Podmienky k zápisu na skúšku z predmetu Anatómia 2 pre Zubné lekárstvo:
1. 100% účasť na praktických cvičeniach. Študent smie vynechať praktické cvičenie
maximálne 3x z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov, pričom musí byť jeho
neúčasť ospravedlnená vyučujúcim a dohodnutá náhrada chýbajúceho praktického cvičenia
s vyučujúcim. Pri viac ako 3 absenciách študent nemôže pokračovať v štúdiu predmetu.
2. Prednášky sú realizované on-line. Sú dovolené 3 absencie na prednáškach počas semestra bez
udania dôvodu. Pri viac ako 3 absenciách študent nemôže pokračovať v štúdiu predmetu.
3. Študent je povinný absolvovať všetky priebežné teoretické a praktické testy a dosiahnuť
minimálne 72 bodov (t. j. 60 % zo 120 bodov) ako súčet bodov zo všetkých teoretických a
praktických testov. Študent, ktorý sa z vážnych dôvodov nezúčastní všetkých teoretických
a praktických testov v riadnych termínoch, a ktorý sa následne ospravedlní u svojho
vyučujúceho, bude mať stanovený jeden opravný termín v priebehu 2. týždňa skúškového
obdobia (z učiva celého semestra).
4. Študent, ktorí nedosiahne minimálne 72 bodov zo všetkých teoretických a praktických
písomných testov a neuspeje ani v opravnom termíne, bude hodnotený klasifikačným
stupňom „Fx“ a nebude sa môcť zaregistrovať na skúšku z predmetu Anatómia 2.
5. Študent, ktorý nesplnil podmienky k zápisu na skúšku, t. j. má viac ako 3 absencie na
praktických cvičeniach/resp. prednáškach, neospravedlnil svoju neúčasť na testoch
(teoretických a praktických) v zmysle stanovených pravidiel, bude hodnotený klasifikačným
stupňom „X“ bez nároku na opravný termín. Takýto študent sa nebude môcť zaregistrovať na
skúšku z predmetu Anatómia 2.
6. Študent, ktorí má opakovane zapísaný predmet z dôvodu nesplnenia podmienok k zápisu
na skúšku (mal počet absencií viac ako 3 alebo/a nedosiahol minimálne 72 bodov), musí
absolvovať všetky teoretické a praktické testy podľa bodu 3. Pri nesplnení podmienok bude
hodnotený klasifikačným stupňom „Fx“ resp. „X“, nebude sa môcť zapísať na skúšku a bude
vylúčený zo štúdia.
7. Študent, ktorý má opakovane zapísaný predmet z dôvodu neúspešnej skúšky, sa môže
zúčastniť skúšky bez opakovaného absolvovania cvičení, teoretických a praktických testov.
8. Študentovi, ktorí nezískal kredit z predmetu Anatómia 1, nie je dovolené sa zúčastňovať
výučby predmetu Anatómia 2.
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