Podmienky absolvovania predmetu
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
Predmet: LEKÁRSKA BIOCHÉMIA 2
Ročník, semester: II., letný (LS)
Smer: Všeobecné lekárstvo
I. Na úspešné absolvovanie praktických cvičení/seminárov sa vyžaduje:
- Povinná 100 % účasť na praktických cvičeniach/seminároch, teoretické a metodické
zvládnutie úloh.
- Získanie najmenej 60 % z celkového bodového hodnotenia priebežnej kontroly
teoretickej prípravy na praktické cvičenia/semináre. Priebežná kontrola sa robí na
cvičení z témy určenej na daný týždeň – malé písomné testy alebo ústne preskúšanie v
rámci seminárov.
- V prípade ospravedlnenej neúčasti vypracovanie seminárnej práce a jej prezentácia
(formát ppt, 10 - 15 minút) na určenú tému.
II. Na úspešné absolvovanie Lekárskej biochémie 2 je potrebné:
- Úspešné absolvovanie praktických cvičení/seminárov.
- Úspešné zvládnutie 3 priebežných písomných kontrol (15 otázok) určených na daný
semester, získaním najmenej 60 % (priemer z 3 opakovacích testov) – tzv. veľkých
testov.
- V prípade:
 ak študent nepísal priebežný test (maximálne 1) v riadnom termíne alebo nezískal
v priemere 60 % z testov priebežnej kontroly, môže opakovať test len raz, a to
v poslednom týždni letného semestra (opakovanie LS);
 ak študent nezíska potrebné hodnotenie v poslednom týždni semestra, môže
absolvovať náhradný kreditový test v jednom náhradnom termíne (určí prednosta
ústavu) v skúšobnom období LS.
- Na základe dosiahnutého priemeru z troch revíznych testov je hodnotená práca
študentov počas semestra nasledovne:
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- Skúška z Lekárskej biochémie je ústna a je v rozsahu látky danej učebnou osnovou.
Ústna skúška pozostáva z troch, študentom náhodne vybraných otázok, ktoré sú
zverejnené na webovej stránke ústavu.
- Výsledná známka zohľadňuje výsledok ústnej odpovede, priemer z 3 revíznych testov
a výsledky dosiahnuté na seminároch.

