluvy z druhého průběžného testu do dohodnutého termínu.
Student, který má zájem o vylepšení výsledné známky (pouze v případě hodnocení 2, resp. 3), může požádat
svého přednášejícího/přednášející o udělení hodnocení 4+ a tím získá možnost jít znovu na závěrečný test a
známku si vylepšit. Pokud však neuspěje, platná je výsledná známka získaná z opravného testu.
Pokud se student při skládání závěrečného testu dopustí disciplinárního prohřešku (např. stažením,
zkopírováním či vyfocením zkouškového testu) bude ohodnocen známkou 4 a katedra podá návrh na zahájení
disciplinárního řízení k vedení fakulty, na které student studuje.

