
Podmienky udelenia zápočtu a skúšky 
z predmetu Elektrotechnika pre 1. ročník, Počítačové modelovanie  
 
Hodnotenie predmetu: 
 
V predmete Elektrotechnika je 100 bodov, predpísaných pre hodnotenie predmetov 
podľa normy stupnice ECTS rozdelených takto: 
• Max. 40 bodov na hodnotenie cvičení, 
• Max. 60 bodov na hodnotenie skúšky. 
 
Podmienky udelenia zápočtu a skúšky: 
 
Študenti počas semestra dostanú 3 veľké zadania v hodnotení: 43b.+32b.+25b.=100 b. 
V hodnotení zadaní bude zahrnutá práca na papieri (zostavovanie rovníc), výpočty 
v Exceli a obhájenie zadania. Aby zadanie bolo považované za odovzdané, musí byť 
hodnotené lepšie ako 7 b. Nedodržanie termínu odovzdania znamená stratu 7b. 
z hodnotenia zadania a za každý zmeškaný týždeň odovzdania bude hodnotenie 
znížené o ďalších 7 b. 
  
Počas semestra budú na cvičeniach zadávané domáce úlohy (DU), ktoré študenti budú 
posielať cez www.uschovna.cz na kontrolu. Chyby z DU budú komentované na 
nasledujúcom cvičení. Nevypracovanie, nedostatočné vypracovanie a nezasielanie DU 
na kontrolu, bude mať za následok strnutie 2 b./DU. 
 
Podmienkou získania zápočtu a skúšky je: odovzdanie a obhájenie všetkých troch 
zadaní s celkovým hodnotením lepším ako 52 b., pričom do celkového súčtu sa 
započítajú aj body z domácich  úloh. 
 
Ak študent z 3 veľkých zadaní a DU získa 52 b. a viac – získa skúšku 
s odpovedajúcim počtom bodov pre zápočet a pre skúšku. 
Ak študent získa 45-51 b. – získa zápočet a dostane doplňujúci príklad v zápočtovom 
týždni resp. v období prvých 2 týždňov skúškového obdobia, pričom bude môcť získať 
hodnotenie maximálne E alebo D. 
Študent so ziskom 38-44 b. získa zápočet v rozsahu 21-27 b. a potom bude sa musieť 
zúčastniť klasickej 60 b. skúšky (bude nutné získať min. 31 b.). 
Študenti s počtom menším ako 38 b., budú v 13. týždni písať 40 b. zápočtovú písomku 
na získanie zápočtu. Budú však môcť získať max. 25 b. Potom bude potrebná účasť na 
60 b. skúške (nutné bude získať min.31 b.). 
 
Študent, ktorý podmienky udelenia skúšky splnil, ale s jej hodnotením nesúhlasí, má 
právo na opravnú skúšku. Ak sa rozhodne opravnú skúšku neabsolvovať, zostáva 
v platnosti pôvodné hodnotenie. 
  
Pozn.: 
Stále je v platnosti to, že max. počet ospravedlnených neúčastí na cvičeniach je 3. 
V opačnom prípade, zápočet nebude udelený. 
 
Vzhľadom na možný epidemiologický vývoj môžu byť vyššie uvedené podmienky 

modifikované. 

http://www.uschovna.cz/


 
 
Košice, 8.2.2023                                                              doc. Ing. Milan Guzan, PhD. 
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	Podmienky udelenia zápočtu a skúšky
	z predmetu Elektrotechnika pre 1. ročník, Počítačové modelovanie

