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USMERNENIE K HROMADNÝM SKÚŠKAM  

 

1. Skúška z predmetu, na ktorý je zapísaný veľký počet študentov sa môţe uskutočňovať 

hromadným spôsobom - hromadná skúška, vypísaním tzv. hromadných skúšobných 

termínov. 

2. Hromadné termíny sú definované s kapacitou pre všetkých študentov daného 

predmetu ako  

 riadny – HRT - v počte jeden, spravidla v prvej polovici skúškového obdobia, 

 opravný - HOT - v počte jeden, spravidla v druhej polovici skúškového obdobia. 

3. Hromadný termín pre jeden predmet sa uskutočňuje spravidla v jeden deň, môţe byť 

rozdelený do viacerých skupín a podľa kapacitných moţností sa uskutočňuje spravidla 

doobeda.  

4. Návrh zoznamu predmetov, príp. špeciálne poţiadavky na skúšanie prostredníctvom 

hromadného termínu predloţí vedúci pracoviska garantujúceho daný predmet na 

Vedenie FEI prostredníctvom vedúcej Študijného oddelenia DFEI najneskôr týţdeň 

pred začiatkom príslušného semestra.  

5. Študenti sú s predbeţným zoznamom predmetov s hromadným termínom a spôsobom 

skúšania (napr. písomný – papierová alebo elektronická forma, ústny) oboznámení 

v prvom týţdni semestra.  

6. Návrh harmonogramu (skupiny, miestnosti, čas) hromadných skúšok predloţí 

prodekanka  pre pedagogiku na VFEI, KD a študentskej časti AS do 6 týţdňov po 

začiatku príslušného semestra.  

7. Skúška sa vykonáva do konca skúškového obdobia semestra, v ktorom bol predmet 

vyučovaný. 

8. Posledné dni skúškového obdobia budú podľa moţnosti rezervované na 2. opravné 

termíny. 

9. Ţiadajúce pracoviská a študenti v prípade potreby navrhnú zmeny do jedného týţdňa 

po zverejnení návrhu harmonogramu.  

10. Koordinácia návrhov a stanovenie definitívneho harmonogramu je v kompetencii 

prodekanky.  

11. Harmonogram hromadných skúšok bude zverejnený študentom a učiteľom 

v príslušnom semestri najneskôr tri týţdne pred skončením vyučovania v danom 

semestri, t.j. najneskôr v 10. týţdni semestra a pred vypísaním iných, nie hromadných 

skúšok na web stránke fakulty. Všetci študenti predmetu sa musia povinne zapísať na 

HRT. Môţe ich hromadne zapísať aj skúšajúci, s tým ţe študenti budú o tom 

informovaní vopred. 

12. Ak študent neuspeje na HRT, je povinný zapísať sa na HOT. Náhradný termín 

individuálne  stanoví príslušné vedecko-pedagogické pracovisko. 

 

 

 

 

 

 



 

13. Ďalšie náleţitosti týkajúce sa hromadných skúšok, neuvedené v tomto usmernení, 

napr. ospravedlnenie z neúčasti, zápis známky, sa riadia platným Študijným 

poriadkom TUKE.  

 

 

 

Košice, 4.11.2011 

                                                                                                           
  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. 
              dekan FEI TU 
 

 

 

 

 

    
  


