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Ukončení předmětu:

zápočet a zkouška

Podmínky pro zápočet:

2 písemné práce (zhruba v polovině a na konci semestru) zaměřené
na vyloženou problematiku.
podrobnější obsah prací bude studentům předem sdělen
pro získání zápočtu je nutná průměrná úspěšnost z obou prací
minimálně 66 % (počítáno prostým aritmetickým průměrem)
1. opravný test: v případě nedosažení podmínky průměrného výsledku
66 % z obou „běžných“ testů je možno absolvovat ve zkouškovém
období opravný test na vyloženou problematiku celého semestru.
Průměrný výsledek ze všech tří testů, tj. z obou „běžných“ testů
a tohoto opravného testu počítaný prostým aritmetickým průměrem
musí dosáhnout minimálně 66 %.
2. „mimořádný“ opravný test: v případě nesplnění úspěšnosti ani po
1. opravném testu je možné absolvovat 2. „mimořádný“ opravný test
na vyloženou problematiku celého semestru. Úspěšnost pouze z tohoto
2. mimořádného opravného testu musí dosáhnout minimálně 66 %.

Podmínky pro zkoušku:

ústní zkouška, otázky budou předem známy - zveřejněny na webu
vyučujícího
krátké pojednání (reakce) na vylosované téma (otázku)
student při zkoušce losuje 2 otázky, otázky se po zodpovězení
vrací zpět do „osudí“
k otázkám je možné mít k dispozici níže uvedené právní předpisy
opravná zkouška v případě neúspěšného pokusu o složení zkoušky
v řádném termínu - dle vnitřních předpisů UHK
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