Podmienky absolvovania predmetu Anatómia 2
počas dištančnej formy výučby





100% účasť na online prednáškach – príprava otázok z príslušnej oblasti preberanej
v danom týždni. Zasielanie vypracovaných úloh svojmu učiteľovi v danom týždni.
100% aktívna účasť na praktických cvičeniach formou štúdia jednotlivých
problematík, práca s literatúrou a atlasom, príprava na obrázkový test
práca s videoportálom „Anatomická pitva“
Absolvovanie testov:
Online/prezenčne písomný test č. 3 – 30 otázok: hrudník
Online/prezenčne písomný test č. 4. A – 30 otázok: orgány gastrointestinálneho
systému, stavba brušnej steny, canalis inguinalis, peritoneum, retroperitoneum, močový
systém, nadobličky
Online/prezenčne písomný test č. 4. B – 20 otázok: autonómny nervový systém,
ženský a mužský pohlavný systém, panva
Online/prezenčne praktický (obrázkový) test č. 3 – 20 štruktúr: stena hrudníka,
mediastínum, srdce, dýchací systém
Online/prezenčne praktický (obrázkový) test č. 4 – 20 štruktúr: stena brucha,
peritoneum, retroperitoneum, gastrointestinálny systém, močový systém, nadobličky,
ženský a mužský pohlavný systém, panva
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Študent je povinný absolvovať všetky teoretické a praktické (obrázkové) testy a
dosiahnuť minimálne 72 bodov (60 %) zo 120, získaných súčtom bodov zo všetkých
testov. Výsledok testov bude hodnotený podľa priloženej tabuľky.
Študenti, ktorí sa z vážnych dôvodov nezúčastnia všetkých praktických a písomných
testov v riadnych termínoch, alebo nedosiahnu minimálnu hranicu 72 bodov na
udelenie hodnotenia „absolvoval“ (so známkou), budú mať stanovený opravný termín.
Študenti, ktorí neospravedlnia svoju neúčasť na písaní testov (aj praktických) v zmysle
stanovených pravidiel, budú automaticky hodnotení známkou „Fx“ bez nároku na
opravný termín.
Študenti, ktorí nesplnili základné podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu, t. j.
sa nezúčastnia všetkých testov a neospravedlnia svoju neúčasť, nebude im umožnené
absolvovať opravný termín a budú hodnotení klasifikačným stupňom „X“ –
neklasifikovaný študent.
Tabuľka pre udelenie hodnotenia „absolvoval“
93 - 100%
85 - 92%
77 - 84%
69 - 76%
60 - 68%
do 59%

112 – 120 bodov
102 – 111 bodov
92 – 101 bodov
83 – 91 bodov
72 – 82 bodov
71 a menej
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absolvoval „A“ - výborne
absolvoval „B“ – veľmi dobre
absolvoval „C“ – dobre
absolvoval „D“ – uspokojivo
absolvoval „E“ – dostatočne
hodnotenie „Fx“ – nedostatočne
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